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Förord 
Vi vill tacka våra respondenter för att de har tagit sin tid och deltagit i denna studie, och inte 
minst vår handledare och opponentgrupp som har ställt upp och gett oss konstruktiv kritik som 
har bidragit till utformningen av detta arbete.    
 
Elvira Schultz & Patrik Samuk  
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Abstract 
Information asymmetry that exists between entrepreneurs and financiers can give rise to that risk-
averse banks and investors waives investments in new companies as they are associated with a 
high risk, which leads to a financial gap. An alternative solution to this financial problem is to 
seek capital through equity crowdfunding. This financial tool is based on seeking external 
funding from a mass of people in exchange for ownership stakes. 
 
The study aims to examine how equity crowdfunding works as method of raising capital and the 
consequences resulting choosen capital structure. A triangulation of quantitative and qualitative 
method is selected. The primary data is collected through structured telephone interviews and 
secondary data is collected from public documents about their financial status. The theoretical 
framework treats the process of capital rasing for small businesses and the effects of capital 
structure on the basis of scientific theories, models and previous research. 
 
This study highlights that equity crowdfunding has occurred in step with the development of 
technology and web 2.0 technology, which helps to disseminate information and build 
relationships effectively. Equity crowdfunding is a way to deal with information asymmetry, 
problems with capital raising and agent relationships. The ability to manage relationships with 
many investors seem to have done that equity crowdfunding serves as a good financial 
supplement for the dissemination of the product. The problem with external funders seem to be 
handled with technological development and makes assumptions that agency theory and the 
pecking order theory is based on are to develop. 
 
Keywords: Equity crowdfunding, information asymmetry, agency theory, pecking order theory, 
information society, financial gap.   
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Sammanfattning 
Informationsasymmetrin som existerar mellan företagare och finansiär kan ge i upphov till att 
riskaverta banker och investerare avstår från investeringar i nya företag då dessa förknippas med 
hög risk, vilket leder till att ett finansiellt gap uppstår. En alternativ lösning på den här finansiella 
problematiken är att söka kapital via equity crowdfunding. Det fungerar så att kapital anskaffas 
från extern finansiering av många investerare i utbyte mot ägarandelar. 
 
Studien syftar på att undersöka hur equity crowdfunding fungerar som kapitalanskaffning och hur 
företagaren hanterar konsekvenserna som följer kapitalstrukturen. En triangulering av en 
kvantitativ och kvalitativ metod är vald. Primärdatan hämtas via strukturerade telefonintervjuer 
och sekundärdata från offentliga dokument om företagens finansiella status. Den teoretiska 
referensramen behandlar vägen till kapitalanskaffning och effekter av kapitalstrukturen utifrån 
vetenskapliga teorier och modeller samt tidigare forskning.  
 
Utifrån den insamlade empirin går det att urskilja att equity crowdfunding har uppstått i takt med 
teknikutvecklingen och webb 2,0 då teknologin hjälper att sprida information och knyta relationer 
på ett effektivt sätt.  Equity crowdfunding är ett sätt att hantera informationsasymmetri, 
kapitalanskaffning och agentrelationer. Möjligheten till att hantera relationer med många 
investerare har gjort att equity crowdfunding även fungerar som ett finansiellt komplement för 
spridning av produkten. Problematiken med externa finansiärer verkar med teknikutvecklingen 
kunna hanteras och gör att de antaganden som agentteorin och pecking order theory grundar sig 
på kan problematiseras för att utvecklas. 
    
Nyckelord: Equity crowdfunding, asymmetrisk information, agentteorin, pecking order theory, 
informationssamhälle, finansiellt gap.  
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Begreppsdefinition 
 
Agent:  
Ledningen. Vars mål ofta involverar självständighet, utveckling av verksamheten och personliga 
framgångar inom företaget (Jensen & Meckling 1976).  
 
Agentkostnader:  
Kostnader som uppstår på grund av intressekonflikten mellan agenten och principalen (Jensen & 
Meckling 1976).  
 
Asymmetrisk information:  
Om aktörer i ett kontraktuellt avtal har olika mängd information och kunskap skapas en 
asymmetri emellan dem. Informationsasymmetrin emellan aktörerna kan leda till sämre 
beslutsunderlag eller höga transaktionskostnader som uppstår för att hantera asymmetrin 
(Hamberg 2004).  
 
Crowdfunding:  
Insamling av kapital från ett större antal personer som vill bidra med donationer till ett projekt 
(Schwienbacher & Larralde 2010).  
 
Equity Crowdfunding:   
Insamling av kapital genom att i utbyte erbjuda andelar/aktier i projektet (Schwienbacher & 
Larralde 2010). 
 
Finansiellt gap:  
Avsaknad av kapital för företag som beror att efterfrågan på kapital överstiget det tillgängliga 
kapitalet på marknaden (Deakins & Freel 2003). 
 
Företagsfas: 
Ett företag har en livscykel och under denna cykel finns olika faser som kännetecknas av olika 
preferenser av finansiärer (Berger & Udell 1998). 
 
 
Informationssamhälle:  
Benämning på det postindustriella samhället. Som karaktäriseras av informationsteknologi i 
integrerade system, informationssektorn inom ekonomin och där information som maktresurs 
kommit att bli en väsentlig aspekt att ta hänsyn till i det demokratiska samhället 
(Nationalencyklopedin 2016).  
 
Principal:  
Aktieägarna. Vars mål involverar högre avkastning och utdelning på det investerade kapitalet 
(Jensen & Meckling 1976).  
 
Signalling:  
Strategi att påvisa företagets ställning, genom beslut och ageranden. Ofta agenten som utför 
signalering (Heinkel 1982).  
 
Småföretag:  
Företag med mindre än 50 anställda och en omsättning lägre än 10 miljoner euro per år 
(Europakommisionen 2016).  
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Traditionella investerare:  
Aktörer som banker, riskkapitalbolag och statliga organisationer betraktas som traditionella 
investerare (Landström 2003).  
 
Webb 2.0:  
Ett nyare och innovativt sätt att använda Internet på. Där delning av information användare 
emellan är i fokus och där samarbete samt kommunikation är viktiga element 
(Nationalencyklopedin 2016). 
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1. Introduktionskapitel 
 
Introduktionskapitlet avser att ge en grundläggande uppfattning om småföretagandet i Sverige 
och crowdfunding som finansieringsmedel. Det utmynnar senare i en problemdiskussion, 
problemformulering samt uppsatsens undersökningsfrågor.  
 

1.1 Inledning  
Innovationer ses som en av faktorerna som bidragit till den ekonomiska tillväxt som fört fram 
vårt samhälle in i moderniteten. Innovationer bryter upp gamla strukturer, öppnar upp för nya 
lösningar och nya sätt att se på verkligheten. Det är även dem som bidrar till en fortsatt 
ekonomisk tillväxt (Becker & Knudsen 2002). För att ta tillvara på de här nya idéerna som kan 
gynna medborgarna i samhället behöver personerna bakom idéerna få ett ekonomiskt stöd. Som 
kan låta idéerna gå från tanke till handling. De som besitter makten att få bestämma vilka idéer 
som ska få förverkligas, är de som sitter på kapitalet. Kapitalets ägare är som de bör, försiktiga 
och beräknande med sina investeringar. Rädslan för osäkerhet kan ha inneburit att nya idéer som 
kunnat gynna folkets vardag har försummats. Bristen på kapital kan även ha inneburit att 
företagens vidareutveckling stoppats.  
 
Med den alltmer utvecklade infrastrukturen och webb 2,0 har relationer människor emellan 
kunnat skapas på ett sätt som aldrig tidigare varit möjligt (Agrawal, Catalini & Goldfarb 2011). I 
informationssamhället och med hjälp av Internet kan de intresserade konsumenterna komma i 
direkt kontakt med idéinnehavarna. De kan därför visa sitt stöd åt en idé genom att själva bidra 
med kapital. Makten har därmed kunnat demokratiseras till de vanliga konsumenterna, som i vår 
värld idag, har möjligheten att kunna påverka vilka innovationer de kan få tillgång till i sin 
vardag. Den här demokratiserande kraften benämns som crowdfunding och låter folket själva 
bidra och påvisa en efterfrågan (Belleflamme, Lambert & Schwienbacher 2014).  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Crowdfunding  
Begreppet crowdfunding har sitt ursprung i begreppet crowdsourcing som går ut på att ett större 
antal människor, the crowd, används för att nå och nyttja kunskaper (Schwienbacher & Larralde 
2010). Crowdfunding är ett finansieringsalternativ till de traditionella finansieringskällorna som 
de senaste åren blivit en alltmer uppmärksammad form.  
 
Fenomenet att införskaffa kapital genom att be om finansiering från folket är dock inte nytt, det 
förekom redan under 1800-talet. Ett av de första kända exempel är när en amerikansk förläggare 
Joseph Pulitzer uppmanade läsarna av The World Magazine att finansiera den återstående 
summan som saknades för att bygga klart grunden för Frihetsgudinnan. Insamlingen gick upp till 
över  
100 000 dollar från över 160 000 investerare som gjorde att slutförandet av byggandet av statyn 
blev möjlig. (The Real Deal 2015) Detta är ett exempel på att crowdfunding inte är ett nytt 
fenomen. Anledningen till att finansieringsformen får större spridning nu än tidigare har att göra 
med övergången till webb 2.0 vilket är en term som beskriver övergången till nytt sätt att använda 
sig av internet. Den här typen av finansiering är crowdfunding och samordnas till största del med 
låga transaktionskostnader över internet och sociala medier (Ibrahima & Verliyantina 2012).  
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Övergången till webb 2,0 möjliggör nya former av interaktiv kommunikation som går utöver den 
gamla avsändare-mottagare modellen. Olika filtyper som ljud och video kan nu även inkluderas i 
kommunikationen emellan människor (Kleemann, Voß, & Rieder 2008). Detta har lett till att 
många internetbaserade mötesplatser för företag och investerare har uppkommit och resulterat i 
att det har blivit enklare att nå ut till potentiella investerare.  
 
Den här finansieringsformen innebär en alternativ möjlighet för aktörer att hantera och utveckla 
sin verksamhet. I gengäld mot kapitalet erbjuds de enskilda investerarna den framtida produkten 
eller en delaktig roll inom den framtida utvecklingen. Detta beroende på vilken typ av 
crowdfunding det rör sig om (Ahlers et al. 2015). Hjälpen med resurser via crowdfunding har 
olika skepnader: bidrag, lån, förköp av produkten eller köp av andelar i företaget är några sätt. 
Dessa olika typer innebär alltså olika premisser för både finansiären och den finansierade (Ahlers 
et al. 2015). Inom crowdfunding är det fyra aktiva aktörer; finansiären av projektet, den 
finansierade som får kapital, en intermediär som förmedlar kontakten mellan finansiären och den 
finansierade och en teknisk plattform som fungerar som ett verktyg för kapitalinsamlandet  
(Almerud et al. 2013).  
 
Att be om finansiering från små eller stora bidrag från ett stort antal individer gör att varje 
finansiär tar ett eget ansvar att bidra med finansiering till ett enskilt onoterat projekt eller företag 
(Schwienbacher & Larralde 2010). Satsningarna som finansieras med hjälp av crowdfunding 
varierar i både projektets mål och omfattning, allt från konstnärliga projekt som behöver ett 
mindre anslag till företag som söker hundratusentals dollar i startkapital. Finansiärerna kan ses 
som arbetande konsumenter då de innehar dubbla roller inom crowdfundingprojektet/-
företagandet, både som en finansiärroll och en konsumentroll. Vilket gör att de skapar värde i 
produktionsprocessen samtidigt som de är integrerade i företagsstrukturen och samtidigt som de 
slutligen ofta också konsumerar slutprodukten (Kleemann, Voß, & Rieder 2008).  
 
Idag finns det flertal plattformer som entreprenörer kan använda för att nå ut till potentiella 
inverterare och några exempel är: Kickstarter, Indiegogo, Crowdfunder eller FundedByMe. 
Kickstarter är den största plattformen för crowdfunding och grundades i USA år 2009. Sedan 
starten har ungefär 10 miljoner människor investerat i nästan 102 000 olika projekt. Fram till 
början av år 2016 har det totala insamlade kapitalet uppgått till totalt 2,2 miljarder dollar. På 
Kickstarter får projekten sitt kapital genom att finansiärer förköper varor eller tjänster 
(Kickstarter 2016). Det finns även svenska plattformer för crowdfunding och en av dessa är 
FundedByMe som grundades år 2011. Utöver sin verksamhet i Sverige är FundedByMe även 
tillgänglig för investerare och entreprenörer i flera europeiska länder. Plattformen inriktar sig på 
två typer av crowdfunding: lånbaserat och aktiebaserat. (FundedByMe 2016) 
 
Crowdfunding som baseras på köp av andelar eller aktier i ett företag kallas för equity 
crowdfunding. Företag som använder sig av equity crowdfunding erbjuder andelar av företaget 
direkt till investerare, därigenom införskaffar de sig ett externt kapital. Vanligtvis brukar företag 
lyckas med anskaffningen av det externa kapitalet om belopp ligger mellan 50 000€ och 150 
000€ (FundedByMe 2016).  
 
Processen vid köp av aktier sker i två steg. Företag som efterfrågar kapital börjar med en 
presentation av sin affärsidé tillsammans med en presentation av aktieutbudet och aktiepriset. 
Under presentationsfasen kan intressenter ställa frågor till dessa företag, i syfte att anskaffa sig 
viktig information för värdering av ett potentiellt aktieköp. Om intressenterna väljer att anskaffa 
aktier anmäler de intresse till företaget. Om det är för få intressenter kan inte företaget gå vidare 
till nästa fas. Men om det är många intressenter har företagen möjligheten att välja intressenter 
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som får möjligheten att investera i deras företag. I nästa fas fyller investerarna ett dokument som 
juridisk binder investeraren att föra över finansiella medel för att i gengäld få aktier. 
(FundedByMe 2016). Genom det här sättet finansieras företaget och aktieägarna kan även bidra 
med kunskap och deras nätverk. Det är fördelarna med att införskaffa sig kapital via equity 
crowdfunding, Ytterligare fördelar är att investerarna delar på risken vid investeringen och att 
deras rena intresse påvisar att det finns en potentiell efterfrågan och en verifikation av idén 
(Entreprenörskapsforum 2015).  
 
Finansiärer är ofta skeptiska mot nya innovationer eftersom det råder en brist på kunskap om 
området (Aldrich & Martinez 2003). Det innebär därför en större risk för dem att investera 
kapital, den här risken ökar ytterligare om osäkerheten kring efterfrågan existerar. Eftersom 
equity crowdfunding innebär en delad risk och verifikation av idén, gör det lättare för 
investerarna att fatta beslut om att investera i projektet. För nya småföretag finns en större 
informationsasymmetri om den finansiella prestationen, vilket gör att transaktionskostnaderna 
blir höga vid finansieringen (Ang 1991). För småföretagen som vill in på marknaden innebär 
equity crowdfunding därför en alternativ väg som låter dem passera de finansiella hindren.  
Småföretagen har en bärande roll för utvecklingen av samhället. I Sverige bidrar företagen med 
fler arbetstillfällen, ökad tillväxt och en bättre välfärd (Tillväxtverket 2016). Därför är det viktigt 
för ett samhälle att det finns finansiering av småföretagens uppstart och utveckling.  
 

1.2.2 Småföretagandet i Sverige 
Intresset för att starta nya företag i Sverige har ökat under senare tid. En förklaring till detta anses 
vara ett ökat intresse för entreprenörskap, vilket grundar sig i flera faktorer. Bjerke (2005) menar 
att en växande tjänstesektor inom den svenska ekonomin är en faktor, då efterfrågan immateriella 
produkter har ökat. Men även att de hierarkiska och centraliserade företagsstrukturerna har bytts 
till mer flexibla strukturer, för att anpassa företagen till dagens samhälle som präglas av 
föränderlighet, vilket skapar en osäker omgivande miljö. Ytterligare en faktor hittas i den 
politiska debatten som uppmuntrar egenföretagandet då detta ses som en möjlighet att skapa en 
bättre ekonomisk tillväxt. (Landström & Löwegren 2009).   
 
År 1993 startades 22 390 nya företag. Sedan dess har det varit en positiv och ökande utveckling 
av antalet nystartade företag per år. Elva år senare, 2014, startade 71 668 nya företag i Sverige. 
Teknologi- och servicesektorn är den mest förekommande bland de nystartade företag. I en 
rapport 2015 av Global Entrepreneurship Monitor är det en vanlig företeelse hos 
innovationsdrivna ekonomier (Global Entrepreneurship Monitor 2016).  
 
Enligt samma nämnda GEM-rapport är synen på att starta ett eget företag i Sverige positiv. 70% 
av de svenska medborgare som deltog i undersökningen 2015 uppfattade egenföretagandet som 
en möjlighet. Tillsammans med Norge är det den högsta siffran av de 60 länder som deltog i den 
undersökningen. Parallellt med detta sjunker rädslan årsvis för att företaget misslyckas.  
10% av deltagarna med svenskt medborgarskap uppgav att deras företagande var 
nödvändighetsbaserat, resterande 90% har haft valet att välja egenföretagandet eller en annan typ 
av inkomstbringande arbetsplats. Sveriges företagande kan med grund i det resonemanget ses 
som möjlighetsbaserat då det skapar affärsmöjligheter för företagaren.  
 
Karaktärsdrag hos företagandet är att det tenderar att vara imitativt snarare än innovativt. Vilket 
innebär att nystartade företag tenderar att vara snarlika redan existerande företag, men med små 
förändringar. Enligt Aldrich och Martinez (2003) kan detta förklaras med att kunder, leverantörer 
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och finansiärer ofta är skeptiska till något som är nytt och annorlunda på grund av en bristande 
kunskap om området. Det leder till att ett lyckat innovativt företagande ofta kräver mer arbete av 
företagaren än om denne hade valt att imitera.  
 
Kapital är ofta nödvändig vid start av ett företag oberoende på bransch. Små och nya företag 
befinner sig i en annan finansiell situation än de större företagen. En större 
informationsasymmetri mellan aktörerna och brist på en fungerande marknad för ägarkapitalet 
och därav höga transaktionskostnader är kännetecknande för den finansiella situationen de små 
företagen befinner sig i (Ang 1991). För att definiera vad små företag egentligen är, definieras 
detta utifrån två definitioner: det kvalitativa och det kvantitativa. Utifrån den kvalitativa 
definitionen har små företag en liten marknadsandel och ett nära samt personligt ledarskap. 
Medan den kvantitativa definitionen fokuserar på data som exempelvis omsättningsstorlek och 
antalet anställda (Bolton 1971). 
 
Faktumet att småföretag befinner sig i en annan finansiell situation än de relativt stora företag gör 
att anskaffningen av kapitalet ter sig annorlunda. Företagarna har flera typer av 
finansieringskällor att vända sig till. Det finns stora aktörer som banker, riskkapitalbolag och 
affärsänglar men även familjemedlemmar om dessa besitter ett kapital. Nya företag med 
innovativa idéer kan dock mötas av en skepsis av finansieringskällorna. Denna skepsis grundar 
sig i den höga risknivån små och unga företag förknippas med. Den höga risken skapas av 
bristande kompetens och otillräckliga finansiella verktyg, följaktigen blir det svårt att analysera 
nystartade företag. För att analysera dessa och minska informationsasymmetrin blir istället 
transaktions- och kontrollkostnaderna mycket höga (Landström 2003).  
 

1.3 Problemdiskussion  
Informationsasymmetrin som existerar mellan företagare och finansiär kan ge i upphov till ett 
finansiellt gap. Det finansiella gapet kan orsaka problem i företagens olika faser, men kan lösas 
genom att företagaren får in det nödvändiga kapitalet. Men för att företagaren ska erhålla ett lån 
behöver denne bevisa sin återbetalningsförmåga genom att presentera historik i form av en 
tidigare balans- och resultaträkning, vilket kan vara svårt för ett nytt företag. Men den här 
informationen specifikt är av stor betydelse för banker och riskkapitalister för att dessa ska kunna 
mäta projektets risknivå och för att undvika att företagaren använder kapitalet opportunistiskt 
eller oaktsamt (Fried & Hisrich 1994). Vidare problematisk blir den finansiella frågan om de 
efterfrågade finansiärernas förståelse för produkten och dess potentiella utveckling är låg 
(Aldrich & Martinez 2003). Det leder till höga transaktionskostnaderna för kontroll av innovativa 
projekt, vilket slutligen inte är ekonomiskt försvarbart (Landström 2003).  
 
