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Abstract 

The financing phenomenon equity crowdfunding, which is the smallest of the four 

crowdfunding types, has in recent years expanded quickly. This has led to companies and 

entrepreneurs that possess limited knowledge about business and are unable to get financed in 

any other way making their way to this financing type. Their lack of knowledge regarding 

valuation for businesses has not previously been studied. Researchers has however voiced 

their concerns regarding valuation for companies on this market, since it has significant 

implications for the future of the company and the chance for a crowdfunding campaign to 

succeed. These concerns led to the purpose of the thesis, to study how valuation is conducted 

in companies that has run equity crowdfunding campaigns in Sweden. To answer this a case 

study was conducted where seven entrepreneurs, that previously had such a campaign on the 

swedish platform FundedByMe, was interviewed. This was also complemented with an 

expert interview with a representative from a Swedish crowdfunding intermediary. During 

these interviews the entrepreneurs explained why they chose equity crowdfunding, why they 

chose to offer the amount of equity they did and the valuation process. From this study we 

can conclude that some of the concerns may be unjustified, even if most of the companies 

could not get financing in any other way they seem to have a high awareness of the 

importance of a thorough valuation and in several cases sought external help for this process. 

Further it can be concluded that the amount of equity offered is closely linked to the amount 

of capital that the entrepreneur believe they need, but also to keep as many shares as possible 

to themselves. Another important insight is that the current laws that regulate the area in 

Sweden is too unspecified and that further regulation is needed to reduce the amount of 

asymmetric information on the market and to protect investors to a higher degree than today.  

 

Keywords: Equity Crowdfunding, Valuation, Startup Financing, Regulation, Financial 

Target, Information Asymmetry, FundedByMe   



 
 

  



 
 

Sammanfattning 

Den nya finansieringsformen equity crowdfunding, den minsta av de fyra crowdfunding 

modellerna, har under de senaste åren haft en snabb framfart. Detta har dock lett till att 

företag och entreprenörer som är ekonomiskt okunniga och ej kan finansiera sig på annat sätt 

sökt sig till equity crowdfunding. Deras okunskap kring värdering har inte tidigare studerats 

men forskare har uttryckt oro kring värderingen av företag inom denna marknad då den har 

stora implikationer för företagets framtid samt om kampanjen lyckas. Oron kring 

värderingsförfarandet ledde till att syftet i denna studie utformades för att undersöka hur detta 

går till i företag som tillämpat equity crowdfunding i Sverige. Det har skett genom en 

fallstudie där sju företag som haft en sådan kampanj hos den svenska plattformen 

FundedByMe intervjuades. Detta kompletterades även med en expertintervju från en 

representant för denna intermediär. Under dessa intervjuer förklarade entreprenörerna varför 

de sökt sig till equity crowdfunding, varför de valde att bjuda ut den del av bolaget som de 

valde samt värderingsprocessen. Från resultatet av denna studie konstateras att viss oro kan 

dämpas, då förvisso de flesta bolagen inte hade möjlighet att få finansiering på annat sätt, 

men de hade ändå en god uppfattning kring värderingens betydelse och hade i flera fall tagit 

in extern kompetens för att assistera med denna. Det går även att konstatera att andelen 

utbjudet kapital främst är kopplat till det kapitalbehov entreprenörerna upplever att de har 

samt en önskan att behålla så många andelar som möjligt i bolaget. En viktig insikt är även att 

den lagstiftning som finns inom området, i Sverige, idag är alldeles för otydlig och equity 

crowdfunding kommer behöva en mycket mer specificerad reglering för att åtgärda den 

asymmetriska informationen som finns på marknaden samt för att öka det i nuläget 

bristfälliga investerarskyddet.  

 

Nyckelord: Equity Crowdfunding, Värdering, Uppstartsfinansiering, Reglering, Finansiell 

Målsättning, Informationsasymmetri, FundedByMe  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Problematisering ........................................................................................................................... 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................. 4 

1.4 Ordlista .......................................................................................................................................... 4 

2 Referensram ........................................................................................................................................ 7 

2.1 Crowdfunding................................................................................................................................ 7 

2.1.1 Equity crowdfunding .............................................................................................................. 8 

2.1.2 Equity crowdfunding som kapitalanskaffningsmetod ......................................................... 10 

2.2 Asymmetrisk information ........................................................................................................... 12 

2.3 Värdering ..................................................................................................................................... 15 

2.4 Investerarbeteende .................................................................................................................... 18 

3 Metod ................................................................................................................................................ 19 

3.1 Datatyper .................................................................................................................................... 20 

3.2 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 21 

3.2.1 Insamlande av data .............................................................................................................. 21 

3.2.2 Dataanalys ............................................................................................................................ 23 

3.3 Etiskt förhållningssätt ................................................................................................................. 25 

3.4 Kvalitetskriterier .......................................................................................................................... 26 

3.4.1 Överförbarhet ...................................................................................................................... 26 

3.4.2 Pålitlighet ............................................................................................................................. 27 

3.4.3 Tillförlitlighet ........................................................................................................................ 27 

3.4.4 Konfirmering ........................................................................................................................ 27 

3.4.5 Sekundärkällornas trovärdighet ........................................................................................... 28 

3.5 Metod- och källkritik ................................................................................................................... 29 

4 Resultat .............................................................................................................................................. 33 

4.1 Crowdfunding.............................................................................................................................. 34 

4.1.1 Erfarenhet och utveckling .................................................................................................... 34 

4.1.2 Kapitalbehovet och den tidigare finansieringen .................................................................. 35 

4.2 Värdering ..................................................................................................................................... 37 

4.3 Målsättning ................................................................................................................................. 40 

4.4 Framtida Finansiering ................................................................................................................. 43 

4.5 Andrahandsmarknaden och försäljning av aktier ....................................................................... 44 



 
 

4.6 Upplevelse av crowdfunding ....................................................................................................... 45 

4.7 Expertintervju ............................................................................................................................. 46 

5 Analys................................................................................................................................................. 51 

5.1 Värdering ..................................................................................................................................... 51 

5.2 Utbjudet kapital .......................................................................................................................... 55 

5.3 Ägarstruktur & framtida finansiering .......................................................................................... 56 

5.4 Andrahandsmarknaden .............................................................................................................. 58 

5.5 Investerarbeteende .................................................................................................................... 59 

5.6 Reglering ..................................................................................................................................... 61 

6 Diskussion .......................................................................................................................................... 63 

7 Slutsats ............................................................................................................................................... 65 

7.1 Förslag till vidare studier ............................................................................................................. 65 

Källförteckning ..................................................................................................................................... 67 

Bilagor ................................................................................................................................................... 73 

Bilaga 1: Intervjuguide ...................................................................................................................... 73 

Bilaga 2: Databas ............................................................................................................................... 74 

Bilaga 3: Värderingsmetod ................................................................................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har alternativa finansieringsformer växt och då framförallt fenomenet 

crowdfunding, gräsrotsfinansiering. Området har tidigare setts, av flertalet aktörer, som 

en liten nischmarknad med begränsad förmåga att påverka det övergripande finansiella 

systemet (Wardrop, Zhang, Rau & Gray, 2015). Wardrop m.fl. (2015) hävdar dock att 

detta alternativa sätt att finansiera sin verksamhet är på gränsen till att bli konventionell 

och accepterad av institutionella investerare. Finansieringsformens framfart har sitt 

ursprung i flertalet framgångsrika kampanjer främst på plattformen Kickstarter, där över 

100 000 projekt finansierats (Kickstarter, 2016a). På plattformen kan entreprenörer och 

företag via finansiering från allmänheten förverkliga sina projekt och drömmar. 

Succéerna har också lockat entreprenörer att begagna sig av folket och dess 

finansieringsbenägenhet via andra former av crowdfunding, såsom den equity-baserade, 

där ett privat aktiebolag vänder sig till allmänheten för att sälja en del av aktierna i 

företaget (Mollick, 2014). Därmed kan nu den enskilde individen bli en riskkapitalist.  

 

Att entreprenörerna börjat söka andra sätt att inbringa kapital till sin verksamhet kan 

delvis förklaras av att de ofta har svårt att erhålla banklån utan att erbjuda personliga 

säkerheter, samt att kostnaden för dessa fortfarande är höga i förhållande till 

aktiemarknadens avkastning och det låga ränteläget (Wiberg, 2015). Teigland (2013) 

menar även att finanskrisen hade stor påverkan på crowdfundingmarknadens tillväxt då 

denna innebar en minskad tillgång på bank- och riskkapital. Detta ses även under 2008 

och 2012 då riskkapitalinvesteringar i svenska portföljbolag från formella investerare 

sjönk med cirka 57% (Kroksgård & Jarl, 2015). Trenden har dock vänt under 2013 och 

2014 då investeringar ökade med ungefär 25%. Globalt sett har dock nyinvesteringar i 

riskkapitalfonder minskat samtidigt som de totala investeringarna i crowdfunding ökat, 

totalt cirka 34 miljarder dollar 2015 och dessa förväntas överstiga nyinvesteringarna i 

riskkapitalfonder under det kommande året (Massolution, 2015). 

 

Crowdfundingbranschen befinner sig därför i en god position att fortsätta utvecklas och 

öka sin närvaro på finansieringsmarknaden, men med ökad etablering följer att fler 

investerar och därmed exponeras mot en form av risk de aldrig tidigare exponerats mot. 

Att uppmärksamma crowdfundingens förfarande och risker har därför blivit essentiellt 
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för att minska den finansiella skada som kan orsakas de investerare som inte har tidigare 

erfarenhet av att finansiera nystartade bolag.  

 

1.2 Problematisering 

En crowdfundingkampanj kan utseendemässigt och innehållsmässigt te sig väldigt olika 

utefter vilket sorts företag som söker kapital eller vilken sorts produkt som företaget 

avser sälja. Vad som dock är gemensamt för varje kampanj är ett behov av ett uppställt 

finansiellt mål och en förklaring till vad det insamlade kapitalet skall användas till. 

Forskning har visat att denna målsättning är avgörande för huruvida en kampanj lyckas 

eller ej, oavsett modell av crowdfunding. Frydrych, Bock, Kunder & Koeck (2014) har 

belyst vikten av målsättningen för att belöningsbaserad crowdfunding, som är den 

största formen av crowdfunding och innebär att en belöning fås om en viss summa 

investeras, ska lyckas. Ahlers, Cumming, Günther & Schweizer (2015) hanterar 

signalteorin i målsättningen för equity-baserad crowdfunding. Ahlers m.fl. (2015) 

hävdar att om målsättningen och mängden aktier som bjuds ut är för hög kan investerare 

avskräckas eftersom det signalerar att entreprenören inte är övertygad om en framtida 

värdeutveckling. Är målsättningen däremot för låg finns en överhängande risk att det 

inbringade kapitalet inte räcker till att finansiera verksamheten vilket innebär att 

projektet misslyckas eller att ytterligare kampanjer måste genomföras.  

 

Då equity crowdfunding fortfarande är ett nytt begrepp och mindre än övriga modeller 

inom crowdfunding finns inte samma mängd data att studera och den erhåller därför 

mindre uppmärksamhet från forskarna. Dessutom har området hämmats av lagstiftning 

och regleringar i exempelvis USA, där det dock lättats upp något de senaste åren i och 

med "Jumpstart Our Business Startups (JOBS) Act", som nu tillåter ej auktoriserade 

investerare att investera i equity crowdfunding (Ibrahim, 2015). Den forskning som 

finns belyser inte heller det eventuella problemet med den värdering som görs av 

företagen, både av entreprenörer och investerare, då båda dessa parter tenderar att vara 

oerfarna inom finansbranschen (AltFi & Nabarro, 2015). Isenberg (2012) hävdar dock 

att okunskapen gällande värdering inte har visat sig ännu då inga finansierade projekt 

hunnit misslyckas och att skandaler kommer uppdagas i framtiden. Detta har fortsatt 

gällt under åren efter artikeln där det enda stora misslyckandet är företaget "Bubble & 

Balm" som plötsligt stängdes över en natt utan att investerare kunde kontakta dem 
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(Kirby & Worner, 2014). I Sverige och på den svenska portalen FundedByMe har fyra 

svenska företag som haft lyckade kampanjer idag lagt ned sin verksamhet. Det har dock 

inte uppmärksammats i media eller haft någon rapportering utöver meddelande om 

konkurs eller nedlagda hemsidor och inaktiva sociala medier. 

 

Entreprenörernas okunskap är också ett problem då det klart vanligaste 

tillvägagångssättet inom equity crowdfunding är att entreprenören själv gör sin 

värdering innan de söker finansiering (Daboczy i Startuppodden, 2014). Denna 

okunskap kombinerat med att företaget ofta befinner sig i ett skede där mycket av 

tillgångarna i bolaget är immateriella och består av främst intellektuellt kapital leder till 

att en värdering är väldigt komplicerad att utföra. Samtidigt är entreprenörens värdering 

i detta skede avgörande för hur stor del av bolaget som behöver bjudas ut för att erhålla 

det önskade kapitalet. Då företagen dessutom oftast befinner sig i en fas där framtida 

marknadsstorlek, konkurrens, intäkter och andra liknande variabler är svåra att bedöma 

något som bidrar ytterligare till den komplexitet som en värdering i detta skede innebär. 

Inte heller kan de utgå från historiska värden då det oftast är frågan om relativt 

nystartade verksamheter (Collins & Pierrakis, 2012).  

 

Att sätta ett för högt värde på företaget blir även ett problem när en eventuell exit skall 

genomföras, då investerare vill tillgodogöra sig mer än vad de investerade men inte kan 

erhålla det om bolaget tvingas sälja till en mer marknadsbaserad värdering. Detta 

illustreras även av att till exempel "Camden Town Brewery" sökte pengar från 

allmänheten till en värdering på 75 miljoner brittiska pund för att kort senare söka 

kapital från professionella investerare till en värdering på 50 miljoner brittiska pund (de 

Vasconcelos, 2015). Investerarnas begränsade utrymme för att frigöra sitt investerade 

kapital begränsas därmed ytterligare av entreprenörens okunskap rörande värdering. 

Detta värderingsproblem och de risker som det innebär är fortfarande outforskat och 

författarna finner att en ytterligare diskussion, för att investerare skall bli informerade 

om detta, är mycket välbehövd. Samtidigt är investerare i equity crowdfunding, i likhet 

med entreprenörerna, ofta oerfarna och okunniga om vad ett företag är värt (AltFi Data 

& Nabarro, 2015) och således kan de exponera sig själva mot en risk de inte var 

medvetna om vid investeringstillfället.   
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1.3 Syfte 

Studien ämnar undersöka hur entreprenörer värderar sina bolag när de befinner sig 

under osäkra förhållanden både gällande framtid och finansiering, när kapital söks via 

equity crowdfunding i Sverige. Vidare är syftet att undersöka förfaranden tätt 

förknippade med värderingen, specifikt beslut kring de finansiella målens storlek samt 

utbjuden andel av företagen under kampanjen. Sammantaget bör studien fylla det 

kunskapsgap som existerar gällande värdering inom equity crowdfunding och 

följaktligen tillgodose investerare med mer fullständig information. Då tidigare teori 

tyder på att det finns ett finansieringsgap ämnar studien också undersöka om det är 

anledningen till att entreprenörerna sökt sig till equity crowdfunding.  

 

Utifrån syftet har tre forskningsfrågor formulerats: 

 Hur sker värdering av ett företag som bjuds ut för equity crowdfunding?  

 Hur avgör entreprenören hur stor andel av företaget som skall bjudas ut? 

 Varför söker sig entreprenörer till equity crowdfunding för finansiering? 

 

1.4 Ordlista 

Nedan följer korta definitioner av återkommande ord och begrepp i denna studie vars 

betydelse inte alltid är självklar, även för den ekonomiskt insatte, varför dessa förklaras 

i detta avsnitt.  