Efter en rad misslyckade investeringar i entreprenöriella initiativ under 1990-talet ökade 
skepsismen gentemot nya aktörer. Detta innebar att de initiativ som förknippas med hög risknivå 
fick det ytterligare svårare att erhålla kapital och nå marknaden (Coveney & Moore 1998). 
Risken ökar när informationen om företagaren och initiativet är liten. Men även om 
informationen om produktens efterfrågan på marknaden är låg. Med ökad osäkerhet ökar även 
risken. En finansiell marknad med riskaverta banker och investerare kan därmed innebära att de 
nya innovationer möter svårigheterna med ett innestående finansiellt gap (Andersson 2003). Ju 
mer projekten grundar sig i riskabla mått på efterfrågan, desto mindre benägna är investerare att 
investera sitt kapital i detta.  Det innebär en större risk för dem att investera kapital och den ökar 
ytterligare om osäkerheten kring efterfrågan existerar. Innovativa företag med en hög 
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konjukturkänslighet och utan en tidigare bekräftelse på efterfrågan innebär en större finansiell 
risk för både en finansiär och företagaren.  
Efter finanskrisen 2008 ökade avhållsamheten mot innovativa företagare, då rädslan för utlåning 
utan tillräcklig information kvarstår (Harrison 2013). Det finansiella gapet innebär således en 
barriär som hindrar idéer från att nå kunderna och marknaden. De ekonomiska bekymren är 
betydande i företagens uppstartfas, men även under de tidsskeden när företagen behöver 
genomföra större investeringar. De finansiella gapen utgör därför även en risk för företagaren att 
initiativet och företaget går omkull  även i de senare faserna i företaget (Papadimitriou & 
Mourdoukoutas 2002). Det gör att företagaren ständigt behöver uppdatera och informera 
aktieägarna om kapitalsituationen för att undvika konkurs. Eller vice versa, att aktieägarna 
behöver analysera kapitalstrukturen för att minska sin osäkerhet. Som Landström (2003) 
diskuterar kan arbetet med att minska den här informationsasymmetrin istället innebära höga 
transaktions- och kontrollkostnader.  
 
En alternativ lösning på finansiell problematik är att söka kapital på gräsrotsnivå, via equity 
crowdfunding. För aktieägarna är det huvudsakliga motivet oftast att få avkastning på sin 
investering, vilket kan innebära att de vill styra företaget mot högre avkastning medan för 
företagaren ofta är motivet att utveckla och nå ut med sin produkt. Kraven om utdelning och 
avkastning kan således innebära en ekonomisk men även teknisk påfrestning på entreprenören 
om denne istället vill återinvestera kapitalet istället för att nå hög avkastning eller högre 
utdelning. Den här inkongruensen av målen kan därför innebära agentkostnader (Jensen & 
Meckling 1976). Om ledaren av projektet väljer att återinvestera kapitalet i vidare idéer kan det 
innebära att aktieägarna blir missnöjda och väljer att sälja av sina andelar, vilket därmed skulle 
innebära ett fortsatt återstående finansiellt gap.  
 
Då equity crowdfunding innebär många involverade investerare som delar på risken 
(FundedByMe 2016) kan det innebära att en enskild investerare innehar ett mindre inflytande och 
mindre påverkan på företagsstrategin, som därmed gör att investeraren har lättare att lämna 
projektet eller inte bidra till en bättre strategi hos företaget. Enligt Short (1994) är prestationen 
hos företag bättre hos dem med få ägare än de med ett spritt ägande, vilket då ställer frågan om 
equity crowdfunding är en hållbar lösning för de företag som väljer den formen av 
kapitalstruktur. Om agentkostnaderna blir höga med ett externt ägarskap, som agentteorin menar, 
så är det möjligt att equity crowdfunding är ett problematiskt finansieringsalternativ. Då 
agentteorin menar att arbetet med informationsasymmetrin blir omfattande med ett extern 
ägarskap (Jensen & Meckling 1976). Situationen med ett spritt ägande kan även innebära att fler 
intressen behöver tillgodoses och att företagarens frihet begränsas. För att kunna tillgodose dessa 
behövs det personliga relationer med investerare skapas för att inte de ska lämna företaget med 
sitt kapital. Denna problematik kan leda till att företag kan se det som mer ekonomiskt hållbart att 
teckna lån istället för att teckna värdepapper (Jiraporn & Gleason 2007). Enligt the pecking order 
theory innebär ett externt ägarskap en minskad självständighet hos företagaren (Myers & Majluf 
1984). Eftersom självständighet med kapitalet är något företagare värdesätter enligt teorin, så kan 
det möjligen innebära att equity crowdfunding är ett alternativ som går emot företagarens behov.  
En hög informationsasymmetri innebär en högre osäkerhet för en investerare, vilket innebär en 
större risk för investeraren. För att investeraren ska bli benägen att ta en sådan risk, krävs en 
högre avkastning. Det gör att företagets kapital hamnar mer under finansiärens kontroll, för att 
minska på finansiärens enskilda risk (Hamberg 2004).   
 
Beroende på vilken fas företaget är i kan det inverka på informationsasymmetrin och påverka hur 
mycket kontroll investerarna får i equity crowdfunding-kampanjen. Om innovativa företag är i 
uppstartfasen och inte har en tidigare historik eller ett bevis på efterfrågan, kan finansiärerna 
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ställa sig skeptiska mot initiativet (Aldrich & Martinez 2003). I de fallen kan en equity 
crowdfunding-kampanj vara mer lämplig i ett företags senare fas då det finns mer information, 
men det innebär att de innovativa och nya aktörerna inte får hjälp av den här finansieringsformen 
i deras uppstartsfas. För att undersöka om equity crowdfunding hjälper informationsasymmetrin 
hos nya företag är livsfasen en relevant variabel, för att undersöka investerarnas benägenhet att 
stödja nya initiativ i deras uppstartsfas. 
 
Ovanstående resonemang har belyst problematiken kring informationsasymmetrin hos nya 
småföretag. Därför ämnar uppsatsen att undersöka, på ett teoretiskt och empiriskt plan, hur equity 
crowdfunding fungerar som en finansieringskälla. Uppsatsen ämnar att förstå hur den här 
kapitalstrukturen är ett möjligt alternativ för småföretag, trots den problematik som 
företagsekonomiska teorier anser följer externa finansiella aktörer.  
 
1.4 Problemformulering  
Equity crowdfunding har uppkommit som en lösning på finansiella gap som företagare kan möta. 
Inom teorin innebär kapitalstrukturen en bolagsstyrning som har konsekvenser för företagarens 
arbete både ur ett positivt och negativt perspektiv. Därför ämnar uppsatsen att undersöka hur 
equity crowdfunding fungerar som kapitalanskaffning och hur företagaren hanterar 
konsekvenserna som följer kapitalstrukturen.  
 

1.4.1 Undersökningsfrågor 
1. Hur skiljer sig det uppnådda kapitalet i en equity crowdfunding-kampanj beroende på 

företagsfas? 
2. Hur fungerar kapitalanskaffningen för företag som söker sig till equity crowdfunding?  
3. Hur hanteras informationsasymmetrin mellan företagare och investerare under den här 

kapitalstrukturen?  

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är undersöka hur equity crowdfunding fungerar som kapitalkälla för 
småföretagare och hur den hanterar de externa finansiella aktörerna.   

1.6 Avgränsning 
Studien avgränsar sig att besvara hur svenska företag registrerade på FundedByMe upplever 
finansieringsformen. De svenska företagen ska ha lyckats med sin equity crowdfunding-kampanj 
och använt sig av ett equity crowdfunding-kapital i sitt företagande. Utifrån att studera de lyckade 
kampanjerna vill uppsatsen undersöka när finansiering via equity crowdfunding är ett alternativ 
för småföretagare i Sverige.  
 
 



14 

1.7 Disposition  
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2. Teoretiskt ramverk  
 
I avsnittet presenteras tidigare forskning och teorier för att belysa hur kapitalanskaffningen ser 
ut för småföretag samt vilka effekter en kapitalstruktur som involverar aktier har på företaget. 
Forskningsfronten är uppdelad i två teman som diskuterar frågeställningen om equity 
crowdfunding på ett teoretiskt plan. Underrubrikerna med teoriernas namn är en indikation på 
den centrala teorin i det stycket, men diskussionen gör att alla teoretiska angreppssätt dyker upp 
under olika rubriker.   

2.1 Forskningsfront  

2.1.1 Vägen till kapitalanskaffningen  
 
Finansieringsmöjligheter 
 
Vägen till kapitalanskaffningen enligt finansieringsteorin borde vara densamma för alla aktörer 
på den finansiella marknaden. Denna teori utgår ifrån antagandet om en perfekt kapitalmarknad 
där tillgång till informationen är densamma för varje aktör. Därav blir beteendet rationellt, inga 
hinder ska föreligga och ingen aktör ska vara tillräcklig stor för att påverka priset på kapitalet. Att 
finansieringsteorin hanterar alla företag oavsett storlek kan ifrågasättas då små företag befinner 
sig i en finansiell situation som skiljer sig från de större företag. Enligt Ang (1991) kännetecknas 
den finansiella situationen för småföretag av att ägarnas portföljer inte är diversifierade, eftersom 
kapitalet är samlat i det enskilda företaget. Därför kan drivkrafterna skilja sig då småföretag inte 
alltid reagerar ekonomiskt rationellt eftersom informationsasymmetrin mellan aktörerna är stor, 
vilket leder till höga transaktionskostnader.  
 
Finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för nystartade företag beror på det rådande 
finansiella systemet. Ett land som exempelvis Tyskland har en bankorienterad system och 
offentlig finansiering och USA har ett mer ägarorienterad system där kapitalet kommer från 
privatpersoner och olika former av riskkapital. Sveriges kapitalmarknad för nystartade företag har 
baserats på finansiering genom offentliga medel samt genom bank och under senare tid sker en 
förändring mot ett finansiell system som är mer ägarorienterad (Landström & Löwegren2009)  
 
Företag som är intresserade av att anskaffa kapital externt finns det flertal finansieringskällor som 
finns på den svenska finansiella marknaden som företag kan vända sig till. Bank som finansiär är 
en traditionell lösning och går ut på att finansiera projekt genom lån. För att en bank ska bevilja 
ett lån görs en kreditbedömning som i sin tur kännetecknas av mångfald, mångtydighet och 
asymmetrisk information. Kreditbedömning blir därmed svår och riskfylld och utfallet blir olika 
för erfarna och oerfarna kreditbedömare (Andersson 2003). Det finns även offentlig finansiering 
som företag kan söka oftast i form av bidrag. I Sverige kan bidrag sökas från statliga 
organisationer och EU. Tillskillnad från lånefinansiering finns det inget återbetalningsskydd, 
dock måste vissa krav uppfyllas från företagets sida som exempelvis verifikation av affärsidén 
(Garmer & Kyllenius 2004). Vidare finns det flera offentliga finansieringslösningar som går att 
söka gemensamt då dessa bidrag brukar tillgodose en liten del av kapitalbehovet. Ett annat 
alternativ som kan vara passande för nystartade företag är att utnyttja sina kunder och 
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leverantörer som finansieringsalternativ genom kredittid på fakturan från leverantör eller 
förskottsbetalning av sina kunder (Sherman 2002).  
 
Eftersom mindre företag sällan har tillgång till en fungerande kapitalmarknad för anskaffning av 
extern kapital har riskvilligt kapital framhållits som väsentlig. Detta resulterade i att 
riskkapitalmarknad växt i betydelsen. Den delas in i formellt samt informellt riskkapital där båda 
grupper tillgör företag pengar under tidiga i företagets utveckling. Kapitalet investeras inom 
branscher med stor tillväxtpotential främst inom IT (Karaömeriloglu & Jacobsson 2000).  
 
Informella riskkapitalister, är privatpersoner som investerar egna pengar och går in som ägare i 
ett onoterat företag. Ett problem kan dock uppstå med dessa investerare, även kallade för 
affärsänglar, eftersom de kan vara svåra att hitta för de som söker kapital. Då de ofta använder sig 
av informella nätverk (Coveney & Moore 1998). Equity crowdfunding-plattformer som är 
internetbaserade mötesplatser för företag och investerare har ökat i popularitet de senaste åren. 
Det ses vara kopplat till utvecklingen av webb 2.0, då det har gjort det enklare för kapitalsökande 
att lokalisera tillgängliga investerare (Kleemann, Voß, & Rieder 2008). Venture-kapital i sin tur 
klassas som formellt kapital.   

Det finansiella gapet 
Trots många aktörer på den finansiella marknaden har små företag en tendens att diskrimineras 
av finansiärer. Redan under 1930-talet observerades problemen för små företag att anskaffa 
extern kapital. Detta uppmärksammades första gången i MacMillian-rapporten i Storbitannien 
som skrevs på den tiden och sedan dess har ett antal studier utförts på området som syftade på att 
studera ett fenomen kallad för finansiellt gap. Enligt Bolton (1971) var orsaken till det finansiella 
gapet parternas bristande kunskap om varandra. Företagarna visade bristande kunskap om de 
finansieringsmöjligheter som var tillgängliga och misslyckades med att tillfredställa finansiärers 
krav på information.  
 
Finansiärer hade däremot dålig förståelse för företagarnas situation. Enligt Deakins och Freel 
(2003) beror det finansiella gapet på att efterfrågan på kapital överstiget det tillgängliga kapitalet 
på marknaden. En studie med syfte på att ge bild av det finansiella gapet bland svenska 
småföretag (Olofsson & Berggren 1998) visade att kapitalanskaffningen betraktades som ett 
mindre problem jämfört med tidigare studier. Den uppåtgående konjunkturen som rådde i Sverige 
under studieperioden är något att ha i åtanke då detta leder till ökad flöde av riskkapital. Studier 
inom området som syftar på att ge en uppfattning om det finansiella gapet existerar eller inte 
visar olika resultat vilket beror på att kapitalmarknaden förändras över tid och skiljer sig mellan 
länder då finansiella system har olika karaktär i olika länder.  
 
Småföretag förknippas ofta med hög grad av osäkerhet, då tillgången till informationen är sämre 
för småföretag än de större börsnoterade företagen (Ang 1991). Det föreligger även en 
informationsasymmetri mellan företagarna och externa finansiärer då finansiären ofta befinner 
sig i ett underläge jämfört med företagaren som besitter informationen om potentialen i sitt 
projekt (Murray 2007).  Dubbelriktad informationsasymmetri där både företagarna och 
finansiärer har ett informationsövertag kan vara en förklaring till ett finansieringsgap.   
 
Storey (1994) menar att det även kan vara finansiärernas behandling av små företag som orsakar 
ett finansiellt gap. Historiskt har många mindre företag avvecklats eller gått i konkurs efter en 
kort tid. Därför förknippas investeringar i småföretag med hög risk som eventuellt kan ligga över 
den accepterade nivån. Inom equity crowdfunding minskas investerarens enskilda risk genom att 
den erfarna och utbildade investeraren samla en grupp personer som har mindre erfarenhet av 
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investeringar och tillsammans kan de via equity crowdfunding finansiera ett företag, och 
samtidigt minska deras respektive risk. Det gör den här finansieringsformen väldigt effektiv ur 
den synvinkeln om investeraren vill minska sin risk men samtidigt ha möjligheter att diversifiera 
sin portfölj (Agrawal, Catalini & Goldfarb 2016) 
 
De finansiella instrument som används av finansiärer för att analysera ett företag är oftast 
anpassade till stora företag, vilket kan leda till att en utvärdering av en mindre verksamhet kan ge 
ett felaktigt utfall. Det uppstår i huvudsak två kostnader för finansiärer vid en uppföljning av ett 
mindre företag. Den första är höga transaktionskostnader som uppstår då det krävs mycket tid att 
ta lära sig om företag som befinner sig i ett tidigt skede och är en komplex process. Detta kan 
styra investerarna till större verksamheter och leda till att investeringar i små företag uteblir. Den 
andra kostanden är de resurser som krävs för att ta itu med informationsasymmetrin som finns 
mellan parter. För att minska på denna asymmetri krävs det mycket kontroll och direkta 
interaktioner mellan finansiärer och företagarna.  
 
Equity crowdfunding skapar en eventuell lösning på dessa kostnader för finansiärer genom 
elektroniska plattformer, för den typen av finansiering gör det möjligt för företag att presentera 
sig globalt istället för lokalt. Detta leder till att informationsinsamlingen blir mindre kostsam för 
investerare även om ett företag befinner sig i ett tidigt skede. Detta leder till investeringar i 
företag som befinner sig i ett tidigt skede kan göras till en lägre transaktionskostnad. Den senaste 
trenden hos större investerare är att bilda syndikat vilket även minskar kostnader som 
uppkommer vid hantering av informationsasymmetri då genom en närmare relation med mindre 
investerare kan kontrollen av företaget skötas av flera aktörer vilket minskar kostnader  
(Agrawal, Catalini & Goldfarb 2016). 
 
Det är inte enkelt för en enskild företagare att ha en förståelse och vara medveten om alla 
finansieringsalternativ som finns tillgängliga på en kapitalmarknad. En bristande kunskap i 
finansiella frågor kan då leda till att företagarna inte kommer uppfylla krav för att attrahera 
investerarna (Landström 2003).  
 

The pecking order theory 
Därutöver uppvisar företag en negativ attityd till externt kapital vilket förklaras av Myers (1984) 
genom pecking order theory. Myers menar att företagare styrs av en hierarkisk ordning när 
finansieringskällorna ska väljas. De internt genererade medel prioriteras för att bekosta en 
finansiering vilket beror på att informationsasymmetri då ledningen anses ha mer information om 
verksamheten jämfört med externa finansiärer.  Om det interna kapitalet inte täcker 
finansieringsbehovet söks ett lånekapital för att komplettera det interna kapitalet, där kortfristiga 
skulder föredras framför långsiktiga skulder. Externt ägarkapital som innebär att företag erbjuder 
ägarandelar i utbyte mot kapital ligger lägst i den hierarkiska ordningen. Utifrån denna teorin 
placerar sig equity crowdfunding på den minst föredragna nivån. Företagarnas behov av 
flexibiliter och önskan om kontroll över verksamheter är de bakomliggande orsaken till den 
hierarkiska ordningen. En svensk studie av Landström och Winborg (1995) uppvisade en negativ 
syn hos företagarna gentemot extern finansiering, särskilt externt ägarkapital. Däremot hade 
företagarna en positiv syn på internt generade medel som finansieringskälla. Eftersom equity 
crowdfunding då innebär delat ägande med en större mängd ägare kan det innebära att 
företagaren nekats andra finansieringskällor.  Men det kan även vara så att equity crowdfunding 
innebär ytterligare faktorer som bidrar positivt till ett företagande och att ledningens preferenser 
inverkar på valet av kapitalstruktur.  
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Pecking order modellen har framgångsrikt påvisat hur ledningen i stora företag fattar finansiella 
beslut (Pinegar & Wilbricht 1989). Modellen har även testats på småföretag med goda resultat 
(Ghosh & Cai 1999). Men Howorth (1999) ansåg att pecking order modellen borde förkortas för 
småföretag då dessa präglas av en kontrollaversion. Behovet av att vara oberoende och ha en 
autonomi är viktiga drivkrafter till att starta ett nytt företag (Kets de Vries 1977). Vilket innebär 
att småföretag är mer kontrollaverta vid sökningen av finansiella medel, den preferensen gör att 
småföretagares val av finansiering kan skilja sig från stora företag. Ett företag med hög 
kontrollaversion kan avstå från att söka finansiering från exempelvis en bank eller en 
riskkapitalist. Anledningen till det är att dessa finansieringskällor får en ensam och därmed 
koncentrerad maktposition som inverkar på småföretagarens autonomi (Howorth 1999). Orsaken 
till att equity crowdfunding väljs kan då vara att minska varje investerares enskilda makt på 
kapitalet för att låta företagaren ha kvar kontrollen över företaget.  
 