 

Affärsängel - privatperson som investerar kapital i uppstartsföretag som en form av 

riskkapital. Affärsängeln har ofta egen erfarenhet av entreprenörskap och 

investeringarna sker vanligen i den så kallade såddfasen och oftast tillsammans med 

andra affärsänglar, investeringarna sker inte heller enbart för att erhålla avkastning utan 

ibland också för att hjälpa andra entreprenörer. (Wilson & Testoni, 2014)  

 

Exit – avser när ett företag säljer stora delar till en större aktör som förvärvar bolaget för 

att fusionera ihop med sin verksamhet eller förädla. Det kan också röra sig om att 

notering sker på en aktiebörs. (Metrick & Yasuda, 2010) 
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Finansieringsgap - det finansieringsproblem som finns för företag i en tidigare fas där 

företagen är för små eller riskfyllda för att erhålla finansiering från riskkapitalbolag och 

affärsänglar men för stora för att finansiera sig via uppstartskapital samt familj och 

vänner. (Ibrahim, 2015) 

 

Intermediär - innebär en förmedlande part och syftar i denna studie främst på de olika 

crowdfundingplattformarna eller -portalerna som finns på internet som möjliggör att 

entreprenörer når ut till investerare med sin kampanj. (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 

2013) 

 

Riskkapital - innebär i denna studie Venture Capital. Venture Capital-investeringar är 

köp av minoritetspositioner i bolag med låg omsättning och få anställda men som har en 

stor möjlighet att i framtiden bli globala. (SVCA, 2016) 

 

  



6 
 

  



7 
 

2 Referensram 

2.1 Crowdfunding 
Crowdfunding innebär att en eller flera individer söker finansiering till sin verksamhet 

genom att vända sig till ett stort antal individer som bidrar med relativt små belopp via 

internet, utan att ta hjälp av traditionella finansieringsintermediärer såsom banker 

(Mollick, 2014). Fenomenet har under sin korta historia främst indelats i fyra typer. 

Dessa är enligt Mollick (2014): 

1. Donationsbaserad - innebär att de som ger pengar är filantroper och inte 

förväntar sig någonting som belöning för sin investering.  

2. Belöningsbaserad - innebär att en belöning erhålls i gengäld för investeringen, 

oftast i viss proportion till det nominella beloppet som investerats. 

3. Lånebaserad - innebär att pengar erbjuds som lån och investerare förväntar sig 

avkastning på dessa. 

4. Andelsbaserad (equity-baserad) - innebär att investerare erhåller en proportionell 

andel i ett privat företag i utbyte mot det kapital som investeras. 

De olika typerna av crowdfunding bedrivs på ett antal hemsidor som drivs av 

intermediärer. Dessa tredjeparter möjliggör kampanjerna och verkar som en garant för 

kvalitet i utbyte mot en avgift på insamlat kapital för lyckade kampanjer och eventuellt 

en startavgift (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2013). Beroende på vilken typ 

investeraren är intresserad av att använda finns olika sidor, där den mest kända är 

Kickstarter som bedriver belöningsbaserad crowdfunding.  

 

Kampanjerna är uppbyggda efter en ganska standardiserad modell där entreprenören 

säljer in sin idé eller produkt genom att beskriva vad den är och varför den behövs på 

marknaden. På kampanjsidan beskrivs även vem eller vilka som står bakom den och vad 

de tidigare sysslat med både inom och utanför företaget men också vad de insamlade 

medlen ämnas användas till. Ofta ackompanjeras dessa beskrivningar med en film som 

visar mer övergripande vad kampanjen är samt tar upp de säljande argument som 

entreprenören anser vara mest slående (Mollick, 2014). Omfattningen av kampanjen 

bestäms av entreprenörerna själva och det finns ingen regel för hur en kampanj skall 

utformas, men vissa riktlinjer tillhandahålls av plattformarna (Kickstarter, 2016b; 

FundedByMe, 2016).  
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Inom de olika crowdfundingtyperna finns det främst två olika designvarianter på 

kampanjerna, "All Or Nothing" och "Keep It All". Det förstnämnda innebär att en 

kampanj måste finansieras till fullo för att det utlovade beloppet ska tillhandahållas 

entreprenören. Vid "Keep It All" går allt insamlat kapital till entreprenören oavsett 

kampanjens framgång, varför denna är mer riskfylld för investerare eftersom medlen 

inte nödvändigtvis räcker till för det som utlovats av entreprenören. "All Or Nothing" är 

den vanligaste medan "Keep It All" nästan enbart används vid donationsbaserad 

crowdfunding (Belleflamme, Omrani & Peitz, 2015). Förutom dessa faktorer är en 

avgörande del hur lång tidshorisont kampanjen har (Zvilichovsky, Inbar & Barzilay, 

2015). Denna tid är oftast mellan 15 till 45 dagar men beror också på vilken 

crowdfundingmodell som används (Daboczy, 2014). På portalen FundedByMe kan 

dock tidsperioden för vissa kampanjer förlängas och sammantaget överstiga 45 dagar 

varför finansieringstiden har börjat bli flexibel. Tiden är vidare avgörande för när 

entreprenören bedriver kampanjen då det vid "All Or Nothing" inte tillkommer några 

pengar till bolaget förrän kampanjens slut även om finansiering erhålls redan första 

dagen (Belleflamme, Omrani & Peitz, 2015). 

 

Fokus i denna uppsats ligger på den andelsbaserade finansieringen, hädanefter benämnd 

utefter den gängse rådande internationella termen "equity crowdfunding", varför övriga 

typer inte kommer utvecklas ytterligare. 

 

2.1.1 Equity crowdfunding 

Equity crowdfunding är en sorts företagsfinansiering som syftar till att hjälpa nya 

företag att hitta kapital. Denna finansieringsform är dock fortfarande den minsta av de 

fyra ursprungliga modellerna och är främst förekommande i Europa (Wilson & Testoni, 

2014). På senare år har den erhållit ökad uppmärksamhet i Sverige, där den största 

aktören är FundedByMe, som förutom Sverige också opererar i flera andra länder 

(Almerud, Hallencreutz & Hallin, 2013). Precis som för annan crowdfunding finns ett 

stort antal portaler runtom i världen, ofta nischade till en hemmamarknad. Inom området 

föreligger ingen reglering som begränsar en investerare från att tillskjuta kapital till ett 

företag på valfri plattform, då det är plattformarna som regleras snarare än individerna 

(Finansinspektionen, 2015). Följden blir att en utländsk investerare kan investera i 

svenska bolag och vice versa. Investeringsfrämjande åtgärder såsom det svenska 
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investeraravdraget möjliggörs också vid equity crowdfunding men enbart för de 

inhemska investeringarna, vilket oftast förtydligas vid de svenska kampanjerna på 

FundedByMe.  

 

Området är fortfarande oreglerat i Sverige men är indirekt bundet av till exempel 

aktiebolagslagen (Finansinspektionen, 2015). Equity crowdfunding skiljer sig vidare 

från övrig crowdfunding då en specifik process följs för att indirekt skapa en 

direktkontakt mellan investerare och entreprenör. Denna process börjar med att 

respektive part skapar en profil på den specifika plattformens hemsida. Sedan får 

entreprenören tillfälle att presentera sitt projekt på ett passande sätt, till exempel med 

hjälp av statistik och marknadsprognoser. Entreprenören avgör även hur mycket kapital 

som motsvarar en andel i bolaget, det vill säga hur mycket företaget är värt per aktie. 

Slutligen får investerare möjlighet att utvärdera projektet och ta beslut om huruvida en 

investering skall göras eller inte (ibid). Grundläggande är därmed att företaget redan 

måste vara ett aktiebolag för att kunna söka kapital via equity crowdfunding. Detta leder 

till ett problem då privata aktiebolag inte får sprida sina aktier genom att vända sig till 

allmänheten enligt spridningsförbudet i 1 kap. 7§ första stycket i aktiebolagslagen (SFS, 

2005:551). Den förbjuder privata bolag att sprida aktier till fler än 200 personer och för 

att kringgå detta problem måste investerare själva indikera att de har ett intresse i 

företaget för att kunna ta del av dess finansiella information. Detta eftersom samma lag, 

i andra stycket, specificerar att spridning i sådana fall är tillåten så länge antalet 

personer som erbjuds aktier inte överstiger 200. Sevenius (2015) hävdar dock att equity 

crowdfunding på detta sätt bryter mot spridningsförbudet och att denna metod inte kan 

försvaras enligt lag. Frohde (2015), en av grundarna till FundedByMe, menar dock att 

deras plattform är helt i linje med de lagar som finns och att aktiebolagslagen är väldigt 

tydlig. 

 

En viktig del av förfarandet vid equity crowdfunding är för entreprenörerna att 

bestämma hur mycket pengar som behöver insamlas för det syfte som kampanjen 

bedrivs i. Denna del av processen blir än mer kritiskt när det gäller equity än för annan 

crowdfunding. Detta eftersom det för equity crowdfunding även innebär en avvägning 

kring hur mycket av företaget som entreprenören är villig att bjuda ut för att erhålla 

finansiering och till vem. Målsättningen har även en nära koppling till den värdering 
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som genomförs av företaget innan det bjuds ut då den bestämmer hur mycket en del av 

företaget är värt. Under målsättningen bestäms även vad som är den minsta möjliga 

investeringen och således hur mycket en enskild investerare behöver investera för att 

köpa en del av bolaget, vilket får stor effekt gällande ägarstrukturen och hur många nya 

delägare som kommer finnas i bolaget i framtiden. När en kampanj når sitt mål innan 

den angivna tidsramens slutpunkt kan företaget välja att öka den andel av företaget som 

bjuds ut, erbjuda överteckning, vilket innebär att fler investerare än vad som 

ursprungligen var tänkt kan investera i bolaget. Om företaget beslutar att inte erbjuda 

överteckning avslutas kampanjen i förtid. (FundedByMe, 2016) 

 

Processbeskrivningen ovan är övergripande och gäller främst för Sverige då lagarna 

kring equity crowdfunding skiljer sig åt i olika länder. Därav skiljer sig också 

förfarandet mellan de olika plattformarnas tillvägagångssätt. Det pågår i nuläget en 

diskussion om huruvida plattformarna kommer behöva tillstånd för att bedriva sin 

verksamhet och om hur området skall regleras i Sverige (Finansinspektionen, 2015). 

Därför kan landskapet komma att förändras markant inom de närmaste åren, vilket leder 

till en viss osäkerhet kring hur processerna kommer se ut i framtiden. 

 

2.1.2 Equity crowdfunding som kapitalanskaffningsmetod 

Småföretag i Sverige har idag betydande svårigheter att finna kapital för att kunna 

expandera sin verksamhet, vilket benämns som ett finansieringsgap (Wiberg, 2015). Det 

belyses också i en rapport av Almerud m.fl. (2013) från Tillväxtverket som även 

innefattar nystartade bolag. Företag som befinner sig i sådd- och uppstartsfasen brukar 

traditionellt finansieras av affärsänglar då banker inte vill utsätta sig för den stora risk 

som dessa innebär (Wilson & Testoni, 2014) och riskkapitalister numera söker sig till 

företag i ett mognare skede med en klar exit-strategi (Kantor, 2014). I Sverige har 

riskkapitalisterna minskat sina investeringar i företag som befinner sig i uppstartsfasen 

med cirka 77% sedan 2007 och den totala andelen kapital som investeras i såddfasen är 

runt 1% (Kroksgård & Jarl, 2015). Entreprenörer i Sverige har dock möjlighet att vända 

sig till andra aktörer som bidrar med kapital i såddstadiet, exempelvis statens 

riskkapitalbolag Almi som också tillhandahåller lån. Detta företag har som mål att 

hjälpa företag i tillväxtfasen och förser cirka 4 000 företag per år med kapital (Almi, 

2016). Då dessa metoder ofta inte är ett alternativ är en annan metod för 
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kapitalanskaffning i sådd- och uppstartsstadiet att fråga vänner och familj, vilket har 

inneburit att nästan enbart individer med goda finansiella kontakter kan starta företag 

(Collins & Pierrakis, 2012). Det har därför uppkommit ett finansieringsgap, som enligt 

Ibrahim (2015) kan fyllas av equity crowdfunding.  

 

En väsentlig skillnad mellan de traditionella finansieringsformerna och crowdfunding är 

också möjligheten att attrahera investerare som inte befinner sig i geografisk närhet av 

entreprenören. Agrawal, Catalini & Goldfarb (2016) uppmärksammar att affärsänglar i 

equity crowdfundingsyndikat, där investerarnas gemensamma kapital placeras av 

professionella investerare, till viss del överkommer de geografiska barriärerna då sådana 

investerare tenderar att investera i företag som befinner sig längre bort från individen. 

Även om denna finansiering är en nischad typ av equity crowdfunding är det ändå ett 

tecken på att kapitalanskaffningen skiljer sig från riskkapital, klassiska affärsänglar och 

banklån som oftast erhålls förhållandevis lokalt. 

 

Vidare föredrar också entreprenörer affärsänglar framför riskkapital, trots att 

riskkapitalister ofta bidrar med värdeadderande processer (Fairchild, 2011). Anledning 

till detta är att änglarnas empati och förståelse för entreprenören överstiger värdet på de 

monetära fördelar som riskkapitalister bidrar med (ibid). Detta torde leda till att equity 

crowdfunding är ett önskat sätt att söka finansiering då investerare från denna process 

beter sig ganska likt affärsänglar. Fairchild (2011) påpekar dock att det enbart existerar 

en begränsad akademisk förståelse rörande entreprenörers val av finansiär.  

 

En annan skillnad som ökar incitamentet för en entreprenör att söka kapital från 

crowdfunding istället för lokalt är att den totala kapitalkostnaden, den internationella 

termen "Cost Of Capital", är lägre. Detta beror enligt Agrawal, Catalini & Goldfarb 

(2013) på att det skapas en bättre matchning mellan investerare och entreprenör där 

främst investerare som är övertygade om positiv utveckling tillskjuter kapital och därför 

kräver lägre avkastning än de, oftast lokalt belägna, traditionella kapitalkällorna som 

inte behöver dela samma övertygelse. Den högre kostnaden för de traditionella 

kapitalkällorna, till exempel banker, kommer av att de sällan har tid att grundligt utföra 

bakgrundsundersökningar på entreprenörerna och deras företag. Därmed kan bankerna 

inte alltid avgöra vilka som är mer eller mindre riskfyllda, varför de erbjuder lån med 
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snarlika villkor som tidigare liknande företag erhållit även om riskbilden egentligen är 

annorlunda. Att risken vid equity crowdfunding istället sprids ut bland många parter 

som tror på projektet innebär också att den enskilde aktören kan kräva en lägre 

avkastning då de exponeras för en sammantaget lägre risk. (Schwienbacher & Larralde, 

2010) 

 

I och med att equity crowdfunding inte har existerat i mer än några år följer naturligt att 

andrahandsmarknaden för dessa aktier ännu inte är etablerad. Freedman & Nutting 

(2015a) belyser detta faktum och att den begränsade marknaden som ändå finns 

dessutom är illikvid. Hur själva handeln på andrahandsmarknader bedrivs i Sverige är 

ännu inte kartlagt och det är sannolikt även oklart för de flesta investerarna hur en 

möjlig exit kan ske både för dem och i vissa fall för företaget. Detta är ett problem 

eftersom det försvårar möjligheten att realisera den värdeutveckling som företaget haft 

med följden att få av de som investerar kapital kan generera någon avkastning på sina 

investeringar. FundedByMe (2016) skriver följande angående hur aktierna skall säljas: 

Så fort du äger aktierna kan du sälja dom på vilken andrahandsmarknad som helst som 

företaget är listat på eller när företaget inträder en aktiemarknad. Du kan också sälja 

dina aktier som en del av att företaget blir förvärvat av en tredje part. För mer detaljer 

kring hur du kan sälja dina aktier, vänligen kontakta entreprenören.  