Livscykel 
Som ovan nämnt har forskningen upprepade gånger visat att småföretag har en negativ attityd till 
externa finansiärer, men som dock kan variera beroende på kontrollbehovet företagaren (Reed 
1996). Ett företag förväntas att under sin livscykel gå igenom olika faser, vilket resulterar i att 
preferensen av finansiärer kan komma att förändras beroende på vilken fas företaget befinner sig 
i (Berger & Udell 1998). Egna besparingar samt lån från familj och släktingar kan vara lämpliga 
finansiärer i uppstartfasen (Aldrich 1999). Affärsänglar och lån från statliga institutioner har även 
en stor betydelse i denna fas. Andra finansiärer som banker eller riskkapitalbolag blir aktuella 
först efter att företaget lämnar uppstartfasen. För en vidare expansion är börsintroduktion ett 
aktuellt alternativ (Lindström & Olofsson 1998). Enligt Hemer (2011) har företagarna inte kunna 
tillfredställa sina kapitalbehov genom crowdfunding särskilt inom de senare faserna, dock är det 
ett viktigt verktyg för anskaffningen av informellt kapital i de tidigare faserna.  
För att illustrera uppstartsfasen hos ett företag har Papadimitriou och Mourdoukoutas (2002) 
ställt upp den här grafen som påvisar kapitalbehovets storlek i relation till uppstartsfasens olika 
steg.  

 
 

(Papadimitriou och Mourdoukoutas 2002) 
 
Papadimitriou och Mourdoukoutas (2002) diskuterar om de olika faserna inom ett företags 
uppstart där det är risk för finansiella gap och där risken att företaget går omkull är påtaglig.  
De illustrerar ett företags uppstartsfas i olika faser där kapital är nödvändigt för utvecklingen, 
tillverkningen och lanseringen av produkten. De olika faserna innebär olika storlekar på det 
finansiella gapet som fylls med hjälp av olika typer av finansieringskällor, som följer samma 
ordning som the pecking order theory diskuterar. Liksom pecking order theory antar 
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Papadimitriou och Mourdoukoutas att extern finansiering kommer vid slutskedet av företagets 
uppstartsprocess.  

.  

Externa finansieringskällor 
Kapitalet anskaffas från externa finansiärer trots en negativ syn. Anledningen till detta kan vara 
att en extern finansiär kan skapa nya möjligheter. Externa finansiärer kan bidra med annan form 
av resurser, som kompetenstillskott och utökad kontaktnät. Många nystartade företag är okända 
på marknaden vilket leder till problematik för intressenter vid utvärdering av företaget (Berger & 
Udell 1998). En finansiär som är väletablerad kan genom sitt anseende bidra till att det nystartade 
företag och därmed göra företaget mer legitimt av andra externa intressenter. Finansiärens 
erfarenhet kan även bidra till produktutveckling och förbättring av företagsstrategier. Att det här 
kan ses som en fördel och styrka hos equity crowdfunding är något som plattformen 
FundedByMe (2016) förstår och kommunicerar aktivt utåt. För företagare som väljer equity 
crowdfunding kan alla de externa finansiärerna betyda ett intellektuellt och social kapital. En 
extern finansiär som verkar inom samma bransch kan även fungera som en länk mellan företagen 
och leda till gemensamma projekt. Ytterligare en positiv aspekt av externa finansiärer som 
riskkapitalbolag är en möjligen förbättring av de ekonomiska rutinerna kring finansiering 
(Erikson 2002).   
 
Att erhålla externt kapital kan med ovanstående resonemang vara positivt. Trots de kostnader 
som informationsasymmetrin kan innebära enligt pecking order theory (Myers & Majluf 1984). 
Men erhållandet av externt kapital kan vara problematiskt för småföretag, vilket beror på det 
finansiella gapet i samhället och som kan orsaka ett finansiellt gap i företaget.   
 
Finansmarknaden är i en ständig förändring, vilket gör att svårigheterna och upplevelserna med 
det finansiella gapet varierar över tid. De senaste åren efter finanskrisen 2008 har tillgången på 
externt kapital begränsats då de tidigare beskrivna traditionella finansiärerna har blivit mer 
försiktiga med sitt kapital. På grund av det har alternativa finansieringskällor vuxit fram, bland 
annat crowdfunding (Tomczak & Brem 2013). Crowdfunding har visat sig framgångsrik men 
finansieringsformen är än inte helt fulländad. I en undersökning gjord av Young (2013) behövde 
hälften av de deltagande företagen komplettera kapitalet med andra källor för att uppnå den 
önskade kapitalvolymen. Men crowdfunding kan användas i andra syften än att bara fylla 
finansieringsbehovet, det kan även användas i ett marknadsföringsmässigt syfte, som att påvisa 
en efterfrågan på idén eller för att skapa konkurrensfördelar (Mollick 2013).  

2.1.2 Kapitalstrukturens effekter  

Agentrelationer  
Företag som erhåller finansiering genom externa aktörer kan komma att möta målinkongruens 
emellan ledningen av företaget och aktieägarna. Den residuala relationen bygger på att 
investerarna som låtit företagaren disponera deras kapital gör det på villkoret att möjligen få 
avkastning och utdelning. Ju högre risk investerarna tar desto högre blir avkastningskravet. Ju 
mer informationsasymmetri som existerar, desto större ekonomisk osäkerhet innebär det för 
investerarna. Vilket gör att investerarna behöver information för att minska osäkerheten och 
kunna kalkylera risken (Hamberg 2004). Som tidigare nämnt är informationsasymmetrin också 
generellt högre inom equity crowfunding, då företagen oftast är nya på marknaden med liten 
historik. För företagare och ledningen inom equity crowdfunding krävs det därför att informera 
om de steg som görs för att inte låta investerarna spekulera fritt i produktens kvalité eller 



20 

framtidsutsikter. En stor informationsasymmetri inom equity crowdfunding kan leda till att det 
finansiella gapet orsakar att företaget går omkull (Ahlers et al. 2015).  Företagen behöver 
informera om besluten ledningen tar för att påvisa att ledningen inte beter sig opportunistiskt och 
arbetar utifrån personliga mål. Ledningens mål rör mer om företagets utveckling och är mer 
benägna att göra återinvesteringar istället för utdelningar. Men med ett externt kapital blir 
företagaren mindre självständig och beroende av att tillgodose kapitalägarnas intressen (Findlay 
& Withmore 1974). Myers (1984) diskuterar det här fenomenet ur tidigare nämnda teorin pecking 
order hypothesis, som menar att det minst eftersträvansvärda sättet att erhålla kapital är genom att 
emittera aktier och ta in det utifrån, just på grund av att det innebär en minskad självständighet.  
 
Intressekonflikterna som kan uppstå i småföretag uppstår främst mellan aktieägarna och 
ledningen, emellan aktieägarna eller emellan kapitalgivarna. Det som främst är småföretagens 
problem är, som tidigare nämt, att lösa informationsasymmetrin mellan aktörerna. I ett mindre 
företag kan det orsaka sämre beslutsunderlag eller moraliska risker som uppstår i och med att 
aktörerna bär på olika stora risker. Hanteringen av den problematiken kan yttra sig genom att 
aktieägarna kontrollerar ledningen genom regleringar och belöningssystem. Från ledningens håll 
involverar hanteringen av agentrelationerna att ingå i kontraktuella avtal som begränsar deras 
möjligheter till opportunism eller riskfyllda och destruktiva beslut, vilket då minskar ovissheten 
hos aktieägarna  (McMahon 2004).  
 
Signalling  
För företagaren innebär det ett ständigt arbete med att upprätthålla kapitalägarna med information 
för att underhålla relationerna och minska ovissheten. För att reducera informationsasymmetrin 
kan parterna ta hjälp av signalering. Det innebär att företagaren kan genom sina ageranden skicka 
ut signaler för att indikera företagets mående. Besluten och ageranden tolkas av  investerarna som 
får en uppfattning för hur det går med deras investering (Conelly et al. 2011). Företagaren kan 
även välja att minska på dessa spekulationer genom att informera direkt till investerarna för att 
påvisa företagets ställning. Arbetet med det här benämns som investor relations som utgår ifrån 
att erhålla och behålla kapital. För företagaren innebär det här arbetet stor tidsåtgång och ökar 
kostnaderna. I ett nytartat företag kan arbetet med investor relations uppta 25% av VD’ns tid eller 
uppemot 50% av ekonomichefens tid (Hong & Huang 2001). Det resulterar slutligen i en 
ekonomisk påfrestning för företaget.  
 
Genom att använda sig av kostnadseffektiv signalering kan företagare minska arbetet för att 
underhålla relationerna (Heinkel 1982). Företagaren kan välja strategier som sänder ut positiva 
signaler till aktieägarna. Men det innebär att företagaren alltid behöver vara medveten om att 
strategier som väljs tolkas av aktieägarna som då agerar utefter dem. Negativa signaler kan leda 
till att ägarna överväger att sälja tillbaka sina andelar eller en likvidation. Det är beslut som 
grundas i den information som de har. Om ägarna inte får avkastning eller utdelning kan det leda 
till att det görs kostsamma analyser av företagets ställning (Harris & Raviv 1991). För att behålla 
det satsade kapitalet är därför arbetet med signalering och investor relations en viktig del. Till 
skillnad från företag som erhållt kapital från professionella investerare behöver företagare inom 
equity crowdfunding ha i åtanke att investerarna ofta inte är professionella investerare. Signalerna 
som skickas till dem behöver därmed anpassas till dem.  
 
Kommunikationen utåt i en equity crowdfunding-kampanj behöver enligt Moritz, Block och Lutz 
(2015) präglas av en öppenhet och trovärdighet samt vara pseudopersonlig, eftersom helt 
personlig är omöjligt att vara med ett så stort antal investerare. Det innebär att sociala medier och 
filmer är en bra strategi för att upprätthålla de investerarrelationerna. Enligt (Ahlers et al. 2015) 
behöver företagare främst fokusera på att beskriva de risker och ge en tydlig presentation av den 
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finansiella situationen. Eftersom det minskar den osäkerhet som är kopplad till equity 
crowdfunding. Enligt dem är kommunikationen om den finansiella statusen viktigare än det 
sociala och intellektuella kapitalet, i avseendet på att genomföra en lyckad equity crowdfunding-
kampanj. Mollick (2013) diskuterar crowdfunding och menar att lyckade projekt har en tydlig 
signalering om produktens kvalité, vilket också är avgörande för en lyckad kampanj. Företag som 
har en tydlig struktur med en ledning som har en tidigare renommé signalerar positivt och ger 
intrycket av en bra investering, vilket även ökar förutsättningarna för företagaren att fylla sitt 
finansiella gap. För en företagare inom equity crowdfunding är det ett kontinuerligt arbete att 
ständigt uppdatera investerarna med information för att behålla och få ytterligare kapital (Ahlers 
et al. 2015). Moritz, Block och Lutz (2015) menar att en ledande investerare ofta tar ett ansvar att 
begära information för att göra en noga analys av företagets finansiella plan och ställer ofta 
frågor, samtidigt som en större grupp investerare endast följer denna ledande investerare i god 
tro. Vidare menar de att det viktiga för företagare inom equity crowdfunding är att försöka nå en 
sådan ledande investerare för att försäkra kampanjens framgång. Investerarens aktiva 
engagemang sänder därmed ut en positiv signal till intresserade investerare och kan minska 
ovissheten om investeringens potential (Keongtae & Viswanathan 2016).  
 
Att sända ut positiva signaler är en väsentlig del inom equity crowdfunding. I annat fall är risken 
påtaglig att investerare inte kan fastställa konkreta svar om företagets värde och väljer att inte 
involvera sig i det. Då informationen om dessa företag är påtagligt mindre också eftersom de 
befinner sig i tidiga faser i företagandet innebär det också ett större arbete för investerarna att 
samla information om det (Agrawal, Catalini & Goldfarb 2011). Signalerna som sänds ut behöver 
förutom vara positiva även vara effektiva, för att bespara företagaren de kostnader som arbetet 
med signaleringen innebär. Kostnaderna får inte överstiga de positiva effekter som signalerna kan 
medföra (Conelly et al. 2011). 

Agentkostnader  
Arbetet med att hantera relationerna innebär kostnader för företagets principaler och agenter. 
Dessa agentkostnaderna är ur aktieägarnas perspektiv summan av kostnaderna för kontrollen och 
styrningen av ledningen, som exempelvis transaktionskostnader vid hämtningen av relevant 
information eller bonusutbetalningar anpassade efter ledningens prestation. Ur ledningens 
perspektiv innebär kostnaderna det arbete som ledningen utför för att påvisa att de arbetar utefter 
ägarnas intressen och även transaktionskostnader för de kontraktuella avtal som begränsar dem 
(McMahon 2004). Ju större intressekonflikterna och ju högre informationsasymmetri, desto högre 
agentkostnader (Jensen & Meckling 1976).  
 
När en utomstående leder företaget får denne större information om företagets ställning än 
ägarna, vilket ökar den asymmetriska informationen och därmed agentkostnaderna. Därför 
minskas samma kostnader om ägaren själv också är en del av ledningen. Är ägarna helt 
frikopplade från ledningspositioner ökar kostnaderna ytterligare (Ang, Cole & Wuh Lin 2000). 
För att minska på agentkostnaderna kan verktyg och system sättas in som minskar 
målinkongruensen och minskar intressekonflikten, som exempelvis öka ledningens aktieandelar.  
 
Arbetet med att minska intressekonflikten benämns som bonding och är ur ledningens perspektiv. 
Ägarnas arbeta med att kontrollera och reglera ledningen benämns som monitoring. Själva arbetet 
innebär agentkostnader men dessa behövs för att hantera relationerna mellan agenten och 
principalen (Jensen & Meckling 1976). Därför behöver kostnaderna och arbetet struktureras i 
system för att nå den mest optimala och kostnadseffektiva lösningen. För småföretag är 
agentrelationerna mindre komplexa då det är färre agenter och principaler. Det residuala 
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avkastningskravet från aktieägarna kan också vara lägre då omsättningen och kapitalbehover är 
mindre, vilket även innebär en lägre risk. När det är färre aktörer inblandade innebär det också att 
ett fåtal sitter på avgörande information som påverkar beslut, vilket ökar den effektiviteten i 
företaget. Genom att skapa system som samordnar beslutsfattandet och riskerna går det att nå en 
bra lösning som skapar fördelar som överväger kostnaderna som annars hade uppstått inom 
agentrelationerna (Fama & Jensen 1983).  
 
Fama och Jensen (1983) menar även att små företag har färre investerare involverade i företaget 
vilket gör att intressekonflikterna emellan dem är färre och därmed möjliga att bearbeta. Vilket 
därmed innebär att kostnaderna kopplade till de relationerna minskas med ett färre antal. Om 
principalernas intressekonflikter är låga innebär det en enlighet och en koncentrerad kontroll. 
Vilket därmed kan öka spänningen emellan företagaren och aktieägarna. Enligt Pagano och Röell 
(1998) innebär en aktieägarstruktur med färre principaler en större möjlighet för dem att 
kontrollera kapitalet och därmed minska på företagarens makt.  Däremot menar Short (1994) att 
ett företag med ett färre aktieägarskap har en bättre prestation än de med ett spritt ägande, 
eftersom de få investerarna kan styra företaget mot bättre avkastning. För en företagare inom 
equity crowdfunding blir det därför viktigt att ta vara på de enskilda investerarnas idéer för ett 
bättre företagande, för att få de att känna sig mer delaktiga i företaget. Enligt Moritz, Block och 
Lutz (2015) är den optimala investerar- och företagarrelationen personlig men just inom equity 
crowdfunding är det svårt att hålla den relationen personlig då aktieägarantalet är stort. Därmed 
menar de att relationen bör vara pseudopersonlig över möjligen sociala medier.  
Med det stora antalet investerare medföljer många intressen som inte alltid möjligen korrelerar. 
Den här målinkongruensen kan skapa konflikter i de relationer som existerar mellan principalerna 
i ett företag. Den målinkongruensen går att minska när investerare väljer att bilda syndikat inom 
equity crowdfunding. Såvida de uppbackande investerarna har en tilltro till den ledande 
investerarens förmåga att ta gynnsamma och bra beslut  (Agrawal, Catalini & Goldfarb 2016).   
 
Syndikat kan vara till företagarens fördel då den minskar informationsasymmetrin genom att 
investerarens legitimitet innebär en bekräftan på att investeringen är en bra investering, vilket 
minskar ovissheten hos de uppbackande investerarna. Syndikatformationer innebär däremot att 
socialt kapital och geografisk fördel är viktigt för företagaren, då denna behöver komma i kontakt 
med en ledande investerare. När investerare bildar syndikat innebär det alltså att socialt kapital 
får relevans för den finansiella framgången och överlevnaden för företaget, vilket empiri från 
vanlig equity crowdfunding visat inte har betydelse (Agrawal, Catalini & Goldfarb 2016). Enligt 
Sorenson and Stuart (2005) är skillnaden mellan lokala investerares engagemang och andra 
investerare inte anmärkningsvärd men de menar att lokala investerare tenderar att bidra tidigare 
än andra investerare. De menar även att investerare som befinner sig längre geografiskt från 
företagaren är mer benägna att påverkas av andra investerares beslut. 
 
Utan syndikatformationer ger equity crowdfunding möjligheter till kontaktnät för att öka 
företagets förmåga och räckvidd (FundedByMe 2016).  Socialt kapital har ett värde för företag 
som använder sig av equity crowdfunding i det avseendet att en välomtalad investerare som 
engagerar sig i företaget minskar den asymmetriska informationen om de finansiella 
möjligheterna med företaget. En tredje part fungerar på så sätt som en positiv signal. 
(Belleflamme, Lambert & Schwienbacher 2014). För företagaren kan det innebära en positiv 
signal i det avseendet att erhålla kapital. Men equity crowdfundingens reducerande effekt på en 
stark kontrollerande makt skulle därav försvinna. Vilket gör att användningen av equity 
crowdfunding blir likställd till en enskild riskkapitalist i avseendet på agentrelationen mellan 
agenten och principalen.  
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3. Metod  
I det här kapitlet presenteras vilka möjliga metoder som kunnat användas för studiens syfte, 
valda metoden och motivet till det. Samt tillvägagångssättet av den empiriska datainsamlingen 
men även kritik och ett ifrågasättande av det valda tillvägagångssättet.   
 

3.1 Förförståelse 
Eftersom uppsatsen intar delvis en kvalitativ och hermeneutisk ansats är det relevant att inkludera 
forskarnas ingående fördomar om temat som behandlas i uppsatsen. Detta för att låta läsaren 
förstå hur uppsatsens angreppssätt och resultatet påverkats (Svenning 2003). Som studenter inom 
företagsekonomi finns intresset för hur organisationer finansieras, vilket är orsaken till att temat 
om finansiering valts. Det nyare fenomenet crowdfunding har väckt intresse kring hur företag, 
projekt och innovationer idag har möjligheten att gå runt de hinder som tidigare satt stopp för ett 
verkställande. I kurserna om företagsfinansiering har diskursen präglats av ett tal om risktagande, 
osäkerheter, kontrollbehov och finans. Det har föranlett studenterna till en medvetenhet om de 
osäkerheter investerare kan möta i sina val av investerarprojekt, men också skapat en förståelse 
för banker som inte vill placera likvida medel i projekt som anses riskfyllda. Men eftersom 
ytterligare kurser som lästes poängterar innovationernas betydelse för framväxten av samhället 
och även kurser inom kultur och kulturens betydelse, så har tankar och funderingar kring hur 
projekt som kan anses mer riskfyllda kan få stöd på alternativa vägar, för att inte försummas i vår 
tid. I och med den exponering crowdfunding fått i media så har intresset för just den här 
alternativa vägen vuxit fram. I olika mediakällor har både crowdfundingens positiva aspekter och 
negativa aspekter lyfts fram. De positiva som att projekten kan få stöd även med ett nekande av 
en traditionell finansiär, men de negativa som bluffar eller generell missnöje med finansieringen. 
Eftersom den informationen nått oss har vi valt att fokusera på equity crowdfunding, då den kan 
motverka den tendens som ett fåtal gånger synts inom crowdfunding, att donationstagaren tar 
beslut som donationsgivarna inte samtyckt till. Vilka har kunnat ge donationstagarens stora 
vinster som donationsgivarna inte fått möjlighet att ta del av. Därför har vi ansett att equity 
crowdfunding gör det mer rättvist för kapitalgivarna att få ta del av den vinst projektet möjligen 
genererar. Eftersom de kurser som behandlat företagsfinansiering också behandlat behoven av 
kontroll, intressekonflikter och kostnader för dessa intressekonflikter har vi funderat om equity 
crowdfunding då är en hållbar lösning, eftersom det involverar många investerare. Med grund i 
ovanstående resonemang har teorierna som behandlar just dessa ämnen valts som grund för 
uppsatsen. Eftersom valen är subjektiva har det kommit att leda uppsatsen in på teman som 
grundar sig i våra ingående fördomar om equity crowdfunding som finansieringsform.    
 

3.2 Möjliga metoder  
Frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga källor är de fyra huvudsakliga metoderna 
vid insamling av empirisk data som tillämpas vid samhällsforskning. Varje metod har svaga och 
starka sidor då dessa utgår ifrån olika förutsättningar och det är vad man vill uppnå med 
forskningen som som avgör fördelar och nackdelar. Metoderna är inte ömsesidigt uteslutande 
vilket möjliggör kombination av flera metoder och kompensera svagheter i ett tillvägagångssättet. 
Metoderna kan kombineras även för att betrakta det aktuella ämnet, i detta fall equity 
crowdfunding ur olika perspektiv. Då equity crowdfunding är en finansieringsform som 
involverar många investerare är det intressant att undersöka hur den företeelsen påverkar 
företagarens och företagarens arbete. Detta är möjligt genom att studera den kontext företagaren 
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befinner sig i genom intervjuer och frågeformulär, vilket kan ge en djupare inblick i om och hur 
företagaren upplevt arbetetet med att upprätthålla och hantera relationerna till investerna. 
Resultaten av dessa kan senare tolkas via något av de två dominerande synsätten inom forskning; 
det hermeneutiska perspektivet eller det positivistiska. Om datan samlas in genom intervjuer är 
det hermeneutiska perspektivet fördelaktigt för att också ta hänsyn till företagarens kontext och 
hur den påverkar företagarens språk. Men inom det hermeneutiska perspektivet är det viktigt med 
en förförståelse för att veta vilka fördomar forskarna kommer med och hur forskarnas subjektiva 
kontext påverkar resultatet (Svenning 2003). I equity crowdfunding är det därför viktigt att veta 
vilka fördomar som ledar in studiet av equity crowdfunding på det spåret och varför det teoretiska 
angreppssättet valts. Det innebär också att forskarnas förförståelse av mellanmänskliga relationer 
av konflikter och finansiella gap behövs tas i beaktning för att det påverkar resultatet av en 
kvalitativ forskning. Eftersom resultatet uppstår ur tolkningar av tolkningar. En kvalitativ 
forskning kan också ta en fenomenologisk ansats för metoden och analysen, då är det viktigt att 
placera in företagaren i ett fördomsfritt utrymme och ta hänsyn till de sociala konstruktioner som 
påverkar företagarens val av kapitalanskaffning (Svenning 2003). Det finansiella gapet är ett 
fenomen som skapas och uppfattas subjektivt, kan det analyseras fenomenologiskt. Genom 
intervjuer går det att förstå företagarens uppfattning av ett finansiellt gap och hur företagaren 
uppfattar sitt företagande med equity crowdfunding. Men även för att förstå den verkliga orsaken 
till det finansiella gapet och m equity crowdfunding verkligen var lösningen på det fenomenet. 
Den fenomenologiska ansatsen tar hänsyn till företagarens tal och hur dess sociala kontext 
konstruerar svaren. Intervjuer möjliggör även en fördjupad förståelse av företagarens upplevelse 
av dessa fenomen. Då detta är känsliga frågor är intervjuformen en lämplig metod för att få 
respondenten att reflektera fram ett svar (Denscombe 1998).   
 
Om det möjliga hermeneutiska synsättet används skulle respondenternas subjektiva tolkning av 
det finansiella gapet, finansieringsmöjligheter och dess interaktiva relationer i företaget ligga i 
fokus. Det skulle ge en förståelse för om och hur respondenten upplevt det finansiella gapet, och 
om det var orsaken till att respondenten sökte sig till equity crowdfunding. Vidare skulle det ge 
en förståelse för hur mycket arbete och kostnaderna de residuala relationerna inom företaget 
kräver. Mycket arbete och kostnader för dessa skulle innebära en ekonomisk påfrestning på 
företagaren som möjligt kan leda till ett ökat kapitalbehov och möjligen ännu ett finansiellt gap. 
Ett hermeneutiskt perspektiv tillåter fallstudiens form som skulle kunna ge en djup inblick i hur 
equity crowdfunding som kapitalstruktur innebär för en företagare och hur denne ser 
problematiken men också fördelarna. Fallstudien skulle kunna kombineras med flera olika typer 
av metoder för datainsamlingen vilket skulle skapa förutsättningar för en triangulering och en 
fördjupad kunskap för en enskild företagare (Denscombe 1998).  
 
Ett positivistiskt synsätt inbegriper naturvetenskapliga metoder för att tolka den empiriska datan. 
Ur resultatet fastlås även generaliserbar fakta. En sådan metod hade kunnat vara att analysera 
variablernas samband emellan varandra med en statistisk regressionsanalys för att mäta vilka 
faktorer som påverkar en equity crowdfunding-kampanj. En sådan analys kräver ett stort underlag 
för att kunna styrka ett samband mellan variabler och kampanjens utfall (Körner & Wahlgren 
2015). För att göra enbart en korrelationsanalys behöver urvalet bli världsomfattande för att datan 
ska vara tillräckligt stort. En korrelationsanalys av Sveriges företag kan kompletteras med en 
kvalitativ ansats för att fördjupa förståelsen om företagen.  
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3.3 Val av metod  
En triangulering av en kvantitativ och kvalitativ metod är vald för uppsatsens studie som vill 
exemplifiera fenomenet equity crowdfunding och undersöka den som finansieringsalternativ. 
Insamlingen av primärdatan hämtas via strukturerade telefonintervjuer och kompletteras med 
sekundärdata från offentliga dokument om företagens finansiella status som är tillgänliga på 
plattformen FundedByMe. Den kvalitativa delen ska undersöka företagarnas uppfattning av 
finansieringsformen och deras relation till equity crowdfunding, därför är strukturerade 
telefonintervjuer ett givande alternativ. Den kvantitativa metoden ska undersöka korrelationen för 
att styrka eller avfärda statistiska hypoteser. Metoden är explorativ i den mening att den manar 
till att undersöka hur företagare upplever equity crowdfunding som finansieringsform. Uppsatsen 
vill bidra till ytterligare förståelse för hur finansieringsformen fungerar.  
 
Genom att undersöka företag vill uppsatsen analysera data utifrån de teorier som ligger till grund 
för uppsatsen. Den deduktiva metoden för att hämta in data analyseras med en illustrativ metod, 
som syftar till att analysera hur teorierna är tillämpade i sammanhanget equity crowdfunding och 
undersöka finansieringformen med grund i teorierna (Svenning 2003). Genom att använda sig av 
det deduktiva utgångspunkten manar uppsatsen till att tillämpa dem och undersöka om equity 
crowdfunding skiljer sig ifrån de teser som teorierna antar. Den illustrativa metoden i analysen 
manar även till att förstå varför och hur equity crowdfunding förhåller sig till teorierna som den 
gör och om empirin visar på nya tendenser som inte teorins antaganden förutser.   
 

3.4 Motiv för val av metod  
För att uppnå en djupare förståelse och uppfattning om equity crowdfunding har en triangulering 
av både kvantitativ och kvalitativ ansats valts. Eftersom urvalet är mindre än ett femtiotal och 
semistrukturerade intervjuer används manar inte uppsatsens resultat att generaliseras över 
populationen (Lindblad 1998). Uppsatsen vill snarare öppna upp för en förståelse av equity 
crowdfunding som finansieringsform och hur företagare ställer sig inför den. Insamlingen av 
datan sker via primära källor som telefonintervjuer och sekundära källor som finansiell data från 
plattformen FundedByMe. Den finansiella datan hämtas in för att undersöka om investerarnas 
benägenhet att stödja företag är annorlunda om företagen befinner sig i olika faser. Detta för att 
öka förståelsen för om equity crowdfunding är ett finansiell alternativ för startup-företag med hög 
asymmetrisk information. En korrelationsanalys mellan företagsfas, uppnådd kapital och antalet 
investerare är därför av intresse. 
 
Telefonintervjuformen har valts för att kunna föra en dialog med respondenten och låta dem 
ställa frågor om frågorna uppfattas som diffusa. Intervjun låter respondenten berätta om sin bild 
av sin situation och uppfattning om equity crowdfunding. Strukturerade frågeformulär ligger som 
grund för telefonintervjuerna för att säkerställa att respondenterna får samma frågor och för att 
öka den interna validiteten. Telefonintervjuer är ett passande alternativ då de minskar 
intervjuareffekter som gör att respondenterna anpassar sina svar utefter intervjuarens attribut 
(Denscombe 1998). Eftersom dömanden som sådana är subjektiva, kan inte de attributen som 
orsakar en intervjuareffekt förutses och bearbetas.  
 
Uppsatsen hade kunnat välja att göra en fallstudie av ett specifikt företag. Men det hade gjort 
resultatet specifikt inriktat på endast ett företags upplevelser av equity crowdfunding, medan 
uppsatsen ämnar att undersöka hur flera företagare uppfattar equity crowdfunding, för att bredda 
förståelsen av hur företagare uppfattar finansieringsformen och varför de valde den. För att få 
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möjligheten att nå ett flertal företagare inom equity crowdfunding är det väsentligt att ha i åtanke 
om deras livssituation och möjligen hektiska arbetssituation. För att ta hänsyn till det är 
telefonintervjuformen ett bra alternativ då det erbjuder en större tidsmässig flexibilitet än vanliga 
intervjuer öga mot öga (Holt 2010). Enligt Fenig et al. (1993) upplever också deltagare ofta att 
telefonintervjuer är mindre krävande än vanliga intervjuer, vilket gör det enklare för intervjuaren 
att nå företagare trots deras hektiska arbetsmiljö. Fenig et al. (1993) fortsätter att jämföra 
telefonintervjun med det reella livet där det ofta är lättare att planera ett telefonsamtal med en vän 
än att planera in en fika under hektiska tider. För uppsatsens kvalitativa del är det därför passande 
med telefonintervjuformen som baseras på semistrukturerade frågeformulär.  
 
För tolkningen av resultatet är den hermeneutiska ansatsen passande för att förstå talet som 
respondenten använder sig för och för att placera respondenten i dess kontext, för att kunna dra 
slutsatser av respondentens svar. Svaren tolkas med hjälp av den teoretiska referensramen, vilket 
ingår i det hermeneutiska synsättet och öppnar upp för en tolkande förståelse av företagarnas 
relation till equity crowdfunding. I en kvalitativ metod är talet och språket en handling som 
påverkas av vilken kontext subjektet befinner sig i, därför är det intervjuarens roll att förstå hur 
kontexten inverkar på subjetet. Tolkandet av tolkningar ingår i den kvalitativa ansatsen och syftar 
till att förstå de konstruktioner och erfarenheter som bygger subjektets verklighet (Denscombe 
1998).  Det är nödvändigt med en sådan ansats för uppsatsen eftersom frågeställningen berör ett 
ämne som kan uppfattas ha en sensitiv karaktär, vilket kan göra att respondenten väljer att inte 
besvara frågan objektivt. Förförståelsen, en hermeneutisk ansats och den teoretiska referensramen 
ligger som grund för tolkningen av resultatet.  
 
Den kvantitativa metoden avser att undersöka om det finns en korrelation mellan investerares 
benägenhet att stödja företag i deras olika faser. För om det finns en större benägenhet att stödja 
projekt i expansionsfasen på grund av en minskad informationsasymmetri och mindre risk, så är 
equity crowdfunding möjligen fortfarande ett svårt alternativ för företagare i uppstartsfasen med 
hög informationsasymmetri.  
 
Genom en triangulering av både kvantitativ och kvalitativ analys vill uppsatsen få fler perspektiv 
på equity crowdfunding för att fördjupa förståelsen för vad det är för finansieringskälla. Genom 
ett sådant metodval går det att styrka eller revidera analyserna mot varandra. Trianguleringen 
innebär också att den kvalitativa och kvantitativa kompletterar varandra om dessa integreras i 
varandra (Denzin 1989). För den exploarativa undersökningen av equity crowdfunding är 
triangulering därför ett passande metodval.    
 

3.5 Population och urval 
Studiens population är nystartade företag i Sverige som använt sig av equity crowdfunding som 
en finansieringskälla. För att få en förståelse för hur equity crowdfunding fungerar för företagare 
inkluderar urvalet endast de lyckade kampanjerna och de företag som använt sig av sitt equity 
crowdfunding-kapital.  
 
Den valda urvalsramen är den svenska hemsidan och crowdfundingplattformen FundedByMe. 
FundedByMe är en svensk hemsida med kontor i flera länder som inriktar sig på olika former av 
crowdfunding. FundedByMe innehåller dessutom en förteckning över det aktuella urvalet för 
undersökningen. En etablerad plattform har valts som en icke-sannolikhets urvalsram. Kravet för 
att få starta en aktiekampanj som equity crowdfunding är att det sker på en plattform. För att 
införskaffa kapital via värdepapper krävs det enligt lag att investerarna ingår i en krets med max 
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200 medlemmar som föranmält intresse för att investera i aktiebolaget (SFS 2005:551 
Aktiebolagslag). FundedByMe fungerar som ett verktyg för att tillåta investerare möta företagare, 
men möjliggör även kontroller av värdepappersförsäljningen. FundedByMe sköter däremot inte 
någon handel, den sker på genom företagets respektive juridiska ombud som står under 
Finansinspektionens tillsyn.  
 
För den kvantitativa delen väljs företagen ut efter om de är registrerade på FundedByMe och ifall 
deras kampanj lyckades med målet. Detta eftersom studien syftar på att undersöka om equity 
crowdfunding är en fungerande möjlighet för företagarna, därför är oavslutade projekt eller 
projekt som inte lyckades komma igång inte av intresse för studien.  Företagen ska även ha en 
gemensam geografisk plats vilket är Sverige. Detta kriterium väljs eftersom 
finansieringsmöjligheterna kan påverkas geografiskt. Agrawal, Catalini och Goldfarb (2016) 
diskuterar i sin empiriska studie av equity crowdfunding om investerares benägenhet att stötta 
projekt beroende på geografiskt område, där de lokala entreprenörerna kan föredras även om de 
når ut med sin presentation globalt. Ett tredje kriterium är att företagen ska ha stängt sin kampanj 
senaste 2015 för att de ska kunna hunnit komma igång med sin verksamhet och fått en 
uppfattning om hur investerarrelationerna hanteras, deras uppfatning om equity crowdfunding 
som kapitalkälla och om kapitalet från kampanjen varit tillräckligt för att fylla finansiella gap.  
 
För den kvantitativa undersökningen hämtas den finansiella datan hämtas för hela urvalet på 25 
företag. Urvalet gäller dem företag som haft information tillgänglig på plattformen FundedByMe 
under den 10:e april till 10:e maj 2016. Hela urvalet väljs för att öka mängden data för den 
kvantitativa korrelationsanalysen.  
 
Från den kvantitativa datan väljs respondenterna ut för telefonintervju. De företag som tackar ja 
till en intervju väljs, vilket innebär att urvalet blir ett selektivt ja-sägar-urval. Kriteriet för dem är 
att det ska vara minst två olika branscher som representeras för att undvika branschspecifika bias.   

3.6 Data- och litteraturinsamling 
Insamlingen av litterär och vetenskaplig information har hämtats från böcker och vetenskapliga 
artiklar skrivna av forskare inom det ekonomiska och vetenskapliga fältet. Artiklarna har hämtas 
från portaler som bland andra JSTOR, Emerald Insight, ScienceDirect, Wiley och Elsevier. De 
vetenskapliga artiklarna har publicerats i vetenskapliga journaler som exempelvis Journal of 
Business Venturing, European Business Review, Journal of Banking & Finance, Handbook of 
Entrepreneurial Finance och The Journal of Finance. Alla vetenskapliga artiklar är vetenskapligt 
granskade. Böckerna som använts för uppsatsens arbete är skrivna av forskare inom det 
ekonomiska fältet eller inom forskningsmetodik. Böckerna behandlar finansieringsbeslut, 
entreprenörskap och småföretagande och böcker om forskningsmetoder har använts. Dessa har 
skrivits av bland andra professor Martyn Denscombe, professor Hans Landström, docenten 
Conny Svenning och av andra författare med liknande titlar inom det akademiska fältet. De 
elektroniska källorna har hämtats ifrån bland andra statliga myndigheter som Tillväxtverket, 
Regeringskansliet och Europakommisionen. Elektroniskt material har även hämtats från  
Entreprenörskapsforum vars syfte är att tillgängliggöra forskning för beslutsfattare. 
Informationen som hämtats från vetenskaplig forskning har legat till grund för den teoretiska 
diskussionen och analysen av det empiriska materialet.   
Från plattformer för crowdfunding har information om det praktiska crowdfundingarbetet 
hämtats, då dessa står som mellanhand för den praktiska kapitalinsamlingen. Data om företagens 
finansiella status har hämtats från företagens kampanj sidor på FundedByMe, då den datan är den 
som riktar sig till potentiella investerare. 
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3.7 Tillvägagångssätt  
Uppsatsen har valt en triangulering av kvantitativ och kvalitativ ansats för att ge fördjupad 
förståelse om equity crowdfunding som finansieringsform. Datan till uppsatsen hämtas in via 
primär- och sekundärkällor. Primärdatan samlas in genom strukturerade telefonintervjuer, vilket 
innebär att strukturerade frågor med öppna svarsmöjligheter ligger som grund för intervjun. 
Telefonintervjuerna samlar in den information som rör de ämnen som är av subjektiv karaktär. 
Det innebär respondentens uppfattning av deras företagande och hur de hanterar relationerna med 
investerarna, samt orsaken till valet av equity crowdfunding som finansieringskälla. 
Telefonintervjuformen har valts för att låta respondenterna ha möjlighet att ställa frågor och för 
att låta respondenterna tala fritt utefter den öppna frågan. Det strukturerade frågeformuläret testas 
först med en pilotintervju med en annan student som får kommentera om frågorna är oklara eller 
på något sätt behöver förtydligas. Detta görs för att minska de bias som kan uppstå av oförståelse 
för frågan. Inför telefonintervjun skickas mail ut till hela urvalet med en förfrågan om intervju 
och med intervjufrågorna. Detta görs för att inte överraska företagaren med ett plötsligt samtal 
och för att förbereda dem inför intervjun. Kontaktuppgifterna hämtades på FundedByMe eller 
företagens respektive hemsidor. Efter två arbetsdagar ringdes de respondenterna som accepterat 
en intervju upp och intervjuades under tio minuter. Frågorna är strukturerade men även öppna 
vilket öppnar upp för ett reflekterande hos den intervjuade (Denscombe 1998). 
 