Detta svar åskådliggör problematiken då det sedan FundedByMes start enbart är ett 

företag som noterats på en aktiemarknad och ingen som är listad på en 

andrahandsmarknad. Därmed existerar ingen etablerad metod för att avyttra sina aktier i 

dagsläget, investeraren lämnas istället till att kontakta entreprenörerna eller använda sitt 

eget befintliga kontaktnät. Under våren 2016 har ägarna bakom Alternativa startat en ny 

aktör, Pepins, som skapat en marknadsplats på sin hemsida för de företag som 

finansierats på plattformen och där handel förväntas börja under hösten. Denna 

plattform är dock för företag som redan är etablerade och söker belopp mellan 5 och 

100 miljoner kronor (de Lange, 2016) varför problemet fortfarande kvarstår för de 

mindre bolag som söker finansiering genom equity crowdfunding.  

 

2.2 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information brukar främst indelas i snedvridet urval och moralisk risk 

(Scott, 2015), där det senare dock inte är ett överhängande problem vid equity 
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crowdfunding. Detta eftersom de flesta entreprenörerna efter finansieringen fortfarande 

äger en majoritet av företaget och således ej torde arbeta emot sina egna intressen. 

Snedvridet urval är dock ett svårhanterligt problem och innebär att en eller flera parter i 

en transaktion har ett informationsövertag över övriga parter och således kan påverka 

transaktionen till sin fördel (ibid). Detta är ett problem som vanligtvis reduceras genom 

redovisningsskyldigheter men då dessa är lägre för mindre företag än för stora 

börsnoterade företag (BFNAR 2008:1), samtidigt som företag enbart redovisar den 

finansiella information som är relevant för dess intressenter producerar följaktligen ett 

litet privat företag en mindre mängd information. Kantor (2014) argumenterar för att 

denna brist leder till att många riskfyllda företag söker crowdfunding och påpekar att 

detta möjliggör bedrägeri från entreprenörernas sida eftersom de har all kontroll över 

verksamheten de bedriver. Ingen offentliggjord skandal har dock uppdagats på den 

svenska marknaden varför Kantors (2014) farhåga ännu inte besannats i Sverige. Wilson 

& Testoni (2014) hävdar dock att om inte kraven på de företag som söker equity 

crowdfunding ökar kommer kapitalkostnaden öka så pass mycket till följd av snedvridet 

urval att enbart projekt som inte kan få finansiering på något annat sätt söker sig dit, 

vilket leder till att crowdfundingmarknaden blir en marknad för misslyckanden. Vidare 

påpekar Agrawal, Catalini, Goldfarb (2016) att även mycket av den information som 

behövs för att förutspå om en idé kommer lyckas enbart finns hos entreprenören. 

 

För att åtgärda dessa problem kan olika signaler sändas ut för att uppvisa kvalitet, där 

några metoder som generellt gäller för crowdfunding är att det ställs höga krav från 

plattformen på entreprenörerna. Detta visar att kampanjerna hos intermediären håller en 

viss standard, något som ligger i intresset hos både plattformen och företagen (Ibrahim, 

2015). Kvalitetsgaranti ges även på entreprenören genom att dennes tidigare bedrifter 

eller utbildning förmedlas eller att verksamheten som bedrivits fram till kampanjen 

beskrivs utförligt (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2013). Fortsättningsvis hävdar 

Agrawal, Catalini & Goldfarb (2013) att den uppvisade mängden insamlat kapital är ett 

tecken på kvalitet och följer den klassiska beteendeekonomin, där investerares 

benägenhet att investera i en aktie bidrar till ett ökat intresse från framtida möjliga 

investerare och att investerare är kapabla att avgöra kvalitet eftersom vissa projekt blir 

finansierade medan andra inte blir det. 
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Intermediären tillämpar också signalteori då de tydligt kan skylta med de krav som 

måste uppfyllas och försäkra investerare om att det enbart är projekt med hög kvalité 

som finns på deras plattform. Kantor (2014) påpekar dock att det inte räcker och att det 

sammantaget bör ställas hårdare krav på alla intermediärer som bör utföra grundliga 

bakgrundsundersökningar på entreprenörerna. Syftet med detta skulle även vara att öka 

entreprenörernas och intermediärernas seriositet. En annan signal intermediären sänder 

är att de projekt som har samlat in mest kapital och således är närmast finansiering visas 

högst upp på plattformens hemsida. Detta innebär att även plattformarna anser att 

insamlat kapital är ett viktigt kvalitetstecken, i linje med den teori av Agrawal, Catalini 

& Goldfarbs (2013) som presenterats ovan. Plattformarna har dock ett tydligt incitament 

att kampanjerna skall lyckas då deras intäkter främst kommer ifrån den procentuella 

andel av de totala insamlade kapitalet hos en lyckad kampanj som de tar i avgift. 

Gällande dåliga och bra projekt kommenterar dock Parker (2014) att om det finns 

många dåliga projekt på plattformen får detta fler bra projekt att nå sitt finansieringsmål 

då det är lättare att se den relativa styrkan hos kampanjerna.  

 

Ett problem som uppkommer när entreprenören måste signalera denna mängd 

information till investerarna är att de omfattande måste beskriva aspekter av sin 

verksamhet såsom affärsidé och strategi (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2013). Detta är 

problematiskt för företag som är innovativa men har en lättkopierad affärsidé vilket 

leder till att vissa företag inte kommer söka equity crowdfunding då de riskerar att 

förlora sin komparativa fördel. Ytterligare gällande affärsidén är en inte ovanlig 

företeelse bland nystartade företag att den strategi företaget har förändas, något som 

dessutom kan inträffa vid flera tillfällen (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2016). Detta 

berörs även av Freedman & Nutting (2015b) där de menar att problematik föreligger när 

pengar samlats in för ett ändamål och dessa snarare kan komma att finansiera någonting 

annat. Problemet motverkas av entreprenörer genom att kapital sällan är insamlat för 

specifika projekt inom företaget eller att det förtydligas att företagets utveckling och 

nuvarande affärsidé kan komma att förändras. Det räcker dock inte enbart att ha en god 

affärsidé, något som Vien (2015) påpekar och menar vidare att många av de som söker 

sig till equity crowdfunding inte är redo att starta och bedriva företag då de inte vet hur 

de skall skapa värde i bolaget.  
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2.3 Värdering 

Att värdera ett företag är en av de viktigaste processerna i ett företags historia för nästan 

alla inblandade parter och detta värde har en stor inverkan på hur företagets framtid 

kommer att se ut (Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012). Värdering är viktigt för 

investerare då värdet på företaget avgör hur mycket av de totala aktierna de erhåller i 

och med sin investering samt hur mycket som behöver betalas för dessa. Detta samband 

gäller även inom equity crowdfunding då investeringar i denna form medför att aktier 

erhålls i förhållande till det kapital som tillskjuts. Fortsättningsvis är värderingen även 

viktig för entreprenören då den motiverar denne eftersom värde sätts på de resurser som 

tidigare lagts på företaget. Den hjälper även till med att öka kongruensen mellan 

entreprenören och investerarnas ambitioner och ser till att reducera konflikter mellan 

dem (ibid). Intermediärerna gagnas också av att värderingen är korrekt då detta torde 

innebära att fler kampanjer lyckas vilket leder till att fler blir intresserade av att bedriva 

en finansieringsrunda på just den plattformen. 

 

Värderingsprocessen sker enligt rådande teori främst genom att tillämpa värdet på 

framtida kassaflöden, multipelvärdering (Damodaran, 2012) eller genom att använda det 

som kallas "The Standard VC Method" (Metrick & Yasuda, 2010). I en värdering är det 

dock flertalet aspekter som inte är kvantifierbara och därför inte går att mäta men som 

ändå har en avgörande betydelse för hur värdeutvecklingen i företaget kommer se ut i 

framtiden. Dessa inkluderas i viss mån i nämnda värderingsmodeller men det är oerhört 

svårt att fånga alla påverkande faktorer (Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012). Ett 

ytterligare problem med värdering är att det finns flertalet olika sätt att värdera ett 

företag på, där varje person i princip har sin egen uppfattning om vad företaget är värt. 

Det blir därför omöjligt att behandla alla värderingsmetoder och enbart de som är de 

mest etablerade och använda kommer att beskrivas.  

 

För att prognostisera framtida kassaflöden används i hög utsträckning prognoser och 

historiska värden, det som brukar benämnas den diskonterade kassaflödesmodellen 

(DCF). Denna modell anses vara den mest tillförlitliga metoden för att värdera ett 

företag (Damodaran, 2012). Modellen använder prognostiserade framtida kassaflöden 

som diskonteras efter ett avkastningskrav som medför att intäkter i framtiden är mindre 

värda än intäkter idag (Feldman, 2005). Om prognoserna är pålitliga genereras ett 
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väldigt tillförlitligt värde men då framtiden är svår att förutse för ett företag till och med 

på kort sikt följer att denna metod, trots sitt goda renommé, är svår att tillämpa till och 

med för stora etablerade företag och innebär därmed en oerhörd utmaning för företag i 

en tidigare fas (Damodaran, 2012). 

 

En vanligare och något enklare värderingsmetod är istället multipelvärdering, också 

benämnd relativvärdering, som bygger på att nyckeltal för företaget beräknas och 

jämförs med branschsnitt, konkurrerande företag eller företag med stora likheter rörande 

riskbild, estimerad framtida tillväxt samt storlek. Några av de mest använda multiplarna 

är pris genom vinst (P/E), företagsvärde genom rörelseresultat innan avskrivningar och 

amorteringar (EV/EBITDA) samt pris genom försäljning (P/S) (Damodaran, 2012). Då 

företag i såddfasen sällan är vinstdrivande och inte heller har någon omfattande 

finansiell rapportering innebär även denna metod en utmaning för dessa företag. 

Generellt sett kräver dock metoden mindre arbete och kan anses vara enklare varför den 

är betydlig vanligare än kassaflödesmodellen vid värdering av både mindre och större 

företag. (Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012) 

 

En tredje metod är den standardiserade Venture Capital-metoden som är utformad för 

riskkapitalbolags värdering av intressanta förvärvsobjekt och företag att investera i. 

Denna metod består enligt Metrick & Yasuda (2010) av fyra delar: 

1. Ett estimat av hur mycket företaget är värt vid en potentiell börsintroduktion 

eller liknande försäljning. 

2. Ett estimat av hur många gånger de investerade pengarna de tror sig få tillbaka 

genom investeringen. 

3. Ett estimat av hur mycket de kommer äga av företagen både i nuläget och vid en 

exit. 

4. En investeringsrekommendation där investeringen jämförs med det totala 

kapitalet som erhålls vid försäljning. 

För det första steget, att uppskatta hur mycket företaget är värt, används i princip två 

metoder. En med absolut värdering med diskonterade kassaflöden som bas eller en 

multipelvärdering där multiplar jämförs mellan olika företag inom samma bransch 

(Metrick & Yasuda, 2010). Denna metod bygger på strikta antaganden och kräver 

information som nya och mindre företag ofta inte kan erbjuda och då den dessutom 
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utgår ifrån historiska kassaflödesvärden är modellen begränsad i sin förmåga att värdera 

denna sorts företag. Detta då dessa företag sällan har någon mångårig historia innan de 

söker crowdfundingkapital (Belleflamme, Lambert & Schwienbacher, 2013). 

 

Sammantaget har bristerna och problemen hos de traditionella metoderna lett till att 

värdering av uppstartsföretag i praktiken är en blandning mellan gissningar och alkemi 

(Miloud, Aspelund & Cabrol, 2012). För att värdera nya företag behöver därför annan 

teori användas och då främst gällande hur värde skapas i en entreprenöriell process. 

Miloud, Aspelund & Cabrol (2012) menar att bolagets resurser, kontakter och 

marknadsmöjligheter tillsammans bör utgöra den bas som riskkapitalister och 

entreprenörer använder som beslutsunderlag när värderingen förhandlas.  

 

Förutom de traditionella metoderna för att bestämma värdet på ett företag finns det för 

uppstartsföretag några metoder som kan tillämpas innan intäkter genereras i 

verksamheten. Dessa kan vara uppbyggda efter vad som närmast kan beskrivas som ett 

styrkort för värdering. Exempel på detta är bland annat “The Berkus Method” (Berkus, 

2012) och Paynes (2011) “Scoreboard Method” som innebär att företaget använder ett 

arbetsblad och lägger till värde på företaget för varje faktor som uppfylls i det specifika 

arbetsbladet. Dessa metoder har fördelen att de är lätta att förstå till skillnad från de mer 

finansiellt komplexa modellerna som förutsätter en viss kunskap om dels ekonomi men 

också om hur företag genererar värde samt hur stor värdeökningen kommer vara i 

framtiden. Även om modellerna kan anses vara simpla används även en liknande 

värderingsmetod av affärsänglar som kallas för utvecklingsstegsvärdering och denna 

tillsätter ett nominellt värde till företaget utefter vilket steg de är i sin utveckling när 

finansiering söks (McClure, 2012). Payne (2011) finner även att det tilldelas ett i stort 

sett standardiserad värde på de företag som befinner sig i en fas innan försäljning 

påbörjats. Denne menar vidare att även riskkapitalisters värderingar på företag i detta 

skede varierar ytterst lite.  

 

Inom equity crowdfunding är dock fortfarande den generella värderingsmetoden 

obestämd (Daboczy, 2014) och de intermediärer som finns på marknaden får ej bidra 

med finansiell rådgivning till projekten på plattformen då detta kräver ett särskilt 

tillstånd (Finansinspektionen, 2016). Daboczy (2014) påpekar dock att FundedByMe i 
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vissa fall kan indikera hur en entreprenör bör tänka genom att hänvisa till andra 

kampanjer och hur andra tidigare värderingar gjorts. Det går utifrån detta att 

argumentera för att en viss form av multipelvärdering tillämpas vid crowdfunding, där 

en entreprenör kan studera kampanjer med liknande affärsidéer och marknadssituation 

och därmed inspireras i sitt målsättande.  

 

2.4 Investerarbeteende 

Då investerare inom crowdfunding sällan är professionella utan snarare investerar som 

en hobby eller komplement till investeringar på aktiemarknaden, torde dessa individer 

vara påverkade av det som inom finansvärlden brukar benämnas flockbeteende. Detta 

fenomen innebär att investerare väljer vart de skall placera sitt kapital utefter var andra 

investerare ser potential, vilket leder till att minoriteten av de som tar beslut är mer 

informerade än vad övriga investerare är (Baddeley, 2010). Inom crowdfunding är även 

filantropi en faktor och ibland är denna motivationsfaktor den primära anledningen för 

investerarna snarare än att erhålla avkastning på sin investering (Isenberg, 2012). 

Följden blir att folket hellre investerar i de företag som de tror kan göra något bra 

istället för de som har störst chans att ge avkastning på det investerade kapitalet. Detta 

samband visas även genom att en av aktörerna på crowdfundingmarknaden, Pepins 

(2016), påpekar att "Du investerar i något som är meningsfullt för just dig och ges 

samtidigt möjligheten att tjäna pengar". Då denna aktör har en större fokus på högre 

belopp men ändå betonar vikten av den enskilda individens filantropi påvisas att denna 

är en stor drivkraft och att investerarna vill placera sina pengar i något som de tror kan 

göra gott i världen. Isenberg (2012) menar dock att investerarnas filantropi kommer 

kunna utnyttjas av entreprenörer i framtiden. 