Sekundärdatan av kvantitativ karaktär hämtas in från plattformen FundedByMe och rör den 
finansiella statusen. Framtagningen av den finansiella datan tas fram som tre beroende variabler 
och en oberoende variabel. Den oberoende variabeln är företagsfasen som företaget befinner sig i. 
Uppskattningen av företagsfasen grundar sig i den tillgängliga informationen på FundedByMe, 
där företagen uppger vad det investerade kapitalet ska användas till. Den insamlade 
informationen kodas därefter för att möjligöra en kvantitativ analys. De beroende variablerna är 
den totala uppnådda summan kapital under equity crowdfunding-kampanjen, antalet investerare 
som företag fått under kampanjen och snittinvesteringen i varje företag. Informationen om den 
totala uppnåda summan kapital och antalet investerare hämtas direkt från FundedByMe. 
Snittinvesteringen räknas fram genom att dividera den totala uppnådda summan kapital med 
antalet investerare. Dessa variabler anses väsentliga för studien då dessa ger en kompletterande 
bild av när equity crowdfunding används i ett företagande.  
Enligt Papadimitriou och Mourdoukoutas (2002) uppstår behov av kapital under olika skeden i ett 
företags uppstartfas, därför är det intressant att undersöka om det skiljer sig mellan uppnått 
kapital och antalet investerare mellan olika faser. Snittinvesteringen visar på investerares 
benägenhet att investera i företag, och är intressant att undersöka för att se om det skiljer sig 
mellan faser. 
Variablernas samband mellan varandra analyseras genom en korrelationsanalys. De framtagna 
korrelationskoefficienterna hypotesprövas på 0,05 signifikansnivå för att genomföra en 
trovärdighetsbedömning. Det innebär att det framtagna resultatet är trovärdigt till 95% (Körner & 
Wahlgren 2015). Följande hypoteser prövas:   
 
H0: Det finns ett samband mellan företagsfas och de beroende variablerna på 0,05 
signifikansnivå. 
 
H1: Det finns inget samband mellan företagsfas och de beroende variablerna på 0,05 
signifikansnivå.  
 
Resultatet från telefonintervjuerna och korrelationsanalysen kompletterar varandra för att besvara 
frågeställningen om hur equity crowdfunding fungerar som en finansieringskälla. Resultatet 
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tolkas illustrativt och genom en triangulering för att ge en fördjupad bild av equity crowdfunding. 
 

3.8 Kritisk granskning av metoden  
Risken för bortfall är stor vid valet av telefonintervjuer av en stor urvalsgrupp. Intervjuer är 
problematiskt ur den synvinkeln att frågorna kan anpassas utefter vad respondenten anses är 
lämpligt att säga (Denscombe 1998). Detta är ett typiskt bias för telefonintervjuer liksom att 
intervjuaren förlorar den direkta kontakten med respondenten som också talar med kroppen och 
med ansiktsuttryck. Tolkningen av det språket är essentiellt när frågor ställs som kan uppfattas 
som känsliga. I en telefonintervju kan respondenten vara mindre engagerad. Intervjuaren har 
ingen möjlighet att se om respondenten gör någonting annat i samband med telefonsamtalet. 
Förutom denna påverkan på svaren är ett ytterligare vanligt bias med telefonintervjuer att 
respondenterna svarar social accepterade svar (Holbrook, Green & Krosnick 2003). När det gäller 
investerarrelationer är risken högre att de besvarar frågorna på ett sätt som investerarna skulle 
önska och vara nöjda med. I de genomförda intervjuerna var svaren väldigt positiva gentemot 
kapitalstrukturen och investerarna. Därför behöver en kontextanalys göras för att sätta subjektet i 
relation till det och för att medvetandegöra de felkällor som kan uppstå i samband med kontexten. 
Sekundär data samlas i syftet att kontrollera respondeternas svar angående kapitalstruktur. 
 
Det hermeneutiska angreppssättet påverkas när telefonintervjuer genomförs därför genom att 
språket begränsas till endast ord. Att respondenterna inte ville svara på frågor gällande 
aktiekapitalet visar på en misstänksamhet, som är ett vanligt problem som följer telefonintervjuer  
(Holbrook, Green & Krosnick 2003). För intervjuaren är det även ett problematiskt moment att 
respondenter i telefonintervjuer tenderar till att vilja hålla telefonintervjun kort. Det medför att 
det blir svårt att upprätta en tillförlitlig relation samtidigt som tiden måste hållas och frågorna 
behöver besvaras. Till skillnad från direkta intervjuer som är möjliga att ha under längre tider, 
karaktäriseras telefonintervjuer av denna problematik med tidsaspekten (Frey 2004). Under 
uppsatsens telefonintervjuer blev det påtagligt att tiden var viktigt att förhålla sig till och därför 
var det strikt tio minuter som behövde hållas, det gör att intervjuerna inte kunde bli så fördjupade 
som det hade behövts. Det orsakade att relationen mellan intervjuaren och företagaren hölls på en 
avhållsam nivå och där företagarna hyste en misstänksamhet och inte ville berätta om deras 
anledningar till aktiefördelningen. Även om procentsatsen är offentlig på hemsidan FundedByMe 
så var det ett känsligt ämne att beröra. De känsliga frågorna hade kunnat bearbetas om en 
pilotintervju hade genomförts med en företagare istället för en student.  
Det selektiva ja-sägar-urvalet för telefonintervjuerna gör att de intervjuade företagen har olika 
stora kapitalvolymer och olika antal investerare, vilket omöjliggör en jämförelse mellan 
respondenterna men öppnar däremot upp för en bredare förståelse för olika typer av företag.  
 
En bedömning av deras finansiella status sker med data från sekundärkällor, vilket också kan ses 
som problematiskt. Dokument som publicerats av företaget själv kan vara ett verktyg för att få 
legitimitet av intressenterna. Vid analysen av den finansiella datan är det sannolikt att det finns 
andra variabler som påverkar nivån på uppnådd kapital och antalet investerare i en equity 
crowdfunding-kampanj än företagsfasen, vilket komplicerar generalisering av resultatet av 
korrelationsanalysen. Därför är också korrelationsanalysen endast en del av en triangulering som 
vill fördjupa förståelsen för equity crowdfunding som finansieringskälla.  
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3.9 Studiens trovärdighet  

3.9.1 Validitet 
För att säkerställa den inre validiteten i den kvalitativa delen har en förförståelse skrivits där 
bakgrund, utbildning och erfarenhet som personer bakom denna studie har beskrivs, för att det 
ska vara tydligt vilka fördomar som finns under studiens genomförande. Den inre validiteten 
innebär att studien mäter det den avser att mäta, för att göra det har förförståelsen påvisat vilka 
fördomar som kan påverka mätningen i den kvalitativa delen.  
Överförbarheten i den kvalitativa delen är däremot sänkt för att en transkribering av intervjuerna 
inte gjordes. Företagen för denna studie väljs efter kriterier som beskrivs i metodavsnittet för att 
det ska vara tydligt hur urvalsprocessen har gått till och hur de 25 företagen som ingår i urvalet 
har valts ut. Tillvägagångssättet är beskrivet för den kvantitativa undersökning där det framgår 
vilka variabler som är aktuella och hur dessa analyseras såväl som hur telefonintervjuer har 
genomförts för den kvalitativa undersökning samt hur frågorna utformas.  
 
Den yttre validiteten som beskriver studiens överförbarhet värderas på ett annorlunda sätt för 
kvantitativa studier i jämförelse med kvalitativa studier eftersom generaliseringen inte definieras 
av författaren, utan istället avgörs detta av läsaren (Lindblad 1998). Därför definieras 
generaliserbarheten endast för den kvantitativa undersökningen. 
Uppsatsens roll är snarare att komplettera med ytterligare empiri till ett färskt område än att 
fastställa resultat som är generaliserbart.  
 

3.9.2 Reliabilitet 
När studien genomfördes har siktet varit inställt på att ett liknande resultat ska kunna uppmätas 
även om studien genomförs på nytt eller utav någon annan. För att uppnå detta beskrivs 
insamling av den kvantitativa datan om finansiell status detaljerat för att samma data ska vara 
möjlig att samla in vid upprepning av studien. Därutöver beskrivs hur telefonintervjuer 
genomfördes och hur frågorna utformades i en intervjuguide. Ett problematiskt moment är 
frågornas karaktär, då dessa behandlar ett ämne som kan uppfattas som känsliga vilket kan orsaka 
att respondenterna väljer att hålla en god ton och vara avhållsamma med objektiva svar. Detta 
kan påverka resultatet, enligt Svenning (2003) kan telefonintervjuer bli grunda i och med de 
premisser de görs kan eventuellt besvaras annorlunda vid en personlig intervju. 
 

3.10 Källkritik  
Telefonintervjuer är problematiska för att det är svårt att skapa en tillförlitlig och avslappnad 
relation utan direkt kontakt. Därför är det också lättare för respondenten att undanhålla vem de är 
och att anpassa sina svar efter det som anses passande. Frågor som rörde aktiekapitalstrukturen 
uppfattades som besvärande vilket gjorde att svaren blev avhållsamma och diffusa. Eftersom 
telefonintervjuer inte skapar en nära kontakt med respondenten och bidrar till en kontext med 
osäkerhet kan det orsaka att respondenten kan känna en misstro gentemot intervjuaren och 
intervjuarens avsikter. dessa uppgifter kan ses som företagshemligheter, trots att informationen 
ändå är tillgänglig på deras respektive sidor på hemsidan FundedByMe. Däremot är dessa källor 
de mest optimala och funktionella för studiens mål. Som Holt (2010) diskuterar innebär 
telefonintervjuer en större tidsmässig flexibilitet som gör det möjligt att kontakta personer som 
befinner sig i en hektisk miljö. Men eftersom personer under stress också kan finna 
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telefonintervjuer mindre krävande (Fenig et al. 1993) är den formen den mest optimala för att 
visa respekt för företagarnas tid.  
 
Korrelationsanalysen grundar sig på sekundärdata. Ett problem som uppstår vid användning av 
sekundärdata är att sekundärdatan kan ha tagits fram i legitimitetssyften, det är dessutom inte 
alltid möjligt att säkerställa att det som presenteras stämmer överens med verkligheten (Jacobsen 
2002). Den kvantitativa datan som hämtas för uppsatsens studie är det totala kapitalet ett företag 
uppnår till under sin equity crowdfunding-kampanj samt hur många som investerade under denna 
kampanj. Eftersom det senare lägger grunden för aktiefördelningen och aktieägande mellan 
aktörerna finns det därför skäl att tro på att datan inte är manipulerad. Eftersom det som 
presenteras på FundedByMe också vänder sig till finansiella aktörer finns det också skäl att tro att 
datan är sann, eftersom risken för en efterföljande skandal är påtaglig om siffrorna är förskönande 
och falska.  
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4. Resultat  
I detta kapitel presenteras den finansiella data i det första avsnittet genom  tabeller grafer och en 
korrelationsanalys och i den andra avsnittet presenteras intervjuer.  

4.1 Finansiell data 

4.1.1. Deskriptiv statistik 
I bilaga “Finansiell information” presenteras namn på de 25 företag som ingår i studien. Tabellen 
presenterar vilket företagsfas de dessa företag befann sig i när kapitalet söktes genom equity 
crowdfunding, hur mycket kapital som uppnåddes under equity crowdfunding-kampanjen, antal 
individer som investerade i ett företag under denna kampanj samt snittinvestering för dessa 
företag under kampanjen. Snittinvesteringen räknas fram genom att dividera det totala 
investeringsbeloppet med antalet investerare.  
 
12 av 25 företag sökte kapital när de befann sig i expansionsfasen och resterande 13 företag vid 
olika tidpunkter under uppstart. Uppnådd summa kapital varierar mellan företag i urvalet. Det 
lägsta uppnådda kapitalet är 153 000 kr och den högsta summan är 8 918 499 kr. Företaget med 
högst antal investerare som investerade under kampanjen fick 288 investerare och det lägsta antal 
investerare ligger på 8 stycken. Detta illustreras i figur 1.  
 
                                                                              Figur 1   

 
 
I figur 1 presenteras summan av uppnådd kapital på X-axeln och antal investerare på Y-axeln. 
Detta visar hur många investerare står bakom summan av uppnådd kapital för respektive företag. 
Företagen har blivit uppdelade i två färger där den blåa färgen representerar företag i 
uppstartsfasen under equity crowdfunding-kampanjen och den gröna färgen representerar företag 
i expansionsfasen.  
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Figur 2 

  Uppstartfas Expansionsfas 

Median 918 934 kr 2 171 594 

Medel 885 067 kr 2 738 264 

Standardavvikelsen 576 924 2 491 849 

 
I figur 2 presenteras median, medelvärdet och standardavvikelsen av summan uppnådd kapital för 
företag som befann sig i uppstartfasen respektive expansionsfasen. Standardavvikelsen är hög för 
expansionsfasen eftersom det är en stor spridning på företagens respektive kapitalinsamling.   
 
                               Figur 3 

  Uppstartfas Expansionsfas 

Medel 116 61 

    
I figur 3 presenteras medelvärdet för antalet investerare för företag i uppstartfasen respektive  
expasionsfasen. 
 
 
                                                                           Figur 4  

 
 

 
Figur 4 visar på snittinvesteringen per företag. Det vill säga medelinvesteringen per investerare.  
Den blåa färgen indikerar företagen i uppstartsfasen och den gröna färgen företagen i 
expansionsfasen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 
 

Figur 5 

 
 

  
Figur 5 visar den medelvärda snittinvesteringen och medianen för snittinvesteringen för 
respektive fas. Som det diagrammet visar syns en benägenhet hos investerare att investera mer 
kapital i ett företags senare fas.   

4.1.2. Korrelationsanalys 
 

Figur 6  

 Antal investare Snittinvestering Företagsfas Uppnådd summa 

Antal investerare 1    

Snittinvestering -0,218913353 1   

Företagsfas 0,374816954 0,101974909 1  

Uppnådd summa 0,619033468 0,435018668 0,443126 1 

 
H0: Det finns ett samband mellan företagsfas och de beroende variablerna på 0,05 
signifikansnivå. 
H1: Det finns inget samband mellan företagsfas och de beroende variablerna på 0,05 
signifikansnivå.  
 
I figur 6 presenteras styrkan i sambandet mellan antal investerare, snittinvesteringar, företagsfas 
och uppnådd summa kapital med en korrelationsanalys. Det föreligger en positiv korrelation 
mellan den oberoende variabeln företagsfas och de andra beroende variablerna, som är signifikant 
på 0,05% nivån. Det betyder att nollhypotesen om att det finns ett samband mellan företagsfas 
och de beroende variablerna på 0,05 signifikansnivå accepteras. 
Av de beroende variablerna har uppnådd summa kapital den starkaste korrelationen med den 
oberoende variabeln, företagsfas. Korrelationen på 0,4431 visar att det finns ett samband, 
uppnådd summa kapital växer i samband med den fas som ett företag befinner sig. Det innebär att 
ett företag i senare faser uppnår mer kapital än företag i tidigare. Det föreligger även ett positivt 
samband mellan antalet investerare och företagsfas, detta tyder på att antalet investerare ökar i 
senare faser.         
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4.2 Intervjuer  
 
1. Det viktiga i ett företagande  

Kommunikationen med investerarna och kunderna nämns som viktiga moment i deras 
företagande av de tillfrågade företagarna. Respondent 4 menar att i samband med crowdfunding 
är trovärdigheten i kampanjen väldigt viktigt. Respondent 3 menar att det viktigaste är att 
produkten tilltalar sin publik och att de är trogna sina värderingar. De båda menar också att en bra 
kommunikation utåt är essentiellt för att öka försäljningen. En bra kommunikation präglas av 
genuitet och transparans menar samme respondent. För respondent 2 är omtycke det mest 
essentiella i deras företagande, vilket gör att relationerna med investerarna och kunderna är det 
viktigaste för dem. Samma respondent betonar kommunikationen utåt med intressenterna, men 
även att försäljningen är det huvudsakliga eftersom den möjliggör ett fortsatt företagande.   
 
 
2. Anledningen till att företagarna sökte sig till equity crowdfunding 

Equity crowdfunding var valet för att fylla det finansiella gapet men det behövde inte vara det 
huvudsakliga syftet. Valet av equity crowdfunding involverar den positiva aspekten att 
investerarna kan agera som goda ambassadörer och vara stöttande för idén.  
Respondent 2 menade att crowdfunding är positivt ur den synvinkeln att investerarna investerar 
med hjärtat. Respondenten ansåg att de traditionella investerarna inte var lika känslomässigt 
involverade i själva produkten. Equity crowdfunding sågs av respondent 1 även som en möjlighet 
att stärka varumärket och därmed företagsvärdet. Spridningen av idén var ytterligare en positiv 
aspekt av equity crowdfunding, vilket respondent 3 även menade med ordvalet goda 
ambassadörer. Alla tillfrågade företag utan respondent 3’s företag stötte på motgångar med 
traditionella investerare genom att avkastningskraven på grund av den höga risken blev alldeles 
för hög. Respondent 3 berättar att dennes företag hade ett tidigare kapital från andra privata 
finansiärer och Almi.  
 
 
3. Företagarnas sökta kapitalkällor  

Samtliga tillfrågade har sökt finansiering hos andra källor innan de startade equity crowdfunding- 
kampanjen. Traditionella finansieringskällor som banker, företagslån och riskkapitalister var 
alternativ som respondenterna vände sig till innan de sökte kapital från equity crowdfunding. 
Enligt respondent 3 valde de att inte söka kapital hos en bank, men vände sig däremot till familj, 
vänner och ALMI. Respondent 2 angav att kapital för att komma igång med dennes företag 
söktes hos andra finansieringskällor, men valdes bort när equity crowdfunding upptäcktes. 
Eftersom de såg det som ett bättre alternativ som inte riskerade dennes kontroll av kapitalet och 
företagandet. Respondent 1 sökte kapital för företaget hos banken innan kampanjen, men hade 
svårt att få det på grund av bankernas obenägenhet att ta risker. Brist på nätverk gjorde att 
finansieringsaltenativ som privata aktörer eller affärsänglar inte söktes. Sökandet efter 
traditionella finansieringskällor menade respondent 1 krävde ett väldigt stort tidskrävande arbete, 
vilket påverkade arbetet med företagets kärnverksamhet. Respondent 4 menade att traditionella 
investerare inte var beredda att investera det kapital som de behövde i företaget.  
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4. Företagarnas vetskap om andra finansieringskällor 

De tillfrågade hade kunskap om de traditionella källorna som banklån, andra långivare, eget 
kapital, statliga källan Almi och riskkapital/venture cap. Privata källor var de också medvetna 
om. Enligt respondent 2 fick de rekommendationen om equity crowdfunding av en 
rikskapitalägare och även respondent 1 fick rekommendation på ett arbetsrelaterat håll när denne 
sökte finansiering för företaget.  

 
5. Företagarnas val av kompletterande finansieringskällor 

Efter equity crowdfunding-kampanjen valde respondent 2 att inte komplettera kapitalet 
ytterligare, traditionella investerare ansågs som mer vinstbenägna än crowdfunding-investerare, 
som tycktes var mer involverade i produkten. De andra företagen har efter kampanjen utökat sin 
finansiering med hjälp av traditionella alternativ som affärsänglar eller bank. Respondent 1 
uppger att de fick efter kampanjen beviljat lån från det statligt ägda riskkapitalbolaget Almi och 
ett företrädesemission har genomförts då företaget befinner sig i expansionsfasen. Även 
respondent 3 vände sig till de redan befintliga investerare enligt denne.  
 
6. Upplevelsen av kapitalanskaffningen  

Kapitalanskaffningen upplevdes som ett problematisk moment för majoriteten av respondenterna. 
Det var en process som krävde mycket arbete och dröjde ut på tiden uppger respondent 1. Enligt 
respondent 2 upplevde de höga krav från banker och riskkapitalister vilket ledde till att kapital 
från dessa källor innebar en personlig risk, som respondenten var inte beredd att ta. Respondent 4 
ansåg att crowdfunding var en snabb och effektiv process dock att de traditionella 
finansieringskällor som den tillfrågade vände sig till i första hand var inte beredda att investera i 
projektet enligt respondent 4. Respondent 3 var det enda företaget som inte upplevde 
kapitalanskaffningen som ett problematisk moment.  
 
7. Kriterier för investerare 

Respondent 1 och respondent 2 menade att det inte fanns kriterier vid val av investerarna för 
deras företag. Respondent 3 och respondent 4 uppger dock att i deras fall fanns kriterier, 
respondent 3 ville inte gå in på vilka och respondent 4 uppgav att de inte ville tillåta investerare 
med uppenbar olämplighet investera som var exempelvis prick i polisregistret.  
 
8. Investerarnas inflytande på företagsmässiga mål 

Investerarna har inflytande på företagsmässig mål hos respondent 1 och 2. Respondent 1 angav 
att två av investerarna är ansvariga inom ekonomi och tillverkning, därför har de direkt inflytande 
inom deras företag. De andra delägarna har möjlighet att rösta på styrelsens förslag på 
årstämman. Delägarna hos respondent 2 får rösta på bolagsstämman. Därutöver är det många som 
hjälper till i företagets utveckling. För respondent 3 har ägarna rösträtt på bolagsstämman dock 
har de inget vidare inflytande utöver att det förs diskussioner i flera olika forum mellan delägarna 
och beslutstagarna. Delägarna hos respondent 4 har ingen rösträtt men deras idéer och synpunkter 
tas hänsyn till dock på en rimlig nivå.  
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9. Redogörelsen av företagsställningen 

Alla respondenter redogör företagsställningen för investerarna genom ett antal olika kanaler. 
Respondent 1 skickar ut rapporter var tredje månad, mail till investererna och har även löpande 
rapportering inom en sluten facebookgrupp dock är endast hälften av investerarna närvarande där.   
Respondent 1, respondent 3 och respondent 4 använder sig av mail och slutna grupper på 
Facebook för att uppfylla investerarnas infromationsbehov. Respondent 4 anger att Facebook-
gruppen är mer frekvent och mer vardaglig i sin kommunikation , medan mailen innehåller den 
nödvändiga informationen när det gäller kommunikationen med delägare hos dem. Även andra 
nättjänster används som exempelvis capdesk av respondent 3. Respondent 2 anger att då de är ett 
aktiebolag uppfylls lagstadgade informationskrav exempelvis genom årsbokslut.   
 
10. Totalt aktieantal 

Endast respondent 4 hade tillräcklig information för att besvara denna frågade, de har totalt 120 
000 aktier varav 100 000  är A-aktier och 20 000 är B-aktier.  
 
11. Antal aktier som är möjliga att förvärva för externa investerare  

Inga aktier för tillfället finns möjliga att förvärva hos respondent 4 och 10% av det totala 
aktieinnehavet hos respondent 2. Respondent 1 och respondent 3 ville inte besvara denna fråga.   
 
12. Typer av aktier   

Hos respondent 3 och 4 finns det både A- och B-aktier, medan hos respondent 2 finns inte någon 
skillnad och alla aktier innebär samma rätt. Respondent 1 ville ej besvara frågan. 
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5. Analys  
 
Detta kapital avser att besvara undersökningsfrågorna med grund i den teoretiska 
forskningsfronten tillsammans med den insamlade empiriska datan. Kapitlet analyserar och 
diskuterar de svar och resultat med tillämpning av teorierna från de diskuterade vetenskapliga 
artiklarna. 
 

5.1 Företagens fas  
Finansieringskällornas lämplighet är beroende av fasen ett företag befinner sig i. Enligt de 
presenterade teorier är det vanligt att familj och vänner kan ses som lämpliga finansiärer av den 
kapitalsökande i uppstartfasen samtidigt som bank och riskkapitalbolag blir lämpliga först när 
verksamheten har lämnat denna fas. Utifrån den insamlade finansiella datan har 13 av 25 
undersökta företag sökt finansiering genom en equity crowdfunding-kampanj under tiden de 
befann sig i uppstartfas, medan de resterande 12 företag använda equity crowdfunding under sin 
expansion. Av fyra intervjuade företag befann sig tre i expansionsfasen. Tre utav dessa, 
respondent 1 och respondent 4 tillsammans med respondent 2 upplevde kapitalanskaffning som 
ett problematisk moment. I respondent 1’s fall var banker inte beredda på att ta den risken som 
associerades med detta företag. Respondent 4 blev inte beviljade den efterfrågade mängden 
kapital och respondent 2  ville inte riskera att förlora kontroll över företaget. Dessa företag 
upplevde ett finansiellt gap som enligt teorier som presenteras tidigare beror dels på att 
efterfrågan på kapital överstiger mängden tillgängligt kapital (Deakins & Freel 2003) dels på att 
småföretag förknippas med hög risk som investerare inte är beredda på att ta (Ang 1991) och på 
företagarnas bristande kunskap som kan leda till att investerarnas krav inte uppfylls. (Landström 
2003) Enligt en studie av Papadimitriou och Mourdoukoutas (2002) som presenteras tidigare 
uppstår dessa finansiella gap under ett företags uppstart där kapitalet är nödvändigt för 
utveckling, tillverkning och lanseringen. Tre utav intervjuade företag i denna studie har redan 
lanserat sina produkter och ska expandera till nya marknader när equity crowdfunding blev 
aktuell. När ett företag lämnar uppstartfasen brukar finansiärer som banker och riskkapitalbolag 
blir mer aktuella som finansieringskällor enligt Lindström och Olofsson (1998) dock har tolv 
undersökta företag valt att söka sig till equity crowdfunding när företaget befann sig i 
expansionen och ett finansiellt gap upplevdes. Detta visar att equity crowdfunding fungerar som 
ett kompletterande finansieringsmedel vid även senare upplevda finansiella gap.  
 
Den finansiella datan visar att medelvärdet av total uppnådd summa kapital för företag i 
uppstartfasen är 885 067 kr och är lägre än för företag i expansionsfasen då medelvärdet uppgår 
till 2 738 264 kr. Medelvärdet av antalet investerare skiljer sig mellan företag i dessa faser då det 
antalet uppgår till 61 investerare respektive 116 investerare för företag i expansionsfasen. 
Korrelationsanalysen för den finansiella data tyder på ett positivt samband mellan företagsfas, 
summa uppnådd kapital och antalet investerare. Detta innebär att kapitalet som uppnås och 
antalet investerare under en kampanj kommer upp till högre nivåer när ett företag befinner sig i 
ett senare fas. Behovet av kapitalet växer i samband med att ett företag expanderar dock blir 
equity crowdfunding en lämplig finanseringsform även när ett företag befinner sig i ett senare fas 
än uppstart då nivån på den uppnådda kapital stiger i samband med fas. 
 
Hemer (2011) presenterar i sin studie att företagarna inte kunde tillfredställa sina kapitalbehov 
genom crowdfunding, vilket delvis sägs emot av denna studie då uppnådd kapital kommer upp 
till högre volymer i samband med att företag befinner sig i de senare faser. Dock bevisar inte 
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detta att kapitalbehovet blir helt tillfredsställt, men att equity crowdfunding blir fortfarande 
lämplig som medel för att uppnå mer bekräftelse, kapital och minskad informationsasymmetri 
även i de senare faser.     
 

5.2 Kapitalanskaffningens steg för företagarna  
 
Enligt the pecking order theory som presenteras i referensramen styrs företagare av en hierarkisk 
ordning när finansieringskällorna ska väljas. Internt genererade medel prioriteras högst och 
externt ägarkapital, som betyder att företag erbjuder ägarandelar i utbyte mot kapital, ligger lägst 
i den hierarkiska ordningen. Enligt Myers och Majluf (1984) teori om kapitalanskaffningen skulle 
equity crowdfunding därmed placeras lägst i den hierarkiska ordningen. 
 
Samtliga intrvjuade företagare i denna studie har sökt kapital hos andra finansiärer innan equity 
crowdfunding-kampanjen startades, vilket innebär att val av de potentiella finansiärer ligger i 
linjen med pecking order theory. Majoriteten av de tillfrågade vände sig först till bank eller sökte 
företagslån vilket enligt teorin prioriteras högre än equity crowdfunding. Internt genererade 
medel är inget som valdes utav någon av de intervjuade företag i studien, vilket beror på att dessa 
företag befinner sig i ett tidigt skede, vilket gör att de internt genererade medel inte kan möta 
kapitalbehovet. Respondent 3 valde att inte söka kapital genom bank, men startade istället en 
equity crowdfunding-kampanj strax efter att kapital söktes hos vänner och familj. Men liksom 
Myers och Majluf antar Papadimitriou och Mourdoukoutas att extern finansiering kommer vid 
slutskedet av företagets uppstartsfas. Men bland studiens alla respondenter startade kampanjen 
redan i företagets tidiga skede, under produktutvecklingen, men även under expansionsfasen. 
Myers och Majluf’s teori om kapitalanskaffning grundar sig i antaganden om att kapitalet blir 
dyrare om extern finansiering tas in för att den asymmetriska informationen behöver behandlas, 
den ökar när externa finansiärer blir delaktiga i företaget. För ledningen av företaget är 
självständighet och kontroll något som värderas och med equity crowdfunding innebär det då att 
självständigheten skulle avsevärt minska redan vid företagets uppstart. Hos de intervjuade 
respondenter förekom behovet av kontroll i frågan om valet av kapitalanskaffningen. I 
fördelningen av aktierna var det också märkbart att den större andelen aktier stannade kvar hos 
företaget eller att aktierna hanterades genom olika typer av aktier, A- och B-aktier. Detta var ett 
problematiskt moment att tala om för två av respondenterna, respondent 1 och respondent 3. Med 
hänsyn till deras kontext kan det vara problematiskt att tala om hur kontrollen fördelas av 
företaget när investerarna har en viktig roll i finansieringen. Emellertid finns information om 
aktiekapitalet på hemsidan FundedByMe som offentligt material.  
Misstron kan uppkomma som en konsekvens av telefonintervjuer. Men om teorin ligger som 
grund för att förklara och analysera aktiekapitels fördelning så kan den förklaras med behovet av 
kontroll och hantering av externa finansiärer. Eftersom pecking order theory grundar sig i 
problemet med informationsasymmetri och kostnaden som följer finansiella aktörer kan en 
förändring kunna ses i dagens informationssamhälle. Eftersom teorin ställdes upp 1984 var det en 
tid som inte hade samma förutsättningar med informationsutbyten. Med webb 2.0 och en fortsatt 
snabb IT-utveckling kan informationsasymmetrin hanteras till låga kostnader vilket gör att 
pecking order theory’s antaganden om höga kostnader som till följd av externa finansiärer kan 
problematiseras, då denna teori kan börja att bli förlegad. För respondent 1 och respondent 2 var 
equity crowdfunding ett sätt att komma runt de kostnader och säkerheter banker och 
riskkapitalister ville ta i utbyte mot den risk de ansåg följde deras företag. För att hantera 
informationsasymmetrin som rörde om de fanns en efterfrågan var equity crowdfunding ett 
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oproblematiskt och enkelt sätt att använda. För respondent 1 fungerade equity crowdfunding som 
en bekräftelse på en efterfrågan vilket ledde till en beviljad finansiering från det statligt ägda 
riskkapitalbolaget ALMI. Snarare fungerade finansieringsformen som ett sätt att hantera 
informationsasymmetri istället för att kosta företagaren. Enligt Mollick (2013) är crowdfunding 
ett bra sätt att kommunicera utåt om att det finns en efterfrågan. Vilket gör att 
informationssamhället har bidragit till en förändring av kapitalstrukturhierarkin, där externa 
aktörer kan användas för att minska informationsasymmetrin.    
 
Men likt Myers och Majlufs (1984) teori hade de tillfrågade respondenterna i första hand sökt sig 
till banken för att söka om lån. Men två av respondenterna, 2 och 3, valde att inte ta det på grund 
av att banken krävde en stor pantsättning eller höga räntekrav för att täcka upp för den risk som 
banken ansåg att företagen hade. Bankerna betydande och centrala roll med kapitalet innebär en 
förlorad kontroll hos företagarna som inte de var beredda att ta. Konsekvensen utav 
kontrollbehovet och riskaversionen är ett finansiellt gap. Att banklånet söktes hos majoriteten av 
respondenter kan vara ett resultat av en bristande kunskap om tillgängliga finansiärer på den 
svenska kapitalmarknanden, vilket påverkar kapitalanskaffningen (Landström 2003). De 
tillfrågade uppvisar i intervjuerna en bred kunskap om tillgängliga finansiärer. Alla 
finansieringskällor som nämns i referensramen tas upp av respondenterna. Att företagarna idag 
har god kunskap om de tillgängliga finansiärer kan förklaras med utvecklingen av webb 2.0. 
(Kleemann, Voß, & Rieder 2008) vilket gör informationen och finansiärer mer tillgängliga för 
enskilda personer. Respondent 1 och 2 hade ingen vetskap om equity crowdfunding som 
finansieringalternativ innan de kom igång med kapitalsökningen, dessa två fick tips om det av 
personer de stötte på under sin väg till kapitalanskaffningen. När vetskapen nådde dem ändrade 
de också sitt val av finansieringskällor och valde equity crowdfunding istället. Samma 
respondenter menar i intervjun att den personliga risken var vid banklån och med riskkapitalister 
var för höga, och respondent 1 menade var bankernas obenägenhet till risk som orsakade det. 
Men när de senare nåddes av vetskapen om equity crowdfunding valde den finansieringsformen 
för att det också lät dem behålla kontrollen av företaget, i och med fler investerare. Respondent 2 
som valt att inte komplettera med andra finansieringskällor än equity crowdfunding är kontrollen 
en viktig del i företagande enligt denne. En enskild bank eller investerare koncentrerar makten 
vilket gör att företagarens kontroll minskar i förhållande till finansieringskällan (Jensen & 
Meckling 1976). Enligt studien av Howorth (1999), som presenteras i referensramen, kan företag 
med hög kontrollaversion avstå från finansiering från en bank just av den anledningen en 
koncentrerad maktposition får en inverkan på ett företaget. För att lösa det finansiella gapet kan 
därför equity crowdfunding fungera som en lösning i det initiala stadiet och som även låter 
företagaren ha kvar makten över den initiala stegen, för att senare komplettera kapitalet när 
bekräftelse och legitimitet mötts av marknaden. När informationsasymmetrin är lägre går det att 
minska den osäkerhet som investerarna annars kan känna (Hamberg 2004). För enligt Short 
(1994) är en enskild investerare mer engagerad i det finansiella strategierna inom företaget än vad 
ett spritt ägande kan vara. I och med informationssamhället och kontrollaversionen kan the 
pecking order theory komma att möta en förändring på marknaden.  
  
För respondent 1, respondent 2 och respondent 3 var kapitalanskaffningen  ett problematiskt 
moment som löstes relativt enkelt genom kampanjen på FundedByMe. I fallet för det två först 
nämnda företag orsakades det av risk. Storey (1994) menar att investeringar i småföretag 
förknippas med hög risk som ligger över den accepterade nivån för finansiärer. Den risken är 
kopplad till den informationsasymmetri som existerar. Inom equity crowdfunding är risken 
fördelad på många investerare, vilket minskar den enskilda finansiella risken hos dem. Det gör 
equity crowdfunding som en bra initial finansieringskälla för bådadera ur dessa synpunkter. Men 
som den kvantitativa analysen också visar är investerarna mer benägna att stötta projekt senare i 
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sin företagsfas, vilket kan tolkas som att informationsasymmetrin är lägre i senare faser och 
därmed lägre risk. Det minskar investerarnas enskilda risk. Men en genomarbetad presentation av 
företaget och bra signalering till investerarna minskar informationsasymmetrin ytterligare för 
företag i uppstartfasen. För respondent 2 innebar equity crowdfunding en bra initial 
finansieringskälla som de senare vände sig till i expansionsfasen igen. Hade de inte fått kunskap i 
början av sin företagsprocess till kapitalanskaffning saknade om denna alternativa 
finansieringskälla hade deras företag möjligen gått omkull.  
 
En studie av Young (2013) som presenteras i referensramen visar att hälften av företagen som har 
använt crowdfunding som finansieringskälla var i behov av att komplettera med andra 
kapitalkällor för att uppnå den önskade kapitalvolymen. Detta kunde även påvisas i denna studie 
då två av de intervjudade företag har på något sätt valt att söka kapital även från andra finansiärer 
efter att kapital söktes genom equity crowdfunding. Utökad finansiering genomfördes med hjälp 
av de traditionella alternativ som bank eller beviljat lån statlig ägda riskkapitalbolaget ALMI. Ett 
företag behövde inte komplettera och en annan valde att vända sig till de redan existerande 
ägarna och erbjuda företrädesemission. Respondent 3 menade dock att equity crowdfunding inte 
söktes för ett finansiellt gap utan för att skaffa ambassadörer till dem, vilket respondent 2 också 
menade var en av orsakerna till equity crowdfunding. Syftet med kampanjen var därför inte att ha 
equity crowdfunding som enda kapitalkälla, utan snarare att använda den i ett 
marknadsföringssyfte.  
 
Majoriteten av de intervjuade företag påpekade att andra kompletterande finansieringskällor 
följde den lyckade kampanjen. Enligt en studie av Berger och Udell, 1998 upplever finansiärer 
problematik vid utvärdering av företag om de är okända och saknar tidigare ekonomisk 
dokumentation. Att använda sig av externa finansiärer kan dels leda till en ökad legitimitet hos 
andra investerare. Dessa kan också bidra med erfarenhet inom olika områden och skapa ett 
nätverk, vilket gör equity crowdfunding till ett bra verktyg vid anskaffningen av informellt 
kapital (Hemer 2011). Att två av de intervjuade företag valde att söka ytterligare kapital innebär 
nödvändigtvis inte att deras kapitalbehov inte tillfredställdes utan det istället tillfredställdes efter 
ytterligare kapital tillskott från andra finansieringskällor, där equity crowdfunding användes som 
ett medel endast för att uppnå ökad legitmitet hos andra externa finansiärer.  När equity 
crowdfunding används som ett medel för att uppnå legitimitet, bekräftelse, minskad 
informationsasymmetri och ökad kontroll över kapitalet så är det ett steg som passar bra som ett 
första steg i kapitalanskaffningen. 
 

5.3 Relationerna till investerarna  
 
Enligt agentteorin är det ständiga intressekonflikter mellan ledningen och aktieägarna, vilket 
orsakar kostnader i företaget. Agentkostnaderna kan minska genom att ledningen av företaget 
äger aktieandelar eller att aktieägarna också är en del av ledningen eller att aktieägarnas 
respektive inflytande minskar, genom ett större antal investare. Det gör att intressekonflikterna 
minskar och att målen överenstämmer mer. Som tidigare nämnt i ovanstående stycke ägde de 
intervjuade företagens ägare och ledning en större del av aktieantalet än de externa intressenterna 
från crowdfunding-kampanjen. Genom att entreprenören av företaget äger aktieandelar och 
samtidigt inkluderas i ledningen kan agentkonflikten hanteras och agentkostnaden minska i 
företaget. Genom att då minska intressekonflikten. Genom att också hantera aktieägarnas 
inflytande genom olika typer av aktier går det att påverka deras kontroll över företaget, genom att 
påverka deras rösträtt. Om företagets entreprenör äger den största andelen av aktieinnehavet så 
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bevaras makten över företaget hos dem. Som nämnt i den teoretiska referensramen innebär 
externa finansiärer en minskad kontroll (Findlay & Withmore 1974). Och som tidigare nämnt 
spelar aktiestrukturen en roll för att behålla och kontrollera självständigheten i det egna företaget. 
Det sågs dock som ett känsligt ämne att diskutera om under telefonintervjun, vilket gjorde att det 
inte gick att diskutera varför aktieuppdelningen såg ut som den gjorde. Men andelen utestående 
förvaltade aktier står som en offentlig uppgift på hemsidan FundedByMe. Men om det faktumet 
tolkas med grund i teorin om kapitalstruktur och agentkostnader, är det ett resultat av att hantera 
agentrelationerna. Hanteringen resulterar därmed i en fortsatt kontroll hos personen som startade 
företaget.  Agentteorin menar att konflikterna mellan agenten och principalen kan hanteras med 
hjälp av bonding och monitoring (Jensen & Meckling 1976). Att det uppfattades som ett känsligt 
ämne kan ha att göra med att det just påvisar hur uppdelningen av företaget är och vilka andra 
källor som delar kontrollen av företaget. Eftersom telefonintervjuer präglas av en möjlig 
misstänksamhet är det möjligt att respondenterna inte ville dela den informationen, eftersom det 
är en företagshemlighet.  
 