 

Trots starka kopplingar mellan den traditionella finansieringsmarknaden och equity 

crowdfunding har få vetenskapliga studier berört beteendet hos investerarna och 

entreprenörerna även om Agrawal, Catalini & Goldfarb (2015) via sin studie funnit att 

tidigare investeringar i en kampanj ökar sannolikheten för att andra investerare också 

skall investera.  
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3 Metod 
Då studiens syfte var att förstå hur individer tänker vid en viss process är en kvalitativ 

ansats mest passande. Studien genomfördes även med ett genomgående realistiskt 

perspektiv vilket bygger på antagandet att verkligheten existerar i en bestämd och 

entydig form oavsett den kunskap som forskaren har (Justesen & Mik-Meyer, 2010). 

Detta perspektiv innebär också att verkligheten måste beskrivas så objektivt och neutralt 

som möjligt vilket har skett i resultatavsnittet där inga personliga värderingar har 

påverkat presentationen av resultaten från de genomförda intervjuerna.  

 

Den kvalitativa ansatsen ger också utrymme för att undersöka händelser på andra sätt än 

genom siffror och möjliggör en beskrivning utifrån ord (Bryman & Bell, 2015) vilket 

överensstämmer med studiens ambition att förstå och belysa processen bakom 

värderingen. Ytterligare anledning till att en kvalitativ ansats är att föredra är området 

equity crowdfundings relativa nyetablering och att det är svårt att erhålla statistisk 

signifikans från kvantitativa variabler på grund av den begränsade mängd data som 

existerar. Inte heller är det möjligt att besvara forskningsfrågorna med hjälp av en 

kvantitativ metod eftersom individerna själva behöver redogöra för hur 

värderingsprocessen gått till, vilket ej kan erhållas utifrån siffror. Denna studie avviker 

därmed från det Justesen & Mik-Meyer (2010) beskriver rörande att kvantitativa 

undersökningar oftast följs av kvalitativa undersökningar, där intressanta aspekter från 

den förstnämnda utvecklas ytterligare i en djupgående kvalitativ undersökning. För att 

skapa bättre förståelse av verkligheten användes också en induktiv ansats, som innebär 

att data samlas in och att slutsatser sedan dras från denna. Denna metod är oftast 

sammankopplad till den kvalitativa ansatsen och därmed är designen på studien lämplig 

utifrån rådande metodteorier (Bryman & Bell, 2015).  

 

Studien utfördes via en fallstudie, vilket innebär att ett fall undersöks och dessa brukar 

indelas i fyra olika typer; en organisation, en plats, en person eller en händelse. Dessa 

används sedan för att illustrera och förstå hur någonting är (Yin, 2009). Essensen av en 

fallstudie, oavsett fall, är att belysa hur ett eller ett antal beslut togs, implementerades 

och med vilket resultat (Schramm, 1971). Vidare hävdar Bryman & Bell (2015) att fall 

bör väljas utefter vad som kan leda till det största lärandet, varför valet i denna studie 

föll på att intervjua personer som är mycket insatta i den värderingsprocess författarna 
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av uppsatsen var intresserade att veta mer om. Då studien också avsåg att vara 

explorativ användes den typ av fall som beskrivs av Yin (2009) som avslöjande, 

innebörden är att den används som basis för att förstå ett område som inte tidigare 

utforskats vetenskapligt. En fallstudie är också lämplig då målet med studien är att 

genomföra en granskning av ett fenomen och sedan analysera detta, snarare än att 

generalisera hur en process går till. För att bidra till det största lärandet har även 

dokument och observationer använts i studien, något som möjliggör triangulering av 

den data som insamlats och reducerar den eventuella jävighet som kan uppkomma ifall 

enbart en datakälla används (Bowen, 2009). 

 

Den vanligaste formen av undersökningsdesign för insamling av data i kvalitativa 

metoder är intervjuer och dessa brukar för denna ansats vara semi-strukturerade eller 

ostrukturerade (Justesen & Mik-Meyer, 2010). De semi-strukturerade intervjuerna 

används främst när undersökningen har ett relativt tydligt fokus snarare än en strävan att 

beröra ett ämne övergripande där ostrukturerade intervjuer är att föredra (ibid). I och 

med denna studies inriktning valdes semi-strukturerade intervjuer. Dessa tenderar att 

följa en lista med specifika ämnen eller frågor att hantera och brukar inom forskningen 

benämnas som intervjuguide, den är dock på intet sätt en mall över intervjuns 

förfarande. Det betonas ofta att det vid kvalitativa intervjuer är viktigt att intervjuaren är 

anpassningsbar och därav kan ändra både ordning i intervjuguiden och vilka frågor som 

ställs. Frågor som inte är inkluderade kan exempelvis ställas och frågorna bör vara 

formulerade för att erhålla personliga svar och för att uppmuntra följdfrågor (Justesen & 

Mik-Meyer, 2010). Sammantaget bör det dock i alla intervjuer användas liknande 

formulering av de frågorna som ställs och samtliga ämnen i intervjuguiden bör 

behandlas i varje intervju (Bryman & Bell, 2015). 

 

3.1 Datatyper 

Den data som samlats in via intervjuer i denna studie klassificeras som primärdata och 

är det som huvudsakligen används vid analys av resultatet. En betydande mängd 

sekundärdata från andra källor har också använts för att öka den teoretiska förståelsen 

och bidra till både formulerandet av forskningsfrågan samt intervjufrågorna. Denna 

sekundärdata är uppdelad i två datatyper, den första hämtad främst från vetenskapliga 

artiklar och de problem som diskuterats i dessa. Den andra har hämtats ifrån 
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intermediären, plattformen FundedByMe, och består av både information de själva 

delger samt de dokumentet som de flesta företag delar till allmänheten hos dem under 

sin kampanj. Dessa dokument finns oftast kvar på portalen även efter kampanjen, 

förutsatt att de inte tagits bort av entreprenörerna, något som möjliggjort 

kompletterande data kring värdering och framtidsprognoser.  

 

Författarna är medvetna om att det vid en fallstudie och kvalitativ ansats inte är rimligt 

att dra några generella slutsatser applicerbara på en hel population, varje situation för 

entreprenörerna är unik och det kan enbart skapas hypoteser som i fortsatta studier 

möjligtvis kan bekräftas via kvantitativ forskning. Fallstudier brukar i detta avseende 

jämföras med experiment och det faktum att resultatet enbart är applicerbart till 

situationer med samma förutsättningar och att syftet är att utveckla teori, inte att testa 

den (Graebner & Eisenhardt, 2009). Yin (2009) menar dock att generalisation från 

fallstudier i vissa fall kan ske gentemot teori men att det kräver inferens där slutsatserna 

från studien kommer ifrån kontexten och tidigare utvecklad teori som används likt en 

mall för jämförelse av resultaten. Då området är forskningsmässigt nytt går detta därför 

inte att genomföra eftersom det saknas vedertagna teorier och således går det ej att 

generalisera utifrån denna metod. Sammantaget är studien relevant eftersom den belyser 

terra incognita som för närvarande dessutom är nästintill omöjlig att undersöka 

kvantitativt med statistisk signifikans. En sådan kvantitativ studie kan knappast vara 

aktuell om inte total tillgång till en plattforms databas skulle erhållas likt en studie av 

Vulkan, Åstebro & Sierra (2016) som samarbetat med crowdfundingplattformen Seedrs. 

Denna hanterade dock den väsentligt större marknaden Storbritannien som också har en 

längre historik och är mer omfattande. 

 

3.2 Tillvägagångssätt   

3.2.1 Insamlande av data 

Primärdatainsamling skedde genom att entreprenörerna bakom 

crowdfundingkampanjerna kontaktades med en förfrågan om att genomföra en intervju. 

Kontakt initierades via e-post utifrån de uppgifter som finns på respektive företags 

hemsida eller utifrån kampanjen på FundedByMe. I mejlet förklarades syftet med 

studien men i övrigt ingenting som kan ha påverkat en respondents svar om medverkan. 

All medverkan var frivillig och skedde vid ett för de svarande lämpligt tillfälle. De 
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intervjuade individerna har inte heller någon personlig koppling till uppsatsskrivarna 

och kan inte ha påverkats av sådana påtryckningar. Vid klartecken för respondenternas 

deltagande erhöll dessa intervjuguiden med de primära frågorna som ämnades ställas 

men med en betoning kring möjligheten att följdfrågor utöver intervjuguidens frågor 

kunde ställas.  

 

Själva intervjuguiden var uppdelad i tre olika delar, inledning, huvuddel och avslutning, 

och kan ses i bilaga 1. Inledning och avslutningen bestod av frågor och ämnen som ej 

direkt berör studiens frågeställningar och som ställs för att öka författarnas förståelse 

och försäkra komfort för respondenterna både inför och efter intervjuns huvuddel. 

Denna berörde ämnen som på förhand kan tänkas vara känsliga eftersom den behandlar 

en eller flera individers värdering av dennes företag och i viss mån entreprenöriella 

kompetenser. Eftersom intervjuer skett med entreprenörer vars kampanjer haft olika 

utfall samt bedrev kampanjen alldeles nyligen eller upp till tre år sedan följer att vissa 

frågor blir formulerade olika i och med skilda utgångar för kampanjerna. För att öka 

förståelsen kring hur processen med crowdfundingkampanjerna går till och för att 

erhålla ytterligare ett perspektiv genomfördes även en expertintervju med Michal 

Gromek, chef för internationella finansiella tjänster på FundedByMe och forskare inom 

finansiell teknologi och crowdfunding på Handelshögskolan i Stockholm. Denna 

intervju genomfördes på engelska men författarna har beslutat att översätta de citat som 

används i resultatdelen för att öka kapitels läsbarhet. Samtidigt så är arbetet författat på 

svenska och engelska citat skulle vara malplacerat i sammanhanget.   

 

Urvalet skedde genom att alla Sverigebaserade företag som sökt finansiering via 

FundedByMe och haft tydliga kontaktuppgifter via hemsida eller sociala medier 

kontaktades. Detta innefattade både kampanjer som lyckats och misslyckats men där 

kriteriet att företaget fortfarande skulle vara verksamt tillämpades. Utöver 

expertintervjun kontaktades 40 företag och 7 intervjuer genomfördes med 8 

entreprenörer som i studien är anonyma. Enligt Bryman & Bell (2015) kallas en sådan 

urvalsmetod för ändamålsenligt urval och består av att forskaren väljer de företag som 

anses vara lämpliga för den studie som skall genomföras. I och med både den 

begränsade tillgängligheten och den situation som entreprenörerna befinner sig i som en 

av få anställda i små företag har de uttryckt sin önskan om enkel kommunikation och 
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föredragit kontakt via telefonintervjuer och IP-telefoni programmet Skype. Själva 

intervjuerna skedde löpande under våren 2016 utefter lämpliga datum för 

respondenterna, den första intervjun skedde den 23:e februari och den sista den 14:e 

april. För att snabbt möjliggöra databearbetning transkriberades intervjuerna senast 

dagen efter intervjuns genomförande och transkriptionerna skrevs ned ordagrant för att 

förenkla framtida analysarbete.  

 

Sekundärdata har insamlats från de dokument som finns tillgängliga på FundedByMe 

för respektive kampanj och från andra offentliga datakällor som kan bidra till en ökad 

förståelse för att svara på forskningsfrågorna. Dessa har tillsammans med observationer 

från alla finansierade kampanjer på FundedByMe sammanställts i en databas, se bilaga 

2. Utifrån denna har relevant data sedan samlats in och används vid konstruerandet av 

vissa tabeller i resultatavsnittet. Urvalet bland dokumenten skedde genom att alla 

lyckade kampanjers upplagda dokument samt dokumenten från de företag med 

misslyckade kampanjer som varit aktuella att intervjua studerats genomgående. Denna 

uppdelning var tyvärr nödgad av det faktum att det enbart för lyckade kampanjer med 

enkelhet går att finna kampanjerna i efterhand. Författarna bedömde därför att risken för 

att missa företag och dess dokument var för stor för att det metodologiskt skulle vara 

försvarbart att inkludera alla misslyckade kampanjer. Användandet av dokumenten har 

inneburit mer data kring entreprenörers beskrivning av värderingsprocessen med 

motiven bakom kampanjerna, samt både historik och prognoser för företagen som 

sammantaget kan tänkas tillföra värde som komplement för denna studie. 

Avslutningsvis bör det förtydligas att denna data inte är den primära källan för 

analysmaterial utan att den mestadels fungerar som ett givande tillägg som möjliggjort 

vidare förståelse och belyst alternativa värderingsmetoder. 

 

3.2.2 Dataanalys 

Data som analyserats för denna studie har främst insamlats via de åtta semi-

strukturerade intervjuerna. Dessa intervjuer har transkriberats ord för ord för att 

möjliggöra en så noggrann analys som möjligt. För att säkerställa korrekthet i det 

insamlade materialet har en författare transkriberat intervjun medan den andre därefter 

har lyssnat igenom och kontrollerat transkriptionen innan arbetet med analysen 

påbörjades.  
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Efter att transkriberingen genomförts påbörjades den inledande datahanteringen, denna 

följde de tre steg som förespråkas av Williamson (2002): 

1. Transkribera data. 

2. Bekanta sig med data och anteckningarna. 

3. Strukturera och kategorisera det insamlade datamaterialet. 

Williamson (2002) påpekar även att det går att blanda dessa steg och flytta runt dem 

under arbetets gång. Detta förutsätter dock att forskaren har tydlig ordning på den 

empiri som skall behandlas så att inget väsentligt förbises. Författarna fann att detta var 

nödvändigt då entreprenörerna ofta var väldigt begränsade till tid varför intervjuerna 

skedde vid olika tidpunkter under våren 2016. Därför analyserades data innan samtligt 

material hade insamlats för att ej essensen i det som sades vid de tidigaste intervjuerna 

skulle förloras. Det gav även ytterligare utrymme att tillgodogöra mer teori för att 

efterföljande intervjuer skulle hålla en högre kvalité och ge en mer rättvisande bild.  

 

När själva analysprocessen initierades skedde den med hjälp av kodning och den 

analysmetodik som tillämpades var tematisk analys. Detta förfarande följde ett 

tillvägagångssätt presenterad av Braun & Clarke (2006) vars artikel om tematisk analys 

är den mest citerade på området. Denna metod innebär att varje respondents svar kodas 

två gånger. Första koden preciserar vad som faktiskt uttalats av respondenten medan 

den andra identifierar teman och vad som går att utläsa ifrån svaren. Från dessa teman 

har sedan mönster identifierats och dessa har därefter kopplats tillbaka till de 

presenterade teorierna. Detta samband ligger som grund till den genomförda analysen 

och används för att besvara de forskningsfrågor som ämnats undersökas i rapporten. För 

att lättare illustrera vilka teman som har uppkommit under studiens gång har viss data 

sedan presenterats i tabeller och figurer under sitt respektive avsnitt i resultatkapitlet 

vilket också syftar till att höja läsbarheten. Denna presentationsteknik är i enlighet med 

Graebner & Eisenhardt (2007) som hävdar att detta är ett effektivt sätt att presentera 

fallstudiedata. För att ytterligare förtydliga hur dessa teman har uppkommit infogas här 

ett exempel på den kodningsprocess som författarna använt:  

 

Ursprung (Entreprenör 5): "Vi hade pratat med en del affärsänglar och 

riskkapitalbolag och så vidare men det visade sig att vår produkt är lite speciell och det 
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är ju oerhört svårt från början att hitta en finansiering dåra. Så att vi hade ju i det läget 

inte lyckats ta in på traditionellt sätt. Vi hade tittat en del på Kickstarter och så 

bestämde vi oss för att ja men vi testar det här. Vi har inget att förlora så varför inte." 