Bonding och monitoring hanterar kontrollen av parterna för att dessa inte ska agera 
opportunistiskt. Inom equity crowdfunding fungerar det genom juridiska avtal som ett aktiebolag. 
Som respondent 2 påpekade är företaget efter en equity crowdfunding styrd av aktiebolagslagen. 
Eftersom de tillfrågade respondenternas företag är så pass små att hanteringen av relationerna 
med informationasymmetrin och intressekonflikterna är lägre än i större, komplexa företag (Fama 
och Jensen 1983). Informationsasymmetrin sköttes mellan företagaren och investerarena genom 
forum på sociala medier, brevutskick och bolagsstämman i samtliga av de tillfrågade företagen. 
För att hålla relationerna goda med investerare menar den tidigare forskningen och teoretiska 
referensramen att en personlig relation behöver upprätthållas med investerarna (Moritz, Block & 
Lutz 2015).  Eftersom de utfrågade företagen hade mellan 82 till 288 investerare per respektive  
finns det svårigheter med att hålla relationerna personliga. Sociala medier spelade däremot en 
viktig roll med att hålla pseudopersonliga diskussioner och relationer, vilka även fungerade som 
ett forum för utbyten av idéer. Som ett vanligt aktiebolag upprättas investerarna med information 
från bolagstämman. I dessa miljöer och forum kan investerarna och företagaren hålla en kontakt 
och diskussion   
 
I samtliga företag har inte de externa investerarna direkt inflytande på företagets företagsmässiga 
mål, men på forumet på sociala medier tas deras synpunkter och idéer om hand. I ett av de 
tillfrågade företagen hade däremot två av investerarna andra tjänster inom företaget, på det sättet 
hade de inflytande. Så hos dessa företag inom equity crowdfunding har aktieägarna inget direkt 
egentligt inflytande. Enligt respondent 2 var equity crowdfunding snarare ett sätt att komma i 
kontakt med personer som delar samma intresse av produkten och produktens framgång, istället 
för eget ekonomiskt intresse. För samma respondent hade också equity crowdfunding använts i 
både företagets uppstartsfas och expansionsfas, av den anledningen att intressena mellan 
investerare och företagaren var mer samstämda än med en annan typ av investerare. 
Informationsasymmetrin hanterades genom pseudopersonlig och personlig kontakt på sociala 
medier där respondenten också menade att det positiva med equity crowdfunding är att denne 
som företagare kan få hjälp av många personer i sitt företagande. Nätverk verkar därmed vara en 
essentiell tillgång i fenomenet equity crowdfunding. För dem andra tillfrågade företagen var 
orsaken till att equity crowdfunding söktes just investerarnas roll som både finansiär men också 
ambassadör av företaget och varumärket. När kapitalet inte är endast beroende och kontrollerat 
av en aktör går det att se i equity crowdfunding att den enskilde investerarens makt minskas och 
minskar agentkostnaderna. Vilket även följer agentteorin om att makten minskas med ökat antal 
investerare. Annars innebär agentkostnaderna de kostnader som följer monitoring och bonding 
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som avser att styra ledningen mot lika intressen och binda aktieägarna till kontraktuella avtal om 
finansiell avkastning (Hamberg 2004).  
 
Inom equity crowdfunding är aktieägarnas intresse att företaget går framåt eftersom det ökar 
deras ekonomiska vinster, därmed hanteras intressekonflikten redan i början av kampanjen i ett 
bindade avtal som lovar ökat värde på aktierna i och med företagets tillväxt och vinst. Genom den 
interaktiva kommunikationen på sociala medier kan då aktieägarna hjälpa företaget att växa, 
vilket är i linje med företagarens intressen. Men eftersom investerarna har möjlighet att välja 
projekt och företagarna har möjlighet att välja investerare så går det att skapa relationer som 
baseras på gemensamma intressen. Där respondent 1 menade att det enda villkoret för en 
investerare att få vara en delaktig aktieägare är att denne har samma intresse av produkten och att 
produkten når ut till marknaden. För respondent 3 var det även viktigt att investerarna hade ett 
intresse av företaget och kunde agera som representanter för varumärket. För respondent 4 var 
villkoret på investerarna att dessa inte hade en brottslig bakgrund. Detta för att inte riskera 
brottslig verksamhet i samband med investeringen.  
 
Eftersom respondenterna poängterade betydelsen av investerarna i ett marknadsföringsmässigt 
syfte går det ju att diskutera om företagarna då är benägna att driva företaget mot deras 
ekonomiska villkor. För det respondent 2 menade var att de investerare som denne mött har varit 
genuint intresserade av att stödja ett initiativ snarare än en investering. Givetvis bör kontexten 
som respondenten befinner sig i tas i beaktning, då det kan upplevas problematiskt att 
kommentera negativt om de involverade investerarna. Men det går att tolka att företagarna har en 
positiv inställning mot equity crowdfunding och deras investerare av andra skäl än de rent 
finansiella, eftersom de fortsätter att behålla investerarna inom företaget och upprätthålla 
kontakten med dem även fast ytterligare kapital erhållits från andra källor. Som respondent 3 
menade var orsaken till att ens equity crowdfunding söktes var aktieägarnas 
ambassadöregenskaper snarare än ett finansiellt gap. Likt respondent 1 som också poängterade att 
aktieägarna kan ta en roll som sprider vidare ordet om varumärket. Respondent 2 var även tydlig 
med att aktieägarnas i equity crowdfunding intar en roll där de hjälper företagandet och bidrar 
med sitt nätverk och sina kunskaper.   
 
Enligt agentteorin uppstår intressekonflikterna ur en informationsasymmetri som behöver 
hanteras genom bindande och kontrollerande avtal. Enligt kapitalanskaffningstrappan väljs 
externa aktörer sist eftersom arbetet med att minska på informationsasymmetrin blir alltför 
kostsamt och leder till en ekonomisk belastning (Myers 1984). Enligt respondenterna som 
tillfrågades stämde svaren däremot inte överens med dessa tidigare teorierna. Detta kan självfallet 
ifrågasättas i och med den kontext respondenterna befinner sig i och ifall de befinner sig i en 
underlägsen position rent kapitalmässigt, vilket inverkar på svarets utformning. Men eftersom 
både respondent 1 och 2 menade att equity crowdfunding fungerade som ett bra 
finansieringsalternativ och att det var en mindre mödosam process än de traditionella 
investerarna, går det att diskutera vad som gör det mindre mödosamt. Enligt teorin bör de externa 
aktörerna som aktieägare innebära stor arbetsbelastning, men empirin pekar mot att externa 
finansiärer inom equity crowdfunding har en annan roll. En roll snarare där 
informationsasymmetrin hanteras väl genom forum på sociala medier och där kraven inte är lika 
höga på företagarens finansiella prestation, där intar aktieägarna snarare en roll som minskar på 
informationsasymmetrin.  
 
I och med den växande tekniska och informativa integrationen människor emellan finns det 
lättare vägar att hantera informationsasymmetrin än tidigare. Tiden när teorierna om 
kapitalanskaffning och agentteorin lades. Som Agrawal, Catalini och Goldfarb (2016) diskuterar 
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skapar equity crowdfunding och de elektroniska plattformerna en lösning på kostnader kopplade 
till informationsasymmetri, eftersom de elektroniska plattformerna kan dela informationen 
effektivt. Transaktionskostnaderna kopplade till informationsspridningen minskas därmed. Det 
gör det mindre mödosamt att även ha såpass många investerare som delar på den finansiella 
risken. Som respondenterna menade fungerade en bra kommunikation samt diskussion över 
sociala medier. Att hantera relationerna till investerarna och signalera om företagets mående sker 
i ett informationssaamhälle på ett smidigare och billigare sätt.  
 
För en enskild investerare som en bank eller en riskkapitalist som tar den totala finansiella risken 
innebär det att denne också är mån om att inte ta onödiga risker och förlora sitt kapital. Därmed 
behöver denne ta kontroll och styrning om kapitalet. Som respondent 2 och respondent 1 menade 
att de traditionella investerarna som bank och riskkapitalister var inte beredda eller villiga att 
involveras om inte de respondenterna tog kostnaderna och risken själv. Respondent 2 menade 
också att kravet på kontroll var högt från bankernas och riskkapitalisternas håll, vilket inte gick i 
linje med hans behov om kontroll. Som Howorth (1999) menar präglas småföretagare av ett 
behov av autonomi, vilket gör att småföretagarnas väg till kapitalanskaffning skiljer sig från 
storföretag. I och med den integration som finns i samhället idag går det också att minska risken 
för den enskilde investeraren och minska agentkonflikterna, genom att samla många investerare. 
Som Pagano och Röell (1998) diskuterar i sin artikel innebär färre investerare en koncentrerad 
makt. Integrationen av många investerare och en entreprenör gör då att agentkonflikterna minskar 
och företagaren kan behålla kontrollen. Intervjuerna med respondenterna bekräftade just att 
kontrollen inte föll hos investerarna från equity crowdfunding-kampanjen, utan den var kvar hos 
dem.  
 
För företagare inom equity crowdfunding är det viktigt med signalering och marknadsföring av 
den egna idén för att locka investerare till projektet. Signaleringen hos de intervjuade 
respondenterna skedde via marknadsföring på den elektroniska plattformen men även på sociala 
medier i diskussionsforumen. Som respondent 2 påpekade sker kommunikationen senare som ett 
vanligt aktiebolag. Signaleringen inom equity crowdfunding behöver fokusera på den 
pseudopersonliga relationerna som Moritz, Block och Lutz (2015) diskuterar i sin artikel om 
signalering. I och med informationstillgänligheten sker det relativt obehindrat än tidigare när 
teorin om agentrelationer och kapitalanskaffning forskade fram. Som respondent 2 var 
relationerna med investerarna och kommunikationen till dem snarare givande än mödosam. För 
denne innebar relationerna med investerarna en ytterligare hjälp av personer med gemensamma 
intressen av själva produkten. Det denne menade saknades hos en investerare som enbart gjorde 
det för avkastningens skull. Respondent 2 menade vidare också att de traditionella investerarna 
kunde kontaktas om behovet på kapital skulle öka i en tillväxtfas. Som respondent 1 gjorde 
senare då de traditionella investerarna lät denne erhålla lån efter dennes equity crowdfunding-
kampanj. I det avseendet fungerar equity crowdfunding som ett sätt att minska 
informationsasymmetrin. Vilket även Agrawal, Catalini och Goldfarb (2016) diskuterar i sin 
artikel om equity crowdfunding. Som de diskuterar innebär syndikatformationer en ytterligare 
minskning av informationsasymmetrin och minskad risk hos en enskild investerare. Det kan vara 
ett framtida sätt att hantera informationsasymmetri och kapitalanskaffning, men ingenting som 
noterades än hos studiens respondenter.  
 
I och med teknikutvecklingen och integrationsmöjligheterna genom webb 2,0 skapas det nya 
premisser och villkor hos företagare. Relationerna med externa investerare hanteras på ett 
effektivt sätt, vilket gör att transaktionskostnaderna kopplade till det minskar. Equity 
crowdfunding är en finansieringskälla som utnyttjar dessa nya villkor och möjliggör ett effektivt 
samspel mellan företagare och externa finansiärer.  
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5.4 Anledningen till equity crowdfunding-kampanjen 
 
I telefonintervjuerna uppgav respondenterna olika skäl till att equity crowdfunding valdes som 
finansieringskälla. Ett finansiellt gap var närvarande för respondenterna och det var därför de 
sökte sig till en finansieringskälla, men enligt intervjuerna var det inte den huvudsakliga orsaken 
till att just equity crowdfunding söktes. För respondenterna sågs den här finansieringsformen som 
en möjlighet att komma i kontakt med många investerare då dessa innebar också medföljande 
möjliga ambassadöregenskaper och med möjligheter till en gemensam kunskapspool. I det här 
fallet kan den här företeelsen kopplas till det som tidigare forskning av bland andra Mollick 
(2013) om att equity crowdfunding som kan fungera som en marknadföringskampanj och som ett 
sätt att nå ut till kunder. För respondent 3 var den huvudsakliga orsaken till att equity 
crowdfunding valdes just att få fler ambassadörer till företaget, och att ett finansiellt gap inte var 
ett problem för dem. Det finansiella gapet hade fyllts enligt the pecking order model (Myers & 
Majluf 1984) och equity crowdfunding fungerade som ett marknadsföringsmässigt komplement. 
Även om huvudorsaken för de andra respondenterna var ett tillfälligt finansiellt gap, fick de 
också en bekräftelse på en efterfrågan på produkten vilket även gav en möjlighet för dem till 
vidare finansiering av andra källor. För två av respondenterna var också skälet till att equity 
crowdfunding valdes att det var mindre problematiskt och resurskrävande att få finansieringen än 
andra former. En av dem hade upplevt problemet med den asymmetriska informationen och att de 
traditionella finanseringskällorna var riskaverta, därav måna om att minska den asymmetriska 
informationen. För företagaren blev det ett mödosamt arbete som tog tid ifrån kärnverksamheten. 
Inom equity crowdfunding är det ofta en stor informationsasymmetri, men som Agrawal, Catalini 
och Goldfarb (2016) nämnde i sin empiriska studie, agerar de elektroniska plattformer som 
mellanhand inom equity crowdfunding vilket förminskar den asymmetriska informationen mellan 
parterna. Till skillnad från banker som inte har tillgång liknande elektroniska plattformer är det 
arbete som banken och företagaren behöver genomföra för att minska den asymmetriska 
informationen. Men även är det som respondent 1 och respondent 4 påpekade att de traditionella 
investerare hyser en skepsis gentemot idéer och detta på grund av deras riskaversion, vilket 
gjorde det svårt för dem att bära de kostnader som skulle täcka upp för risken. Att det blev 
enklare för dem att erhålla kapital från equity crowdfunding förklaras med att de involverade 
investerare bär på en gemensam delad risk. Enligt Short (1994) är det dock problematiskt med ett 
spritt ägande ur den synvinkeln att investerarna blir mindre engagerade i projektet, då det är 
lättare att dra sig ur det med sitt kapital. För ena respondenten var det dock en positiv aspekt att 
det var ett spritt ägande, på grund av spridningen om företagets produkt och varumärke. Equity 
crowdfunding fungerar som ett bra finansiellt komplement i ett marknadsföringssyfte, men det 
kan frågas om det är en bra enskild lösning på företagets finansiella gap och i de finansiella 
strategierna. För respondenterna är det gemensamt att equity crowdfunding hjälpt dem att få mer 
legitimitet hos marknadens finansiella aktörer. Som Mollick (2013) diskuterar är equity 
crowdfunding ett sätt att signalera till riskkapitalister att efterfrågan finns. Respondent 2 kan 
kontakta riskkapitalister vid en fortsatt expansion av företaget, vilket även de tre andra 
respondenterna hade fått hjälp av efter kampanjen. Det kan tolkas som att equity crowdfunding 
inte ses som en tillräckligt starkt finansiellt instrument för ett företag. De negativa finansiella 
konsekvenserna som följer ett spritt ägande kan, som Agrawal, Catalini och Goldfarb (2016) 
diskuterar, hanteras med syndikatformationer. Där en ledande investerare samlar en grupp 
crowdfunding-finansiärer till företaget.  
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6. Slutsats  
Av ovanstående analys går det att urskilja att equity crowdfunding har uppstått i takt med 
teknikutvecklingen och webb 2,0. Sättet respondenterna använt sig av equity crowdfunding visar 
att det är ett sätt att hantera informationsasymmetri, kapitalanskaffning och agentrelationer. 
Möjligheten till att hantera relationer med många investerare verkar ha gjort att equity 
crowdfunding fungerar som ett bra finansiellt komplement för spridning av produkten. 
Problematiken med externa finansiärer verkar med teknikutvecklingen hanteras och gör att de 
antaganden som agentteorin och pecking order theory grundar sig på kan problematiseras för att 
utvecklas.  
 
I båda teorierna antas det att hanteringen av investerarrelationerna blir krävande i och med att det 
är externa finansiärer. Minskad kontroll, minskad självständighet, höga kostnader med 
informationsasymmetri och intressekonflikter verkar prägla externa finansiärer. Men equity 
crowdfunding påvisar en motsatt tendens. Respondenterna i uppsatsen har istället behållt 
kontrollen över kapitalet och hanterat informationsasymmetrin för senare kontaktade traditionella 
investerare. För respondenterna är det gemensamt att equity crowdfunding hjälpt dem att få mer 
legitimitet hos marknadens finansiella aktörer. Som Mollick (2013) diskuterar är equity 
crowdfunding ett sätt att signalera till riskkapitalister att efterfrågan finns.  
 
Informationsteknologin hjälper att sprida information och knyta relationer på ett effektivt sätt. 
Som de intervjuade menade är equity crowdfunding ett kompletterande finansieringsalternativ 
som fyller ett finansiellt gap, men som samtidigt låter kontrollen ligga hos dem. 
Informationsteknologin har skapat nya villkor för att samla kapital och integrera aktörer inom 
företagande, det exemplifierar equity crowdfunding. För de tillfrågade respondenterna var equity 
crowdfunding ett sätt att sprida varumärket och skaffa ambassadörer samt involverade i företaget. 
Sociala medier spelar en väsentlig roll i den pseudopersonliga interaktionen och hanterar 
informationsdelningen samt signaleringen. Än verkar kunskapen om equity crowdfunding inte ha 
implementerats hos företagare som ett möjligt kapitalanskaffningsalternativ. Med en fortsatt 
teknikutveckling kan det komma att bli mer accepterat och vanligt att använda equity 
crowdfunding för att samla in kapital. Informationsteknologin skapar nya villkor för hela 
samhället och även inom företagsekonomin.  
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7. Avslutande diskussion  

7.1 Egen reflektion  
För entreprenörer är equity crowdfunding en möjlig finansieringskälla. Crowdfunding har setts 
som ett alternativ för projekt som nekats kapital från de traditionella vägarna på grund av för hög 
risknivå. Med en bra presentation och analys om finansiell risknivå verkar equity crowdfunding 
fungera väl för entreprenörer med innovativa idéer. Crowdfunding verkar samla finansiärer och 
initiativtagare med gemensamma intressen, för att kollektivt lösa finansiella svårigheter. Det är 
intressant med fenomenet att konsumenterna av produkterna kan inta ett flertal roller som 
finansiär, ambassadör och konsument. Under uppsatsens gång var det tydligt att intressena skulle 
överensstämma för att aktieägarna också skulle kunna få inta en roll som ambassadör. Det är 
intressant hur informationsteknologin öppnar upp för interaktioner människor emellan och där 
även kapitalanskaffningsteorier möter förändringar. 
 

7.2 Förslag på vidare forskning  
Equity crowdfunding är ett område med många intressanta ingångspunkter att analysera. 
Eftersom de respondenter som deltagit i studien nämnt att de involverade investerarna delar 
gemensamt intresse, kan det vara intressant att undersöka vad som faktiskt driver investerare i en 
equity crowdfunding-kampanj. Ytterligare intressant är det att analysera investerarnas relationer 
emellan varandra och se hur de påverkar varandra. Eftersom syndikatformationer är ett nyligen 
uppstått fenomen inom equity crowdfunding är det också ett intressant ämne att undersöka och 
hur det påverkar företagsstrukturen.   
En ytterligare frågeställning som uppkom under arbetet är varför företagare väljer att inte vända 
sig till equity crowdfunding, vad är det som stoppar equity crowdfunding att få ett genomslag hos 
företagare? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



48 

8. Referenslista     
Elektroniska källor: 

Entreprenörskapsforum. (2015). Crowdfunding- Tillväxtfrämjare eller finansieringsfluga?. 
[19.04.2016] http://entreprenorskapsforum.se/aktiviteter/genomforda-aktiviteter/crowdfunding-
tillvaxtframjare-eller-finansieringsfluga/ 
 
Europakommissionen. (2016). What is an SME?. [2016.04.25]  
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm 

Fundedbyme. (2016). What is fundedbyme. [2016.04.19] 
https://www.fundedbyme.com/en/what-is-fundedbyme/  
 
Kickstarter. (2016) About Kickstarter. [2016.04.19] 
https://www.kickstarter.com/about?ref=footer 
 
Sten Henriksson (2016). World Wide Web, Nationalencyklopedin,[2016.05.19] 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/world-wide-web 

Sten Henriksson & Mats Sjölin (2016) Information, Nationalencyklopedin. [2016.05.19] 
http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/information.  