Kod 1: Kommunicerat med traditionella investerare, speciell produkt som inte 

intresserade dessa. Tittat på belöningsbaserad och beslutade för finansiering via 

crowdfunding. Uttrycker brist på alternativ och svårigheter att erhålla finansiering för 

uppstartsföretag.  

Kod 2: Crowdfunding: Ej förstavalet, Sista utvägen, Anledning; Kapitalbehov. 

Kännedom; Belöningsbaserad. Traditionella investerare; Affärsänglar, Riskkapitalbolag, 

Ej medgörliga. Finansieringsgap 

 

I det presenterade exemplet uppvisas ett huvudtema, crowdfunding, med flera 

underteman som berör finansieringsformens prioritet, anledning och tidigare kännedom. 

Vidare uppmärksammas kontakten med traditionella investerare och ett identifierat 

finansieringsgap, vars kodning syftar till att kunna placera dem med övriga 

entreprenörer som haft liknande erfarenheter och därmed erhåller en liknande kod. 

 

Avslutningsvis gällande de dokument som använts i studien har författarna, i linje med 

Bowen (2009), tolkat innebörden av dokumenten och hur de kan bidra till ökad 

förståelse för de problem som undersöks. Denna innebörd har sedan använts för att 

bidra till den analytiska processen kring hur värdering och målsättning har förändrats 

och hur de teman som uppkommer vid dessa observationer samspelar med de teman 

som uppkommer vid analysen av de genomförda intervjuerna.  

 

3.3 Etiskt förhållningssätt 

För att säkerställa att studien håller en hög etiskt standard har den i sin utformning tagit 

hänsyn till de fyra huvudkraven (Bryman & Bell, 2015). Det första är 

informationskravet som innebär att samtliga deltagare får ta del av vad den information 

som utlämnas kommer användas till samt vilken deras roll är i sammanhanget. För att 

uppfylla detta har samtliga respondenter tillhandahållits en beskrivning av 

undersökningens syfte innan intervjun och även informerats om att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas om de vill. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär 

att deltagare i undersökningen själva bestämde över sin medverkan och vilka frågor de 
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ville besvara, eftersom ingen respondent tvingats medverka och att denna varit på deras 

villkor anser författarna att detta är uppfyllt. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet 

som innebär att alla uppgifter om personer skall ges största möjliga konfidentialitet. Då 

samtliga respondenter är anonyma och författarna i så hög grad som möjligt försökt 

begränsa att använda information som kan kopplas direkt till bolaget eller personen som 

representerar detta bör även detta krav anses tillfredsställt. Det sista kravet är 

nyttjandekravet som innebär att uppgifter som insamlats om enskilda personer inte får 

användas för andra syften än forskning eller för ändamål som direkt påverkar den 

enskilda individen. Då den information som samlats in enbart syftar till att användas i 

detta arbete och inte kommer publiceras på något annat sätt anser författarna att det sista 

kravet också tillgodoses. (Bryman & Bell, 2015) 

 

3.4 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa studiens trovärdighet har stor vikt lagts på de fyra aspekter som 

Lincoln & Guba (1985) anser vara mer lämpliga än de två klassiska måtten som 

används vid kvantitativ forskning, validitet och reliabilitet. Dessa fyra fungerar som 

substitut och anses av författarna vara bättre lämpliga för kvalitativa studier. I detta 

avsnitt förklaras och presenteras dessa var för sig och hur de har applicerats på denna 

studie rörande brister, omfattning och de möjligheter som präglat detta arbete samt 

avslutningsvis hur dessa använts för att säkerställa studiens trovärdighet. 

 

3.4.1 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär att det resultat som studien kommer fram till kan generaliseras 

till ett större sammanhang. För att öka en studies överförbarhet bör detaljerade och 

tydliga beskrivningar av det material som samlas in genomföras (Guba & Lincoln, 

1994). I studien har så tydliga beskrivningar som möjligt getts, dock utan att hämma 

läsbarheten, för att uppfylla detta kriterium. Självklart är det dock svårt, om inte 

omöjligt, att överföra studien till något annat än just equity crowdfunding då studien har 

varit ämnesspecifik och inte ämnat ge en förståelse för någonting utanför denna kontext. 

Vidare uppstår problematik om jämförelser sker med andra länder som har andra 

regelverk, vilket föreligger oavsett förebyggande åtgärder. Dessutom har Sverige även 

ett investeringsfrämjande avdrag vid investeringar i svenska privata bolag, något som 
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kan uppgå till betydande summor. Överförbarheten kan därmed bli bristande om annan 

kontext än den svenska används för att undersöka equity crowdfunding. 

 

3.4.2 Pålitlighet 

Pålitlighet innebär att en komplett beskrivning av alla faser i forskningsprocessen ges. 

Detta innebär att alla delar skall beskrivas på detaljnivå i studiens metodavsnitt (Guba & 

Lincoln, 1994). Då studiens metod grundligt har beskrivits samt att utomstående har 

opponerat på den och kommenterat studiens tillvägagångsätt anser författarna att studien 

har hög pålitlighet.  

 

3.4.3 Tillförlitlighet 

När olika beskrivningar av den sociala verkligheten kan ges är det sätt som forskaren 

presenterar sin tolkning av den och huruvida andra finner den acceptabel avgörande för 

om en studie är tillförlitlig. Tillförlitlighet innebär även att undersökningen utförs i linje 

med god sed och att bekräfta den tolkning av verkligheten som görs till de som 

intervjuades (Guba & Lincoln, 1994). För att säkerställa tillförlitlighet i den primära 

datainsamlingen har alla respondenter tillhandahållits den transkriberande intervjun för 

att ta ställning till och kommentera om något citat varit feltranskriberat eller missförstått 

och att transkriberingen överensstämmer med deras bild över intervjuns förfarande. 

Respondenterna hade också möjlighet att ta tillbaka sina svar eller uttrycka synpunkter 

på formuleringarna som använts.  

 

3.4.4 Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskarna i så stor utsträckning som möjligt genomför sin 

undersökning utan att påverkas av sina personliga värderingar eller teoretiska 

infallsvinklar. Detta innebär att ett objektivt förhållningssätt konsekvent måste finnas 

hos forskarna under tiden som studien genomförs (Guba & Lincoln, 1994). Då många 

artiklar lästes som framhöll en viss verklighetssyn har denna ofrånkomligen påverkat 

författarna av studien. Detta motverkas dock i viss mån med att det under intervjuerna 

främst var entreprenörerna som talade även om själva frågorna som ställts kan vara 

influerade av den syn som teorierna presenterat. I kombination med en önskan att höja 

tillförlitlighet beslutades att intervjuguiderna som använts bifogades för att läsaren får 

bilda sin egen uppfattning rörande eventuell influens av personliga värderingar. Även 
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stor vikt har lagts på objektivitet och öppet sinne vid själva analysarbetet varför 

respektive författare analyserat arbetet var för sig innan en unison analys genomfördes. 

Sammantaget anses att flertalet åtgärder tagits för att reducera inflytande från egna och 

utomstående åsikter varför författarna anser att arbetet uppnår en så hög grad av 

konfirmering som möjligt vid en studie av denna karaktär.  

 

3.4.5 Sekundärkällornas trovärdighet 

För att säkerställa att dokumenten som använts i denna studie upprätthåller den standard 

och kvalitet som bör ställas på dokument som datakälla har kvalitetskriterier som Scott 

(1990) presenterat genomgående använts vid granskningen. Dessa är: 

1. Autencitet - att dokumenten skall vara genuina och komma från odiskutabelt 

ursprung. Då det enbart är entreprenörerna som kan ladda upp dokument på sin 

kampanj på FundedByMe anses dessa dokument vara representativa för deras 

företag.  

2. Trovärdighet - att dokumenten skall vara fria från fel och inte vara förvrängda. 

Då dokumenten uppladdats med syfte att övertyga investerare att investera finns 

en risk att entreprenörerna förskönar exempelvis omfattningen av värderingen 

eller företagets prognoser som bör beaktas vid granskning. I och med det 

realistiska perspektivet som studien utgår från antas dessa dock vara 

sanningsenliga. 

3. Representativitet – att dokumenten som används är representativa för att 

beskriva det som författarna ämnar beskriva. Då dessa dokument har 

konstruerats bland annat för att visa hur värderingen av företaget gick till och 

vad värdet på detta är kan dokumenten anses vara representativa för detta 

fenomen. 

4. Innebörd - att dokumenten är tydliga och läsbara. Då de utformats för att läsas 

av både professionella såväl som amatörmässiga investerare har dokumenten en 

stor grad av tydlighet även om undantag existerar. 

För att reducera risken att en entreprenör mot förmodan retroaktivt plockar bort 

dokument har alla uppladdade dokument som använts för ifyllande av databas också 

sparats. 
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3.5 Metod- och källkritik 
All litteratur som brukas i denna studie har noga övervägts inför användandet, vilket 

författarna av studien anser vara extra viktigt i och med equity crowdfundingområdets 

färskhet som försvårat användandet av mängden citeringar som garanti för kvalitet. 

Denna studie innefattar dock majoriteten av de författare som har flest citeringar på 

området såsom Mollick, Agrawal, Catalini & Goldfarb, Belleflamme och 

Schwienbacher. Dessa har nästintill årligen publicerat artiklar inom området och är de 

som kan anses ha lagt grunden till arbetets teoretiska ramverk. Inom värdering, metodik 

och finansiering har enbart källor som anses ha en rigid ställning inom området och god 

renommé använts. Det bör dock riktas en viss skepsis mot de statistiska källorna som 

använts, detta då tillgänglig data inom crowdfunding nästan uteslutande är 

tillhandahållen och skapad av aktörer med egenintresse att bedriva sin verksamhet. Hit 

räknas crowdfundingplattformarna och de analyssidorna som har riktat in sig på att 

förstå crowdfundingfenomenet. Eftersom detta faktum inte går att åtgärda har denna 

studie, i den mån som varit möjlig, strävat efter ett undvikande av att via sekundära 

källor statistiskt bygga upp argument utan dessa har snarare syftat att fungera som 

komplement för att öka inblicken i de undersökta processerna. Ytterligare svårighet är 

att veta huruvida de dokument som laddas upp på kampanjernas sida är sanningsenliga 

men då detta är omöjligt att veta antas att dessa faktiskt beskriver verkligheten.  

 

Gällande tillvägagångssättet för datainsamling finns ett antal potentiella brister då 

kontakt med entreprenörerna övervägande skett via telefon och Skype. Detta då 

entreprenörerna ofta innehar flera befattningar i sina respektive företag och ofta jobbar 

dygnet runt med sin verksamhet och därför ej har tid för personliga möten. Att så är 

fallet märktes också i många av de nekande svar som erhölls om möjligheten till en 

eventuell intervju. Möjligtvis hade en ökad påstridighet från författarna och ett 

geografiskt säte närmare Stockholm öppnat upp för fler intervjutillfällen. Eftersom 

ingen kontakt kunde upprättas utan möjlighet för telefonintervju anser författarna att 

detta är ett problem som inte kunnat kringgås även om datamaterialet kanske uppnått en 

högre kvalitet vid andra former av intervjuer.  

  

Eftersom den data som samlats in förvärvats med hjälp av intervjuer på telefon eller IP-

telefoni är det viktigt att poängtera vissa brister som kan ha uppkommit i samband med 
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dessa. Denna sorts intervju har vanligtvis ett lägre anseende än intervjuer som utförs 

ansikte mot ansikte (Novick, 2008). Novick (2008) argumenterar för att de vanligaste 

anledningarna till kritik mot telefonintervjuer dock oftast är ogrundad. De främsta 

argumenten mot telefonintervjuer är risk för distraktioner, dessa kan dock även 

uppkomma vid vanliga intervjuer, men också att eventuella visuella signaler försvinner 

när personerna aldrig möts. Telefonintervjuer tenderar även enligt Chapple (1999) att bli 

kortare och därmed sakna det djup som oftast är önskvärt i kvalitativa studier. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar dock att nutida forskningsintervjuer oftast är för långa 

och fyllda med tomt prat varför det hävdas att ifall intervjuaren vet vad som ska frågas, 

hur det ska frågas och anledningen till frågeställandet kan kortare intervjuer vara att 

föredra då de är rikare på mening. Novick (2008) belyser också att telefonintervjuer är 

ett bra och lämpligt medium när känslig information hanteras, vilket det i viss mån gör i 

denna studie, då respondenterna generellt är mer avslappande i sitt hem eller kontor där 

de känner sig mer bekväma. Det enda faktiska problemet som författarna upplevt 

begränsat studien är att det i två av de genomförda intervjuerna uppkom audiella 

störningsmoment, vilket innebar att ett par ord förlorades i transkriberingen. Ett 

ytterligare potentiellt problem var att expertintervjun skedde på engelska och intervjun 

översattes, därmed finns det en större risk för missuppfattning och att citat tas ur sitt 

sammanhang än om denna skett på författarnas modersmål. Sammantaget kan 

användandet av telefonintervjuer istället för traditionella intervjuer ha påverkat studiens 

resultat även om författarna anser att dess inverkan är försumbar i sammanhanget. 

 

Inför respektive intervju erhöll respondenterna möjlighet att granska de frågor som 

ämnades ställas utifrån intervjuguiden, se bilaga 1, för att ha möjlighet att fundera och 

reflektera kring sina svar. Då flertalet av svaren blev omfattande, genomtänkta och 

beskrivande samtidigt som en etisk aspekt tillgodoseddes kompenserar detta för att viss 

spontanitet förlorats i och med en tillrättalagd verklighetsbeskrivning. 

 

Ett överhängande hot mot studiens kvalitet var att respondenternas minne av kampanjen 

och därmed värderingen försämras med tiden. Författarna anser dock att eftersom 

företagen fortfarande är verksamma och kampanjen tog upp en stor del av 

respondenternas tid bör minnet av hur denna gick till fortfarande vara någorlunda intakt. 

Vidare var också den längsta perioden från kampanj till intervju ungefär tre år. Att 
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intervjua företag med en längre historia sedan kampanjen har även positiva aspekter, 

som att det existerar mer omfattande information om värdeutveckling för företaget 

sedan kampanjen genomfördes. En risk rörande att entreprenörerna i efterhand kan 

belysa sina tidigare mindre rationella beslut med mer positiv framtoning kvarstår dock, 

specifikt aktualiseras detta när respondenterna i denna studie skulle diskutera 

värderingsprocessen förfarande (Golden, 1992). Det härrör från att individer sällan vill 

uppvisa eventuell tidigare okunskap när de berättar om händelser retroaktivt för 

främlingar. 

 

Det bör också belysas en potentiell brist rörande dokumenten som använts för 

sammanställandet av databasen i bilaga 2 då företagen kan plocka ned sina dokument 

efter kampanjen och att det i vissa fall är tydligt att detta hänt reduceras 

användbarheten. För de med kvarvarande affärsplaner, investeringsmemorandum och 

värderingsdokument kan det dock utifrån en noga genomgång och hanterade av 

kvalitetskriterier konstateras att dessa tillgodoser de krav som kan ställas. Där det 

saknas någon data idag kan det dock inte fastslås att denna inte existerade under 

kampanjens förlopp och några slutsatser kring värdering för dessa bolag har därmed ej 

dragits.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras den data som författarna anser vara den intressantaste från det 

insamlade empiriska materialet. Uppdelningen sker tematiskt och beskrivningen är 

integrerad, vilket betyder att respondenternas svar rörande de olika ämnena behandlas 

tillsammans. I kapitlet presenteras kontextualiserade citat i löpande text men för bättre 

överblick kring primärdata har tabeller sammanställts för svaren från respondenterna på 

de viktigaste frågeställningarna, värdering och målsättning.  