The Real Deal. (2015). Crowdfunding: A short history. [2016.04.19] 
http://therealdeal.com/issues_articles/crowdfunding-a-short-history/ 
 
Tillväxtverket (2016). Målbild för våra insatser. Stockholm: Tillväxtverket. [2016.05.18] 
http://www.tillvaxtverket.se/  

Lagar och offentlig tryck: 

SFS 2005:55. Aktiebolagslag. Stockholm: Regeringskansliet 

Rapporter: 

Almerud, M., Hallencreutz, D. & Hallin, G. (2013). Tillväxt genom Crowdfunding? (Rapport 
0156 Rev A). Stockholm: Tillväxtverket. 
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1897 

Bolton, J.E. (1971). “Report of the Committee of Inquiry on Small Firms”, (CMND 4811). 
London: Her Majesty´s Stationery Office 
http://bayhdolecentral.com/3_DIV_SCAN/2791_001_OCR_DIV.pdf 

Global Entreprenurship Monitor. (2016). 2015/16 Global Report. [2016.04.19] 
http://www.gemconsortium.org/report  
 
Macmillian Committee. (1931). ”Report of the Committee on Financial and Industry”, (CMND 
3897). London: HMSO. DOI: 10.2307/1991236 



49 

Olofsson, C. & Berggren, B. (1998). “De mindre företagarnas finansiella villkor - en 
replikstudie”, (Working Report 1998:102). Uppsala: CEF  
 

Tryckta källor: 

Aldrich, H.E. (1999). Organizations Evolving. London: Sage 
 
Aldrich, H.E. & Martinez, M. (2003). Entrepreneurship as Social Construction: A Multi-level 
Evolutionary Approach, i Acs, Z.J. & Audretsch, D.B. (red.), Handbook of Entrepreneurship 
Research. Dordrecht: Kluwer 
 
Andersson, P. (2003). Är gammal i gamet äldst? Beslutsprocesser hos erfarna och oerfarna 
kreditbedömare. i H. Landström, Småföretaget och kapitalet, ss. 90-114. Kristianstad: SNS 
Förlag. 

Bjerke, B. (2005). Förklara eller förstå entreprenörskap?, Lund: Stundetlitteratur. 
 
Coveney, P., & Moore, K. (1998). Business Angels: Securing Start Up Finance. Wiley 
 
Deakins, D. & Freel, M. (2003). Entrepreneurship and Small Firms. 3rd edition, London: 
McGraw-Hill.  
 
Denscombe, M. (1998). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Denzin, N.K. (1989). The research act: a theoretical introduction to sociological methods. 
Englewood Cliffs, N.J.:Prentice Hall.  
 
Frey, J.H. (2004). Telephone Surveys. I Lewix-Beck, M.S., Bryman, A. & Liao, T.F. 
,Encyclopedia of social science research methods, 3 vol. Thousand Oaks, CA: Sage 
 
Garmer, F. & Kyllenius, M. (2004). Finansiering för små och nystartade företag. Malmö: Liber 
AB.  
 
Hamberg, M. (2004). Strategic Financial Decisions. Malmö: Liber AB. 
 
Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: Om Metodval i Företagsekonomi Och Andra 
Samhällsvetenskapliga Ämnen. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Körner, S. & Wahlgren, L. (2015). Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur AB 
 
Landström, H. (2003). Småföretaget och kapitalet, svensk forskning kring små företags 
finansiering. SNS Förlag, Upplaga 1. Stockholm: Studentlitteratur. 
 
Landström, H. & Löwegren, M. (2009). Entreprenörskap och företagsetablering – från idé till 
verklighet. Lund: Studentlitteratur AB.  
 



50 

Landström, H. & Winborg, J. (1995). Small Business Managers´ Attitudes Towards and Use of 
Financial Sources. i Babson, Frontiers of Entrepreneurship Research. Wellesley, MA: Babson 
College.  
 
Lindström, G. & Olofsson, C. (1998). Teknik baserade företag i tidig utvecklingsfas. Linköping, 
IMIT. 
 
Murray, G. (2007). Handbook of Research on Venture Capital. Cheltenham: Edward Elgar 
 
Sherman, A. (2002). Fast-Track Business Growth: Smart strategies to grow without getting 
derailed. Kiplinger Books. 

Storey, D.J. (1994). Understanding the Small Business Sector. London: Routledge 

Svenning, C. (2003). Metodboken. Upplaga 5. Eslöv: Lorentz Förlag  

Young, T. E. (2013). The Everything Guide to Crowfunding: Learn How to Use Social Media 
For Small Business Funding. Massachusetts: Adams Media 

 

Vetenskapliga artiklar: 

Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2016). “Are Syndicates the Killer App of Equity 
Crowdfunding?” California management review, December 2016, Vol.58(2), pp.111-124 
 
Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2011). “The Geography of Crowdfunding”. NBER 
Working Paper No. 16820 February 2011.  
 
Ahlers, G.K.C.,  Cumming, D., Günther, C. & Schweizer, D. (2015). “Signaling in Equity 
Crowdfunding”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.39(4), pp.955-980 DOI: 10.1111 
 
Ang, J.S. (1991). Small Business Uniqueness and the Theory of Financial Management, Journal 
of Small Business Finance 1, ss. 1-13 
 
Ang, J.S., Cole, R.A. & Wuh Lin, J. (2000). Agency costs and ownership structure, Journal of 
Finance. 55, ss. 81- 106. 
 
Becker M. & Knudsen T. (2002). Schumpeter 1911: Farsighted Visions on Economic 
Development. The American Journal of Economics and Sociology, Vol. 61, No. 2. pp. 387- 403  

Belleflamme, P., Lambert, T. & Schwienbacher, A. (2014). “Crowdfunding: tapping the right 
crowd”, Journal of Business Venturing, Vol. 29 No. 5, pp. 585-609. 

Berger, A.N. & Udell, G.F. (1998).” The economics of small business finance: The roles of 
private equity and debt markets in the financial growth cycle”, Journal of Banking and Finance, 
22, pp. 613-673.  
 



51 

Connelly, B.L., Certo, S.T., Ireland, R.D. & Reutzel, C.R. (2011). Signaling Theory: A Review 
and Assessment. Journal of Management, Vol.3 7(1), pp. 39-67. 
 
Eisenhardt, K.M. (1989). “Agency Theory: An Assessment and Review”. The Academy of 
Management Review, vol. 14, num. 1, pp. 57-74.  
      
Erikson, T. (2002). “Entrepreneurial capital: The emerging ventures´ most important asset and 
competitive advantage”, Journal of Business Venturing, 17, pp. 275-290. 
 
Fama, E & Jensen, M. (1983) “Agency Problems and Residual Claims”. The Journal of Law & 
Economics. Vol. 26, No. 2, Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the 
Hoover Institution (Jun., 1983), pp. 327-349. 
 
Fenig, S., Levav, L., Kohn, R. & Yelin, N. (1993). “Telephone vs face-to-face interviewing in a 
community psychiatric survey”, American Journal of Public Health, Vol. 83 No. 6, pp. 896-8. 
 
Findlay Chapman, M. & Whitmore G.A. (1974). “Beyond Shareholder Wealth Maximization”. 
Financial Management, Vol. 3, No. 4, pp. 25-35 
 
Fried, H & Hisrich, R. (1994). “Toward a Model of Venture Capital Investment Decision 
Making”. Financial Management, Vol. 23, No. 3. Venture Capital Special Issue. pp. 28-37.  
 
Ghosh, A. & Cai, F. (1999). “Capital Structure: New Evidence of Optimality and Pecking Order 
Theory”, American Business Review, 89, pp. 32-38.  
 
Harrison, R. (2013). Crowdfunding and the revitalisation of the early stage risk capital market: 
catalyst or chimera?, Venture Capital, 15:4, pp. 283-287, DOI: 10.1080/13691066.2013.852331    
 
Harris, M. & Raviv, A. (1991). “The Theory of Capital Structure”. The Journal of Finance. Vol 
XLVI. NO 1.  
 
Heinkel, R. (1982). “A Theory of Capital Structure Relevance under Imperfect Information”. The 
Journal of Finance. Vol 37, Issue 5. pp. 1141–1150. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1982.tb03608.x. 
  
Hemer, J. (2011). ”A Snapshot on Crowdfunding.” Working Papers Firms and Regions, No. 
R2/2011.  
 
Hong, H. & Huang, M. (2001). “Talking up liquidity: insider trading and investor relations”. 
Journal of Financial Intermediation 14 (2005) pp. 1–31, DOI:10.1016/j.jfi.2003.08.004  
 
Holbrook, A., Green, M.C. & Krosnick, J.A. (2003). "Telephone versus face-to-face interviewing 
of national probability samples with long questionnaires: Comparisons of respondent satisficing 
and social desirability response bias". Public Opinion Quarterly, 67, pp. 79-125. 
 
Holt, A. (2010). “Using the telephone for narrative interviewing: a research note”, Qualitative 
Research, Vol. 10 No. 1, pp. 113-21.  
 
Howorth, C. A.(1999). “Small Firms´ Demand for Finance: A Research Note”, International 
Small Business Journal, 19, pp. 78-86. 
 



52 

Ibrahima, N., Verliyantina, (2012). “The Model of Crowdfunding to Support Small and Micro 
Businesses in Indonesia Through a Web-based platform”  Procedia Economics and Finance 4, 
pp. 390 – 397. DOI:10.1016/S2212-5671(12)00353-X. 

Jensen, M.C. & Meckling, W.H. (1976). “Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs 
and ownership structure”. Journal of Financial Econmics, Vol 3, pp. 305-360.  
 
Jiraporn, P & Gleason, K. (2007). “Capital structure, shareholder right and corporate 
governance”. The Journal of Financial Research, Vol. XXX, No. 1. pp. 21–33. 
       
Karaömerliogly, D.C. & Jacobson, S. (2000). ”Nya resultat om svesnk venture capital-industri”, 
Ekonomisk debatt, 28, 3, 259-266 
 
Kets de Vries, M.F.R. (1977). “The entrepreneurial personality: A person at the crossroads”, 
Journal of Management Studies, 14, pp.34-57. 
 
Kleemann, F., Voß, G. & Rieder, K. (2008). “Un(der)paid Innovators: The Commercial 
Utilization of Consumer Work through Crowdsourcing”. Science, Technology & Inno- vation 
Studies, 4(1), pp. 5-26.  
 
Keongtae, K. & Viswanathan, S. (2016). “The Experts in the Crowd: The Role of ‘Expert’ 
Investors in a Crowdfunding Market”. TPRC 41: The 41st Research Conference on 
Communication, Information and Internet Policy.   
 
Mollick, E. (2013). ”The dynamics of crowdfunding: An exploratory study”. Journal of Business 
Venturing. Volume 29, Issue 1, January 2014, pp. 1-16. DOI: 10.1016. 

Moritz, A., Block, J. & Lutz, E (2015). "Investor communication in equity-based crowdfunding: 
a qualitative-empirical study", Qualitative Research in Financial Markets, Vol. 7 Iss: 3, pp.309 - 
342. 

Myers, S.C. (1984). “The Capital Structure Puzzle”, Journal of Finance, 39, pp. 575 - 592. 
 
Myers, S. & Majluf, N.S. (1984). “Corporate financing and investment decisions when firms 
have information that investors do not have.” Journal of Financial Economics 13 pp. 187-221. 

Pagano, M. & Röell, A. (1998). “The Choice of stock ownership structure: agency costs, 
monitoring, and the decision to go public”, Quarterly journal of economics, Vol.CXIII(1), 
pp.187-225.  
 
Papadimitriou, S. & Mourdoukoutas, P. (2002). "Bridging the start-up equity financing gap: three 
policy models", European Business Review, Vol. 14 Iss 2 pp. 104 - 110.  
 
Pinegar, J.M. & Wilbricht, L. (1989). “What Managers Think of Capital Structure: A survey”, 
Financial Management, 18, pp. 92-91.  
 
Reed, G. (1996). “Mature Micro Firms and Their Experience of Funding Shortages”, Small 
Busienss Economics, 8, pp. 27-37. 
  



53 

Short, H. (1994). “Ownership, Control, Financial Structure and the Performance of Firms”. 
Journal of Economic Surveys, Vol. 8:3, pp. 203-249. 

Sorenson, O. & Stuart, T. (2005). “Social Networks and Entrepreneurship, Handbook of 
Entrepreneurship Research”, International Handbook Series on Entrepreneurship, Vol 2, pp. 
233-252, DOI: 10.1007/0-387-23622-8_11. 
 
Schweinbacher, A. & Larralde, B. (2010). Crowdfunding of Small Entrepreneurial Ventures: 
Handbook of Entrepreneurial Finance. Oxford University Press. 

Tomczak, A & Brem, A (2013). “A conceptualized investment model of crowdfunding”, Venture 
Capital, Vol.15(4), pp. 335-359.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



54 

9. Bilaga  

9.1 Finansiell information  
Företagsnamn Företagsfas Uppnådd kapital Antal investerare Snittinvestering 

 

Plick Expansionsfasen 2 270 541 kr 117 19 405 kr 

Give Expansionsfasen 2 171 594 kr 47 46 204 kr 

Jascha Expansionsfasen 500 000 kr 22 22 727 kr 

FikaBox Expansionsfasen 1 993 224 kr 94 21 205 kr 

Djenee Expansionsfasen 3 869 383 kr 55 70 253 kr 

Trine Expansionsfasen 657 542 kr 108 6 088 kr 

Safello Expansionsfasen 5 811 206 kr 151 38 485 kr 

BoDeal Expansionsfasen 625 832 kr 73 8 573 kr 

Mormors Magdas 
Glass 

Expansionsfasen 1 657 397 kr 148 11 199 kr 

Isbjörn of Sweden Expansionsfasen 4 426 088 kr 288 15 368 kr 

Nordic Design Expansionsfasen 153 000 kr 8 19 125 kr 

NOA Potions Expansionsfasen 8 918 499 kr 191 46 694 kr 

FallInLover Uppstartsfasen 563 000 kr 34 16 559 kr 

Zeifie Uppstartsfasen 877 868 kr 43 20 415 kr 

Virtous Vodka Uppstartsfasen 1 000 140 kr 93 10 754 kr 

Åre Natural Water Uppstartsfasen 1 147 240 kr 51 22 495 kr 

Don Dobbin Uppstartsfasen 323 205 kr 36 8 978 kr 

Intreat Uppstartsfasen 1 071 569 kr 27 39 688 kr 

High Heaven Uppstartsfasen 286 779 kr 108 2 655 kr 

Global Talent Uppstartsfasen 1 640 000 kr 19 86 316 kr 

On The Flea Uppstartsfasen 960 000 kr 71 13 521 kr 

Nerdy By Nerds Uppstartsfasen 293 525 kr 56 5 242 kr 

Elinovvation Uppstartsfasen 200 000 kr 26 7 692 kr 

Berries By Astrid Uppstartsfasen 2 257 481 kr 171 13 202 kr 

Eggs Inc. Uppstartsfasen 476 000 kr 82 5 805 kr 
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9.2 Intervjuguide  
1. Vad är viktigt för Dig som företagare i ditt arbete? 
Vad värderar du högt på ditt företag och i dina relationer till de anställda och investerarna?  
En inledningsfråga som syftar till att förstå vad företagaren värderar högt men också för att skapa 
relation med företagaren. Denna fråga ställdes för att möjligen förstå varför de valde equity 
crowdfunding som finansieringform och även vad som gör att de väljer den kapitalstrukturen. 
Teorin om kapitalanskaffning och dess motiv kan kopplas till denna fråga.   
 
2. Vad var anledningen till att Ni sökte er till equity crowdfunding? 
Frågan besvarar varför equity crowdfunding valdes som kapitalkälla, detta bidrar med ökad 
förståelse för företagarnas syn på extern finansiering.    
 
3. Sökte Ni kapital hos andra finansieringskällor innan equity crowdfunding-kampanjen? 
Denna fråga ställdes för att veta om företagaren valt kapital utefter pecking order theory för att 
öka förståelsen för kapitalanskaffningen. Frågan syftar til att förstå om de gått en annan väg än 
vad teorin förutser eller om equity crowdfunding innebär en förändring av den tidigare 
forskningen.  
 
4. Vilka andra finansieringskällor har Ni valt att komplettera kapitalet senare med?  
Denna fråga syftar till att besvara om equity crowdfunding fungerar som en lösning på finansiella 
gap eller om finansieringsformen inte var en tillräcklig lösning. Frågan syftar också till att förstå 
pecking order theory hos företagares val av kapitalkällor.  
 
5. Vilka andra finansieringskällor har Du/Ni vetskap om?  
På grund av den begränsade rationaliteten kan finansiella gap uppstå och den begränsade 
rationaliteten och verklighetsuppfattningen påverar beslut som tas. Därför syftar frågan till att 
förstå vilken förståelse företagarna har för olika kapitalkällor och hur de baserat sina beslut.  
 
 
6. Upplevde Du/Ni anskaffningen av kapitalet som ett problematiskt moment?  
De aktuella teorier beskriver kapitalanskaffning för mindre företag som ett problematisk moment, 
då kapitalmarknaden är inte lika tillgänglig för dessa. Dessutom brukar små företag förknippas 
med hög risk vilket leder till att traditionella investerare som banker eller riskkapitalister inte vill 
investera i dessa företag. Då kapitalmarknaden är i ständig förändring ställs denna fråga för att 
undersöka om detta är aktuellt idag. Den här frågan är dock en ledande fråga eftersom 
problematiskt är med i frågeställningen, vilket kan ha påverkat respondentens svar.  
 
7. På hemsidan FundedByMe finns möjligheten att välja ut sina investerare. Hade Ni kriterier för 
vilka investerare som fick investera i Ert företag? 
Frågan syftar till att förstå om företagarna hade kriterier för sina investerare och om det var ett 
sätt för dem att hantera agent- och principalrelationerna.  
 
8. Har investerarna inflytande på företagets företagsmässiga mål?  
Om ja, hur får de fram sina åsikter och krav?  
Frågan syftar till att förstå hur agent- och principalrelationerna hanteras genom monitoring och 
bonding. Genom att fråga om investerarna har inflytande går det också få en uppfattning om de 
kan ha kontroll och makt på besluten.  
 
9. Hur redogör Ni för investerarna om företagets ställning?  
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Den här frågan syftar till att förstå teorin om signalling och förstå hur mycket arbete som läggs på 
att hantera informationsasymmetrin mellan agenten och principalen.  
 
10. Hur många utestående aktier företaget har, som är möjliga att förvärva som en extern 
investerare? 
Inom equity crowdfunding är det därför intressant att kolla på aktiefördelningen inom företaget 
för att se vilket inflytande investerarna möjligen kan ha. Därför är det av intresse att förstå hur 
denna ser ut. 
 
11. Vad är det totala aktieantalet? 
Det är intressant för undersökningen just för att veta andelen och fördelningen av aktierna och 
därmed möjligheterna för påverkan.  
 
12. Finns det olika typer av aktier i företaget? 
Olika aktier innebär olika rösträtt. Därför är det intressant att undersöka vilka typer av aktier det 
finns och hur många av respektive typ för att undersöka hur företagarnas behov av kontroll och 
även hur dessa hanterar sina agentrelationer.   
 

 

 

 

 
 
 
 