 

Vidare har en tabell konstruerats utefter observationer och dokumentstudier med alla de 

företag som erhållit finansiering på FundedByMe mellan december 2012 och den första 

maj 2016 (se bilaga 2). Denna innefattar procent av företaget som bjuds ut, det erhållna 

beloppet, huruvida de fortfarande är aktiva samt landtillhörighet. Även en utökad tabell 

(se bilaga 3) med alla svenska företag och deras värderingsmetod samt 

branschtillhörighet, tillsatt av FundedByMe men kompletterad av författarna, har 

sammanställts. Värderingsprocessen är beskriven utifrån huruvida det existerar 

värderingsdokument, investeringsmemorandum eller liknande dokument som hanterar 

förfarandet företagen genomgått innan sin crowdfundingkampanj. 

 

Tabell 1: Företagsskede, år för kampanj och dess utgång 

Entreprenör  Skede vid kampanj År  Utgång 

1 Tillväxt 2015 Tillbakadragen 

2 Tillväxt 2013 Finansierad 

3 Uppstart  2015 Finansierad 

4 Expansion utomlands 2014 Finansierad 

5 Uppstart  2014 Finansierad  

6 Expansion utomlands 2015 Finansierad  

7 Uppstart  2014 Finansierad 

 

Intervjun med Entreprenör 5 skedde med två entreprenörer i företaget men då en 

uppdelning skulle skapa förvirring hänvisas båda till som Entreprenör 5.  
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4.1 Crowdfunding 

4.1.1 Erfarenhet och utveckling  

Utifrån intervjuerna i studien framkom att respondenterna alla hade viss uppfattning 

kring fenomenet crowdfunding en längre tid innan de bedrev sina kampanjer även om 

ingen tidigare hade investerat i en annan kampanj. Flera berörde också en långtgående 

kontakt med portalen FundedByMe innan kampanjen bedrevs och indikerade att 

kampanjerna inte var plötsliga beslut. De förklarade även att det som hindrat en 

kampanj i tidigare skeden var att de nominella beloppen tidigare varit för låga. 

Entreprenör 3 uttryckte att det tidigare "var väldigt mycket jobb för väldigt lite pengar" 

eftersom tidigare kampanjerna enbart inbringat belopp kring 100 000 kr. Denne ändrade 

sig dock efter att ha följt finansieringsformens och FundedByMes utveckling: 

"Nu hade FundedByMe kommit lite längre, då var det ett år senare (…) Noa Potions 

hade precis tagit in 8 miljoner. Då kändes det såhär oj men nu har det faktiskt hänt 

någonting på FundedByMe nu är det nog läge ändå."  

Entreprenör 6 uttryckte dock att fenomenet är långt ifrån att kunna attrahera investerare 

med den stora mängd kapital som finns i det mer traditionella källorna: "om vi kommer 

behöva ta in 120 miljoner kronor exempelvis, så tror jag inte crowdfunding är rätta 

vägen". 

 

För överskådlighet har en graf konstruerats, se figur 1, som innefattar alla 36 

finansierade svenska kampanjer på FundedByMe i kronologisk ordning där 

utvecklingen för majoriteten av den svenska marknaden går att skönja. Det framgår 

tydligt att de genomsnittliga beloppen ökat sedan starten 2012 även om det fortfarande 

ibland inbringas lägre belopp. 
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Figur 1: Alla finansierade svenska kampanjer på FundedByMe i kronologisk ordning 

och med utlovat belopp. 

 

4.1.2 Kapitalbehovet och den tidigare finansieringen 

När anledningen till att entreprenörerna sökte kapital via crowdfunding berördes så 

tangerade majoriteten faktumet att det fanns ett större kapitalbehov för att antingen växa 

eller öka sin marknadsföring och synlighet på marknaden. Entreprenör 4 motiverade 

kampanjen med: "under 2014 kan man säga att vi upplevde att vi kom till en platå, där 

vi stannat av lite i tillväxten" och att nya tillskott krävdes för expansion. Även 

Entreprenör 3 upplevde ett stigande kapitalbehov som dock härrörde från att de 

traditionella källorna hade tagit slut: "då hade jag liksom tömt ut alla sådana källor till 

mjuka pengar". Vad Entreprenör 3 menade med mjuka pengar är kapital från bland 

annat Almi, Vinnova och Venture Cup, så kallat uppstartskapital. Denna form av kapital 

men även mer traditionella källor hade flera av entreprenörerna tagit del av innan 

kampanjen. En sammanställning av tidigare finansiering kan ses i tabell 2.   
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Tabell 2: Tidigare finansiering för respondenternas företag 

Entreprenör Inledande 

finansiering 

Traditionella 

investerare 

Övrigt 

1 Självfinansierat Riskkapital Lön från annat arbete 

2 Familj och vänner, 

Almi 

-  

3 Självfinansierat, Almi 

och Vinnova 

Affärsänglar A-kassa, starta eget-

bidrag, Venture Cup 

4 - - Finansierades 

organiskt 

5 Almi och Vinnova  - Venture Cup 

6 Almi Affärsänglar  

7 Självfinansierat Affärsänglar Ägartillskott 

 

I tabell 2 ses att flera entreprenörer inledningsvis finansierats med bidrag eller lån från 

Almi, Entreprenör 7 vars företag var självfinansierat hade "haft kontakt med Almi i 

några olika fall men det har, ja, varit för krångligt" och sökte istället crowdfunding. 

Entreprenör 4 vars företag var etablerat sedan tidigare kommenterade att de innan 

kampanjen "växte (…) bolaget organiskt, vi hade inget extern kapital utan vi levde på 

den omsättningen och den vinst som vi genererade".  

 

Vidare framkom att crowdfunding inte söktes som första alternativ när företagen 

upplevde ett stigande kapitalbehov då alla respondenter förutom Entreprenör 2 och 

dennes företag sökte affärsänglar eller riskkapital innan de bedrev sin kampanj. 

Entreprenör 1 hade sökt sig till och lyckats bli finansierad av riskkapitalbolag innan 

crowdfundingkampanjen och i samrådan med dessa initierat crowdfundingkampanjen. 

Entreprenör 4 och 5 hade sökt traditionella investerare men inte erhållit någon 

finansiering, Entreprenör 4 berättade att: "Vi gick som brukligt med mössan i hand till 

mer traditionella investerare först. Presenterade bolaget och vi fick väl allt ifrån nej till 

skambud skulle jag vilja säga". Även Entreprenör 5 upplevde problematiken kring att 

erhålla finansiering:  
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"Vi hade pratat med en del affärsänglar och riskkapitalbolag och så vidare men det 

visade sig att vår produkt är lite speciell och det är ju oerhört svårt från början att hitta 

en finansiering. Så att vi hade ju i det läget inte lyckats ta in på traditionellt sätt." 

 

Även om erfarenheterna var varierade, sett till både nedlagd tid och antalet traditionella 

investerare som investerat, uttryckte de som hade negativa erfarenheter tämligen 

likartade åsikter. Entreprenör 4 menade att företaget tröttnat på de traditionella 

investerarnas respons och var öppna för att söka crowdfunding: "Vi hade stångat 

pannan blodig gentemot den traditionella investerarvärlden under ett år, vi var ganska 

redo för att testa någonting nytt". Svårigheter att övertyga traditionella investerare var 

påtagligt även för Entreprenör 3 som trots att dennes produkt erhållit en 

konceptvalidering och att denne kontaktat ett stort antal affärsänglar inte erhöll önskad 

mängd finansiering från de traditionella investerarna: "trots det var inte [traditionella] 

investerare redo för att satsa pengar så blev lite trött på investerarna kan man 

verkligen säga".  

 

4.2 Värdering  
När frågor kring värderingsprocessen ställdes framhölls flera olika metoder och även att 

majoriteterna av respondenterna tillgodogjort sig utomstående hjälp vid förfarandet och 

en sammanställning kan ses i tabell 3. 

 

Tabell 3: Tillämpad värderingsmetod och huruvida hjälp med värderingen förekommit  

Entreprenör Värderingsmetod Hjälp av 

1 Tidigare investering Extern aktör 

2 Prognoser - 

3 Viktade faktorer Extern aktör 

4 Diskonterade 

kassaflöden 

Extern aktör 

5 Viktade faktorer Extern aktör 

6 Prognoser Bollplank 

7 Multipelvärdering Extern aktör 
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Värderingsmetoderna som främst tillämpats var de traditionella, grundade till stor del på 

prognoser, detta då denna faktor även ingick i de viktade faktorerna. Denna benämning 

har författarna placerat på en värderingsmetod utefter beskrivning ifrån entreprenörerna. 

Metoden innefattar delar av traditionella värderingsmetoder som multipelvärdering, 

prognoser för enklare kassaflödesanalys men också uppstartsspecifika metoder där 

tidigare investerat kapital, värden på tillgångar, kompetens hos entreprenören och 

dennes medarbetare samt skede i företagets utveckling vägdes in. Dessa delar viktades 

därefter utav entreprenörerna och ett värde på företaget beräknades. 

 

Det uppdagades vidare att fem av respondenterna tagit hjälp av externa, professionella, 

aktörer för att göra värderingen av företaget, se tabell 3. Två av dem hade även gjort 

värderingen i ett tidigare skede än inför kampanjen. Entreprenör 4 beskriver att: "Ja, det 

var en ganska rigorös process. Den företagsvärderingen gjorde ju vi redan innan vi 

gick ut och träffade alla traditionella investerare". Vidare berättade denne att den 

externa aktören gjorde en:  

"(…) väääldigt detaljerad cashflow, kassaflödesanalys åt oss. Där vi målade upp då 

tillväxten fram till 2021. I en kassaflödesmodell tittar man ju inte bakåt utan då tittar 

man ju framåt."  

Entreprenören uttryckte även att detta är ett annorlunda sätt att se på företagsvärdet 

gentemot hur de traditionella investerarna arbetar, då: "Dom använde ju den när man 

blickar bakåt, och det är ganska orättvist för [om] man tittar på ett tillväxtföretag då 

genererar man ofta inte speciellt mycket vinst". Entreprenören valde då att använda en 

värdering som de ansåg visade den potential som företaget har och kommenterar vidare 

att: "Och sen var det egentligen crowdfundingens resultat som skulle visa huruvida 

värderingen var rätt eller fel. Det är ju så, det finns inget rätt eller fel värdering".  

 

Entreprenör 3, som också tog hjälp av en extern aktör, beskriver denne som "en 

rådgivare jag hade som hjälpte mig mycket med budget och sånt som har jobbat i 

företagsvärlden i 20 år" och att det ledde till att "det var en väldig undervärdering vi 

körde på". Även Entreprenör 1 tog hjälp av externa aktörer och kommenterar att: "(…) 

det var ganska enkelt att sätta den här värderingen för vi hade redan ett avtal med en 

värdering som kändes klar som vi hade jobbat upp liksom tillsammans med 
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Entreprenörskapital och Aggregate" och att denna värdering gjorts innan kampanjen 

genomfördes. Entreprenör 5 och Entreprenör 7 tog också hjälp av externa aktörer vars 

upplevda kompetens liknar de aktörer som hjälpt Entreprenör 1, 3 & 4. Entreprenör 5 

använde en modell som tillhandahölls av den externa parten som även stämde överens 

med den värdering som gjorts av entreprenören innan. Värderingen i fråga var viktad 

mellan prognoser och de tillgångar i form av varumärken och patent som företaget hade. 

Entreprenör 7 och dennes företag genomförde kampanjen under sitt första 

verksamhetsår och tillsammans med den externa aktören som hjälpte företaget med 

värderingen tillämpades en form av multipelvärdering. De tittade där på "motsvarande 

startups som också sökte pengar och jämförde deras potential, deras marknader och 

vilken värdering dom hade (…) och så självklart vad vi själva ansåg att potentialen var 

och vilka ytterligare rundor som vi planerade"  

 

Entreprenör 2, vars företag hade gjort värderingen helt och hållet själva, kommenterade 

att de "skissade på vad vi tror att vi kan bygga upp värdet till om allt går bra på 5-6 års 

tid och tänkt för att sen så att säga få 10 gånger pengarna tillbaks med den risken som 

finns" och att värderingen gjordes med basis i de prognoser som arbetades fram. Även 

Entreprenör 6 hade genomfört en värdering självständigt som var baserad på prognoser 

och vilken värdering som behövdes för att ge investerarna en bra avkastning givet den 

risk de tar.  

 

Via dokumentstudien som utförts på de lyckade svenska kampanjerna har flertalet olika 

värderingsmetoder uppmärksammats. Vissa har tillämpat traditionella metoder i form av 

relativ- och kassaflödesvärdering medan andra använder metoder utformade efter 

situationen såsom utvecklingsstegsvärdering, viktade faktorer, tidigare investeringar och 

även argumentation för värdering. Fyra stycken har också gjort flera värderingar bland 

annat med företagsvärderingsprogram för att få ett annat perspektiv. Sammantaget har 

13 bolag bifogat och utförligt beskrivit sin värderingsprocess, medan 12 har en 

avsaknad av efterfrågade dokument. Övriga elva har bifogat delar av det material som 

sökts men där det idag tillgängliga materialet inte är tillräckligt för att utläsa någon 

värderingsmetod. I tabellen i bilaga 3 har de svenska kampanjerna sammanställts med 

en, utifrån dokumenten, beskriven värderingsmetod och företagskategori där det 

återigen är nödvändigt att betona att dokumenten kan ha plockats ned av 
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entreprenörerna för de som inte har fullständigt material varför det tidigare kan ha 

funnits en beskriven värderingsmetod. 

 

4.3 Målsättning 

Vid frågor kring hur det finansiella målet sattes upp fanns flera olika återkommande 

anledningar som alla respondenter berörde. Dessa var att täcka sina nuvarande eller 

kommande kostnader, flera svarade också att målet sattes för att bibehålla kontroll över 

företaget men samtidigt möjliggöra kommande finansieringsrundor. De olika målen för 

kampanjen och anledningarna till dessa har sammanställts i tabell 4 

 

Tabell 4: Entreprenörernas anledningar till det finansiella målet och utbjudet kapital vid 

sin första crowdfundingkampanj 

Entreprenör Anledning till mål 

1 Kapitalbehov 
2 Kapitalbehov 

Marknadsföring 
Behålla andelar för kontroll 

3 Kapitalbehov 
4 Kapitalbehov 

Behålla andelar för kontroll 

5 Kapitalbehov 
Behålla andelar för framtida 

finansiering  
6 Kapitalbehov 
7 Kapitalbehov 

Behålla andelar för framtida 

finansiering 
 

Rörande målsättning så kommenterade Entreprenör 7 att den "gjorde vi utifrån både 

värderingen och ytterligare planerade rundor" samt att de ville ha kvar en del utav 

bolaget. Dessa faktorer återkommer även hos de övriga entreprenörerna och Entreprenör 

4 förklarade att: "det är ju ett itererande fram och tillbaka i hur mycket pengar behöver 

vi och hur mycket procentandel är vi beredda att släppa". Detta berörde också 

Entreprenör 6 som påpekade att målsättningen berodde på "(...) hur mycket kapitalbehov 

hade vi (…) så såg vi då värderingen och då blir det X antal procent givet det". 

Stor vikt läggs även på att inte släppa för mycket av företaget under kampanjen då 

respondenterna ville ha utrymme att i framtiden ta in ytterligare aktieägare för att 

finansiera verksamheten. Entreprenör 3 kommenterar att: "vi vill inte sälja ifrån oss så 
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mycket av bolaget för tidigt så att säga. För vi vet ju att det kommer komma flera 

rundor". Vilket också Entreprenör 5 uppmärksammade genom att säga: "vi ville ju 

behålla majoriteten och (…) spara ett utrymme för att ta in mer pengar". Fokus på att 

behålla delar av företaget har även lett till att de flesta entreprenörerna hade en gräns för 

hur mycket av bolaget de ville sälja av under kampanjen vid en eventuell överteckning.  

 

Av respondenterna har främst ett annalkande kapitalbehov framhållits som anledning 

till bedrivandet av kampanjen och att målsättningen var att täcka framtida kostnader. 

Entreprenör 2 hade dock en annorlunda ansats som var sammankopplad till 

marknadsföring där själva crowdfundingkampanjen i sig skulle bidra till 

uppmärksamhet och nya intressenter. Samtidigt skulle det inbringade kapitalet 

spenderas på marknadsföring av produkten och beloppet som eftersöktes baserades till 

viss del på psykologiska faktorer där "vi och crowdfundingbolaget ville ha en snygg och 

rund summa". Vidare om psykologiska faktorer nämnde Entreprenör 7 att:  

"(…) När kampanjen började nå sitt mål det var då intresset kom, när folk började se 

att här händer någonting spännande här är andra som tror på det (…) det är klassiska 

ingen vill vara utan"  

Sammantaget hänvisar i stort sett alla entreprenörer till samma motiverande faktorer 

gällande målsättningen under kampanjen. Dessa faktorer är kapitalbehov, framtida 

finansieringsbehov samt att de vill behålla majoriteten av sitt bolag.  

 

När alla svenska kampanjer som söker equity crowdfunding på FundedByMe 

observerats framkommer att 36 blivit finansierade mellan december 2012 och den första 

maj 2016. I figur 2 har dessa företags utbjudna andel sammanställts i intervall om tre 

procentenheter för att skapa överskådlighet. 
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Figur 2: Diagram över andel utbjudet kapital hos framgångsrikt finansierade svenska 

kampanjer på FundedByMe sammanställt efter intervall. 

 

Utifrån figuren kan utläsas att merparten, 25 av 36, av kampanjerna bjuder ut under 

15% av bolaget och att enbart två företag erbjudit mer än 24%. Genomsnittligt utbjudet 

kapital är 11,68% medan medianen är 9,99%. 

 

Under våren 2016 har författarna vid observationer också uppmärksammat att fem 

kampanjer erhållit en lägre andel än sitt ursprungliga mål men trots det avslutat sin 

kampanj framgångsrikt. Företagen erhöll 74%, 41%, 39%, 36% respektive 23%, vilket 

innebär att flera kampanjer på denna portal blivit finansierade utan att erhålla 100% av 

sitt mål eller ange en sänkt andel sökt kapital. Det har vid samma observationer 

framkommit att en kampanj efter de inledande 45 dagar avslutats förlängt kampanjen 

med 15 dagar och samtidigt sänkt sin målsättning, andel utbjudet kapital och värdering. 

Ursprungligen bjöds 30% av företaget ut till en värdering för att sedan bjuda ut cirka 

12% till en värdering som var cirka 2 miljoner kronor lägre. Ingenstans i kampanjen, 

dess material eller sociala medier framkom att värderingen och målsättningen sänkts. 

Det är möjligt att detta förmedlades till befintliga investerare, men i den information 

som finns för nya intressenter framkommer inget om detta.  
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4.4 Framtida Finansiering 

Flera av entreprenörerna berörde ett framtida kapitalbehov som en anledning till att 

behålla andelar under crowdfundingkampanjen. När frågor ställdes rörande hur de 

tänkte kring finansiering i framtiden var det få, trots flera entreprenörers positiva 

erfarenhet av kampanjen, som ville genomföra en ny kampanj. 

Tabell 5: Planerad eller önskad framtida finansiering och aktualitet för crowdfunding i 

framtiden 

Entreprenör Framtida finansiering Crowdfunding i framtiden 

1 Nyemissioner Crowdfunding inte aktuellt 
2 Nyemissioner Crowdfunding inte uteslutet 
3 Nyemissioner befintliga 

ägare. Traditionella 

investerare - Riskkapitalbolag. 

Crowdfunding inte aktuellt. 

4 Större investerare.  Crowdfunding inte möjligt. 
5 Traditionella investerare - 

Önskar en konstellation av 

affärsänglar.  

Crowdfunding inte aktuellt. 

6 Oklart Crowdfunding är ett 

alternativ. 
7 Organiskt. Traditionella 

investerare -  riskkapitalbolag.  
Crowdfunding inte aktuellt. 

 

Entreprenör 6 var den ende som öppnade för crowdfunding som ett realistiskt alternativ 

till en kommande finansiering som de antagligen kommer behöva då "den resan som vi 

gör med global expansion fort, det kräver mycket kapital". Entreprenör 5, som förklarat 

att ett av målen vid kampanjen var att behålla andelar för att i framtiden ta in mer 

finansiering önskade sig en konstellation av affärsänglar som källa till kapital längre 

fram och att dessa måste ha "som investeringsfilosofi att gå in tidigast i tidiga skeden". 

 

Entreprenör 4 berörde indirekt 1 kap 7 § första stycket i aktiebolagslagens (SFS, 

2005:551) begränsning rörande antalet delägare som tillåts för privata bolag och att 

denna faktor begränsar företagets eventuella möjlighet att bedriva en ny kampanj: "Jag 

tror det finns ett tak på att du får ha 200 delägare i ett bolag (…) så det finns inte något 

jättestort utrymme för mer crowdfunding". Att ha erhållit tillgång till en bred 

investeringsbenägen ägarbas ansåg Entreprenör 3 vara fördelaktigt: "Vi har ju nu våran 

pool (...) så det känns inte som vi behöver fler utan jag tror dom säkert vill vara med i 

fler omgångar". Att ha många delägare är dock inte enbart positivt vilket framgick från 

Entreprenör 7 som förklarade att det är negativt när företag söker kapital från större och 



44 
 

traditionella investerare upplever det som krångligt: "Dom är ofta inte så glada i att ha 

en stor aktieägarstock med sig det är ju inte deras bästa förutsättningar". 

 

4.5 Andrahandsmarknaden och försäljning av aktier 

Även om enbart ett företag som blivit finansierat på FundedByMe genomfört en exit i 

form av uppköp eller börsnotering visade det sig under intervjuerna att det varit möjligt 

för investerarna att sälja sina innehav i entreprenörernas bolag. Respondenternas svar 

rörande försäljning har sammanfattats i tabell 6. 

 

Tabell 6: Sålda aktieposter  

Entreprenör Antal som sålt aktier 

1 - 

2 Två  

3 En  

4 Fyra 

5 - 

6 - 

7 Tre-fyra  

 

Även om flera investerare lyckats göra en exit, dessutom med positiv avkastning, har 

flera entreprenörer olika åsikter kring avsaknaden av reglerad marknad och huruvida det 

påverkar investeringsvilligheten bland investerarna vid crowdfunding. Entreprenör 2 

ansåg att "det är klart det påverkar [och] minskar villigheten att investera". En annan 

åsikt hade Entreprenör 5 som ansåg att investerare som går in i dessa skeden vet om att 

det inte är troligt att det blir någon exit och jämförde det med att köpa en lott: "det är 

som att köpa en lott ungefär, det finns en möjlighet där att göra en stor vinst så 

småningom och då bygger ju det på att man är onoterad från början".  

 

Eftersom försäljningarna som skett i respondenternas företag inträffat mellan 

privatpersoner och entreprenören ofta hjälpt till med arbetet att hitta köpare bland 

befintliga ägare, är processen omfattande och tidskrävande. Entreprenör 4 föredrar dock 

detta framför att ingen vill köpa aktierna: "det är ett jäkla arbete men det är kul att 

befintliga ägare vill köpa upp så det inte är så att man sitter med massa poster som 
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ingen vill ha", men påpekar att denna inte upplever det som krångligt trots det 

ytterligare arbetet.   

 

Entreprenör 7 var dock mer kritiskt till investerarna och kommenterade att de flesta som 

hade valt att placera sitt kapital i bolaget var omogna. Dessa hade hört av sig redan efter 

ett år med förfrågan om möjligheter till återköp av aktier från företaget, som var ett 

nyligen grundat företag med låg omsättning, Entreprenör 7 ansåg att det var orimligt 

och berättade att: "man förstod verkligen att här är någon som inte har (…) koll liksom 

på hur det fungerar". Att skapa en andrahandsmarknad tyckte Entreprenör 7 skulle vara 

en bra idé eftersom "det skulle underlätta väldigt mycket om FundedByMe till exempel 

hade en marknadsplats, en onoterad marknadsplats". 

 

Vid observationer av de företag som erhållit finansiering har ett företag annonserat 

planer på att i mitten av april 2016 börsnoteras. Noteringen sköts upp och handel 

inleddes den 19 maj på en oreglerad handelsplattform varför en första exit för ett equity 

crowdfunding finansierat bolag i Sverige inträffat.  

 

4.6 Upplevelse av crowdfunding 

I detta kapitel redovisas resultat som är mindre signifikant för analysen men som ändå, 

enligt författarna, bidrar till att bättre förstå de förhållanden som entreprenörerna 

befinner sig i under en equity crowdfundingkampanj. 

  

När entreprenörerna tittade tillbaka på crowdfundingkampanjen fanns avsevärda 

skillnader trots att majoriteten erhöll finansiering. Entreprenör 1 som dock inte erhöll 

någon finansiering och drog tillbaka sin kampanj innan tidsperioden var slut förklarade 

förfarandet: 

"Det har varit en tuff period i och med att vi hade en emission som vi liksom satsade 

mycket hårt på och gick ut med mycket material och jag var runt i hela Sverige och 

pratade med investerare i samband med detta och var runt på massa mässor. Vi lade 

väldigt mycket tid och fokus på detta som sedan liksom resulterade i att vi fått betala 

tillbaka alla dom pengarna och slutade på noll." 
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Medan det för Entreprenör 4 var "inget snack om att det inte var rätt sak att göra utan 

en av de bästa sakerna vi har gjort, crowdfundingen". 

 

Åsikterna gick isär när portalen FundedByMe kom på tal, Entreprenör 6 beskriver 

intermediären som "en matchningssajt där det finns en köpare och det finns en säljare 

sen gör dom ingenting mer, dom är precis som match.com" och denne ansåg att något 

annat inte var att förvänta sig från den tredje parten. Både Entreprenör 5 och 7 var dock 

kritiska mot intermediären där den senare ansåg att plattformen var långt ifrån optimal 

och att "det är väldigt mycket jobb att översätta plattformen, [den] är inte riktigt 

anpassad efter verkligheten". Denne menade att plattformen inte var användarvänlig 

och att det krävdes mycket extra arbete från företaget som ej förmedlats från 

FundedByMe.  

 

Entreprenör 5 kommenterade att den hjälp som gavs från portalen var tillgång till 

FundedByMes nätverk som tillsammans med entreprenörens skulle bidra till en lyckad 

kampanj samt genomgång av hur finansieringsprocessen fungerade. Kritik riktades dock 

mot att "deras nätverk var inte tillräckligt stort och dom gjorde inte tillräckligt mycket 

för att marknadsföra oss mot dom [nätverket] då". Eftersom bolaget dessutom var färskt 

och inte hade omsättning ansåg Entreprenör 5 också att ett misstag var att￼ 

"FundedByMe inte gjorde särskillnad på startupbolag och omsättningsbolag, vilket vi 

tror idag är viktigt att titta på för det är ju helt annan uppförsbacke för startups". 

Entreprenör 6 ansåg att det snarare är entreprenörens ansvar eftersom det är dumdristigt 

att "lägga upp på en sådan här sajt och hoppas att det löser sig".  

 

4.7 Expertintervju 

Under expertintervjun med Michal Gromek, chef för internationella finansiella tjänster 

på FundedByMe och forskare inom finansiell teknologi och crowdfunding, behandlades 

studiens frågeställningar värdering, målsättning och andel av bolaget som bjuds ut men 

från en intermediärs perspektiv. Även andra ämnen såsom equity crowdfunding som 

fenomen och lagstiftningen i Sverige behandlades övergripande. Då intervjun skedde på 

engelska har citaten i detta avsnitt översatts till svenska av författarna. 
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Under intervjun framgick det tidigt att Gromek är oerhört kritisk mot den rådande 

situationen i Sverige där lagstiftningen beskrivs som en "medeltida fängelsehåla" och 

att det trots en avsevärd teknisk utveckling inte hänt någonting med lagstiftningen. 

Detta har inneburit begränsningar i hur intermediären får arbeta och att dessa på intet 

sätt får fungera som finansiella rådgivare. Gromek beskriver därför deras plattform som: 

"FundedByMe är som en dejtingsida, men vi kan inte ansvara för skilsmässor". Att inte 

få agera som finansiell rådgivare drabbar enligt Gromek både investerare och 

entreprenörer eftersom inga indikationer får ges till någon part. Exempelvis får det inte 

ges råd om att titta på värdering: "Enligt lagen så kan vi inte blanda oss i även om vi 

från plattformens perspektiv ser att värderingen är väldigt optimistisk, för att inte säga 

galen". Det enda som kan göras är att de enbart personligen utanför arbetet får kontakta 

entreprenörer och tipsa om värderingsworkshops eller liknande hjälpmedel, något som 

sedan hösten 2015 kan erbjudas efter att samarbete inletts med en stor revisions- och 

konsultbyrå.  

 

Gromek hävdar vidare att det "från plattformens perspektiv önskar vi förstås att 

företagen ska vara nästan undervärderade så att investerare ser potential och 

möjligheter i investeringen, men från en entreprenörs perspektiv vill de snarare vara 

totalt övervärderade". Vad som problematiserar situationen ytterligare är att 

professionell värderingshjälp är oerhört kostsam och att det är pengar som 

uppstartsbolag sällan har eller kan undanvara, detta då "det är väldigt svårt att erbjuda 

värdering till ett rimligt pris" och Gromek nämner en siffra kring hundratusen. Därefter 

återkom Gromek till en utveckling som denne önskar: "Ifall jag får drömma lite så 

skulle jag vilja tvinga entreprenörer att skaffa värderingshjälp från företag som gör det 

professionellt" och att det från en intermediärs perspektiv enbart vore fördelaktigt: 

"Eftersom vi vet att om värderingen är bra ökar sannolikheten att investerare 

investerar". 

 

Kring crowdfundingens framfart hade också Gromek många tankar och berättade att 

finansieringsformen "lämnat den lilla nischmarknad som bedrevs under bordet" och att 

det nu är en aktör "i nästan samma storlek som affärsänglar och Venture Cap-bolag". 

Även utländska investerarna har enligt Gromek stort intresse i kampanjerna på 

FundedByMe och bidrar till en unik möjlighet för svenska entreprenörer att gagna sig 
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av utländskt kapital då "cirka 30-35% av investeringarna på FundedByMe är från 

andra länder". Trots detta så uppgår summorna som sammanlagt insamlats på 

FundedByMe, cirka 140 miljoner, fortfarande knappt upp till vad "Handelsbanken ger 

ut i SMF-lån på en vecka".  

 

Även om det, vid intervjutillfället, inte genomförts några exits bland företagen som 

finansierats på FundedByMe var Gromek inte orolig utan jämförde detta med 

riskkapitalbolag som sällan har några exits på investeringar som genomfördes för två till 

tre år sedan. Gromek nämnde vidare att det förs diskussioner för en ej namngiven aktör 

att börsnoteras.  

 

FundedByMe införde en avgift på 1 000 euro i startavgift under 2015, något som var 

tänkt att höja snittet på framgångsrika kampanjer som innan låg på 40-50%. Efter 

införandet så ökade snittet till 75%, vilket Gromek tror beror på ökat engagemang i 

kampanjerna. Trots framgångarna uttryckte Gromek viss oro över investerarnas 

beteende på portalen:  

"När en kampanj når 50-60% är det inte längre någon som klickar på de finansiella 

dokumenten och folk tänker att om någon investerat i början så har de säkert gjort 

företagsbesiktning så då slipper jag." 

Det framkom också under intervjun att entreprenörerna kan kontakta investerarna och 

ändå erhålla finansiering även om inte det ursprungliga målet uppnås. Entreprenören 

kan då förklara att utvecklingen som lovats i kampanjmaterialet inte kan garanteras då 

önskade medel inte erhållits men att investeraren ändå har möjlighet att bli delägare. Det 

berättades vidare att: 

"Ibland händer det att vi blandar oss i när ett företag exempelvis haft en målsättning på 

1 miljon euro och enbart fått in 200 000 euro och så två dagar före kampanjs slut 

kontaktar de oss och frågar om det är okej att ändra målsättningen från 1 miljon till 

200 000, så att det från ett marknadsföringsperspektiv ser ut som att de lyckats. 

Självfallet nekar vi alla sådana förfrågningar." 

 

Under intervjun återkom Gromek ofta till lagstiftningen och berättade avslutningsvis 

hur problematiskt det är när FundedByMe kontaktat olika institutioner för att få rätsida 
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på hur marknaden skall fungera enligt lag. Han kommenterade att "ingen är ansvarig 

för FinTech [Financial Technology] alla bara flyttar ansvaret mellan varandra" och att 

"inte ens Finansinspektionen i Sverige vet vilka som ska vara ansvariga så vem ska veta 

då?". Detta innebär stora begränsningar för equity crowdfunding i Sverige och Gromek 

förklarar att det påverkar potentialen för finansieringsformen eftersom det inte kan 

skapas någon andrahandsmarknad: "Det är en sluten cirkel. Det finns ingen 

andrahandsmarknad för att potentialen är låg och potentialen är låg för att det inte 

finns någon andrahandsmarknad". Slutligen betonar Gromek att "[den svenska] 

regeringen inte ens är nära att förändra saker och ting" och att en förändring faktiskt 

skulle kunna rasera hela industrin. Samtidigt anser Gromek att en utveckling av 

lagstiftningen är essentiell eftersom "i grund och botten förhindrar lagstiftning 

crowdfunding från att utvecklas". 
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5 Analys 
I detta avsnitt sker en analys utav det erhållna resultatet, där ordningen skiljer sig från 

utformningen i tidigare kapitel. Detta härrör från en ambition att inledningsvis försöka 

besvara forskningsfrågorna och syftet ämne för ämne samt att lyfta fram de mest 

intressanta delarna av resultatet. Sedan följer en analys av övriga data som vi anser har 

signifikans för att öka förståelsen kring värderings- och målsättningsprocessen inom 

equity crowdfunding och som är starkt kopplat till de två områdena. 

 

5.1 Värdering 

I problematiseringen uppmärksammade vi att det i forskningen inte undersökts hur 

entreprenörer värderar sina företag inför kampanjerna i equity crowdfunding. Den 

forskning som bedrivits inom värderingsområdet fokuserar mestadels på riskerna vid 

felaktig värdering och okunskapen hos entreprenörerna (Collins & Pierrakis, 2012; 

Isenberg, 2012). Detta var även det som ledde till att intresse fanns att besvara hur 

värderingsförfarandet går till i dessa företag, även om svaret på frågan är att det inte 

finns någon bestämd metod går det att, när tillvägagångsätten för värdering studeras, 

konstatera att dessa måhända inte är så omfattande som när värderingar genomförs av 

professionella investerare eller riskkapitalbolag. Utefter förutsättningarna har dock flera 

respondenter, förvisso med hjälp av ekonomiskt kunniga individer, utvecklat 

omfattande kassaflödesvärderingar. En annan metod som varit särskilt framträdande i 

intervjuerna är de viktade faktorerna där respondenterna utfört en blandning av 

traditionella metoder och värdering specifikt för uppstartsföretag. Eftersom en sådan 

metod blir unik för varje företag, då faktorerna som ingår beror på situationen, är det 

svårt att generellt argumentera för eller emot denna metod då dess omfattning kan vara 

varierande. Just denna oklarhet medför att vi har viss skepsis inför metoden om det inte 

tydligt argumenteras för de olika vikterna och faktorerna.  

 

Av de traditionella värderingsmetoderna är det enligt oss förståeligt att få tillämpar 

kassaflödesvärdering, som den presenterad av Damodaran (2012), i och med den 

omfattning och komplexitet som denna innefattar om exempelvis diskontering används. 

Vidare är det troligen svårt att hitta företag att jämföras med för att kunna utföra en 

multipelvärdering då den inte blir ackurat annars. Därför skulle entreprenörerna behöva 

tydliggöra ett flertal antaganden oavsett metod och dessutom uppvisa vilka de jämfört 
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med för multipelvärderingen för att erhålla investerarnas fulla förtroende. Att de istället 

använder enklare varianter av dessa tillsammans med andra faktorer är enligt oss 

förståeligt där multipelvärderingarna som vi påträffat, P/E och P/S, snarare fungerat 

som säljande argument gentemot investerarna än som en metod att sätta ett tillförlitligt 

värde på sitt företag. Det skulle därför vara en anomali om dessa mått används som enda 

faktor för att avgöra en värdering då dessa oftast används för att motivera värdet till 

aktieägare snarare än att beräkna det. 

 

Även om kvalitén på värderingen är varierande är det enligt oss onekligen en högre 

standard bland respondenterna än vad som kunde förväntas utifrån litteratur om 

finansieringsformen. Innan anledningen till detta analyseras bör det betonas att viss 

förklaring torde finnas i att sex av sju respondenter och deras företag blivit finansierade. 

Dessa bolag bör således potentiellt representera de kampanjer med högst kvalitet och 

därmed också ha högst kvalitet på sin värdering, varför en tydligare komparativ 

jämförelse gentemot de som ej blivit finansierade hade behövts för optimal analys. Det 

är vidare oklart huruvida det är tack vare de påpekanden Daboczy (2014) och 

FundedByMe (2016) nämner att de ger entreprenörerna, om vikten av en noga utförd 

värdering eller ej, så framställer respondenterna övervägande värderingsprocessen som 

en viktig faktor inför kampanjen. Att flertalet av respondenterna dessutom tagit hjälp av 

utomstående parter, med ekonomisk kompetens, för värdering påvisar att 

respondenterna inser omfattningen av processen men måhända också sin egen 

begränsning. Då vi finner det betryggande att fler parter varit involverade i värderingen 

anser vi det vara anmärkningsvärt att det inte från något företag poängteras i kampanjen 

eller de kvarvarande dokumenten att de erhållit hjälp med värdering. Ett sådant 

tydliggörande bör stärka entreprenörernas kampanj och vidare är det dessutom 

oförenligt med entreprenörernas handlande i övrigt då dessa oftast framhåller positiva 

aspekter med företaget och de inblandade aktörerna vid kampanjerna. 

 

Respondenterna har under intervjuerna inte problematiserat värderingsförfarandet och 

inte uttryckligen nämnt några svårigheter med att utföra värdering även om 

ovannämnda införskaffande av hjälp ändå kan tänkas vara ett tecken på detta. Daboczy 

(2014) vidrörde att entreprenörerna ofta genomfört värderingen själva innan de söker 

sig till FundedByMe varför respondenterna i denna studie kan vara undantag, samtidigt 
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är marknaden i ständig förändring och därför kan detta påstående vara förlegat. 

Exempel på detta är att FundedByMe inledde ett samarbete med en revisions-och 

konsultbyrå under hösten 2015 för att kunna erbjuda värderingshjälp från en 

utomstående aktör. Hjälpen som erbjuds är gratis och syftar till att ge generella råd om 

hur värdering bör genomföras, om en specifik värdering för företaget önskas är detta 

dock svårt att erbjuda till ett rimligt pris. Priset för värdering innebär således att enbart 

entreprenörer med mycket kapital eller goda finansiella kontakter har råd att använda 

sig av sådan rådgivning. En parallell kan dras till Collins & Pierrakis (2012) som hävdar 

att enbart entreprenörer med goda finansiella kontakter kan bli finansierade i 

uppstartsfasen och att detta är vad som delvis lett till att ett finansieringsgap skapats. 

Det blir här dock frågan om att entreprenören behöver kontakter med kunskap om hur 

ett företag skall värderas snarare än generell ekonomisk kunskap eller finansiella 

muskler. Totalt sett bör en väl utförd värdering öka chansen att kampanjen blir 

framgångsrikt finansierad, givet att investerarna tar detta i beaktning vid sina 

investeringsbeslut. Samtidigt som en väl utförd värdering är enklare att genomföra om 

hjälp erhålls, varför de utan goda finansiella kontakter riskerar att misslyckas i högre 

utsträckning vilket drabbar både dem och investerarna. 

 

Miloud, Aspelund & Cabrol (2012) menar dock att värdering av uppstartsföretag är en 

blandning mellan gissningar och alkemi eftersom de traditionella metoderna sällan kan 

tillämpas och därför sker få väl utförda värderingar. Istället tillämpar entreprenörerna 

främst enkla modeller, likt de som presenterats av Berkus (2012) och Payne (2011). Vi 

anser att detta inte är ett problem i sig då avancerade modeller inte har något egenvärde. 

Detta eftersom de skeden företagen befinner sig i redan är så pass komplexa att de 

faktiskt kan vara en fördel att använda simplare metoder. Det blir då lättare, både för 

entreprenören och investerarna, att förstå vilka faktorer det är som påverkar värdet på 

företaget. Fokus bör då hamna på hur värde genereras i verksamheten snarare än vad det 

exakta värdet på företaget är. Detta syftar även till att gallra bland de entreprenörer som 

Vien (2015) påpekar inte passar som entreprenörer, då de inte vet hur de skall skapa 

värde i ett företag och bör därför höja den generella nivån på den kompetens som 

uppvisas av entreprenörer inom equity crowdfunding. 
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Den modell som presenterats av Metrick & Yasuda (2010) är väldigt användbar för att 

undersöka hur värde kan skapas för investerarna, något som ofta är oklart gällande 

företag som söker crowdfunding. Modellen är inriktad på att företagen kommer säljas 

inom cirka fem år och samtidigt krävs viss historik från företagen varför användandet 

begränsas. Detta främst för att företagen befinner sig i ett tidigt stadie och med en exit 

antagligen långt in i framtiden, om de ens överlever till dess. Även om modellen sällan 

är direkt applicerbar för entreprenörerna vore essensen ifrån den viktig att tydligt 

förmedla genom att det på exempelvis kampanjsidan bör framgå hur företaget planerar 

sköta sin verksamhet samtidigt som investeraren kan se hur denne kan gagna sig av 

investeringen. Fokus på hur värde skall skapas i företaget är också bättre enligt oss då 

skillnaden på det värde som uppkommer i de olika modellerna kan vara betydande. De 

påverkas ofta även av en myriad av olika variabler varför det blir svårt att förstå vad det 

är som gjorts, även för den med god ekonomisk kompetens. Det är dock fortfarande 

viktigt att det redovisas exakt hur värderingen skett för att sända signaler om huruvida 

entreprenören har en uppfattning om hur värde skapas i företaget samt kompetensen att 

avgöra detta.  

 

Då intermediärerna bestämmer vilka kampanjer som får bedrivas på deras sidor finns 

risken att värderingen på företagen blåses upp för att plattformarna skall kunna tjäna så 

mycket pengar som möjligt på de lyckade kampanjerna. Detta hindras dock något av att 

FundedByMe och andra portaler enbart tar procentandelar på det insamlade kapitalet 

om kampanjen lyckas, varför de enligt Gromek hellre ser en lyckad kampanj med lägre 

värdering än en misslyckad med hög värdering. Att använda komplexa modeller skulle 

därför eventuellt göra det lättare att maskera en av plattformen påtryckt högre värdering 

då den skulle kunna attribueras till en av de många faktorer som påverkar en sådan 

modell. Då någon avancerad modell inte upptäckts är denna farhåga ännu inte realiserad 

även om vi finner att risken ändå är påtaglig i nuläget.  

 

Avslutningsvis är det inte möjligt att generalisera några resultat från denna studie 

gällande värdering, men vi anser ändå att vissa av farhågorna som bland annat Isenberg 

(2012) och Collins & Pierrakis (2012) berört rörande entreprenörers kompetens och 

dess inverkan på värdering kan vara något missvisande för den svenska marknaden. 

Huruvida detta beror på en högre kompetens hos entreprenörerna i Sverige eller en 
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större insikt kring behovet av rättmätig värdering är svårt att avgöra. Även om det inte 

existerar några högre krav utifrån på intermediärerna, såsom Kantor (2014) önskar, är 

det också möjligt att FundedByMe satt en standard och därmed indirekt ställt krav på 

entreprenörerna vilket påtvingar seriositet hos dessa för att lyckas i Sverige. 

FundedByMe verkar även vara medvetna om det problem som finns kring felaktiga 

värderingar i dessa skeden och som Gromek påpekar skulle denne gärna vilja tvinga 

entreprenörerna att skaffa hjälp med värderingen. Slutligen anser vi det vara värt att 

upprepa att det trots allt är investerarens beslut att investera som bör avgöra huruvida 

värderingen är rimlig eller ej, även om dessa måste erhålla beslutsgrundande 

information i högre utsträckning än idag.  

 

5.2 Utbjudet kapital 
I syftet förklarade vi att förfaranden tätt förknippade med värdering skulle undersökas, 

specifikt hur finansiell målsättning och andel utbjudet kapital avgjordes. När primär- 

och sekundärdata retroaktivt studerats och analyserats är det tyvärr tydligt att detta inte 

helt kan besvaras eftersom det snarare har erhållits svar på varför än hur denna andel 

och målsättning valdes. Detta kan rimligen bero på ett antal aspekter. Det är möjligt att 

det inte finns någon tanke bakom målsättningen och att entreprenörerna aldrig explicit 

funderar på hur den skall sättas utan enbart tar hänsyn till varför pengarna behövs. 

Vidare kan minnet av denna process vara en färskvara och att entreprenörerna därför 

inte minns hur detta förfarande gick till. Bristen kan också ha varit frågan till 

respondenterna som i sådana fall skulle vara otillräckligt utformad för att frammana svar 

på just detta, vilket kunde ha motverkats av ökat tidigare analysarbete och en ny 

utformning av frågan för att därmed passa studiens syfte. Avslutningsvis kan det också 

varit det valda perspektivet och studieformen som begränsade svarsförmågan. 

  

De svar som trots allt erhölls verkade peka på att entreprenörerna är väl medvetna om 

samspelet mellan värdering och målsättning. Detta då majoriteten av entreprenörerna 

belyste att en primär motiverande faktor för hur stor del av företaget som skulle bjudas 

ut var att de ville behålla så många andelar som möjligt samt poängterade att det hela är 

ett samspel med värderingen. Denna insikt, att en högre värdering betyder mer pengar 

för mindre del av bolaget, kan medföra att företag på plattformen medvetet 

övervärderas. Vi finner det därför betryggande att de flesta av entreprenörerna valt att ta 
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in extern kompetens för att värdera sitt företag och se till att en så rättvisande värdering 

som möjligt genomförs, vilket utefter samspelet mellan värdering och målsättning 

medför att det senare också beräknas mer professionellt.  

 

Vad som vidare framkom från respondenterna var ett stort intresse att behålla sina 

andelar, något som tyder på att de tror på sin idé även om det också framgick att 

utrymme sparades för framtida finansiering. Detta följer Ahlers m.fl. (2015) teori om att 

det är viktigt att inte för mycket av bolaget bjuds ut för att signalera att bolaget är värt 

att investera i. De poängterar dock att det fortfarande är viktigt att se till att tillräckligt 

mycket kapital samlas in för att utföra det som utlovats, vilket även entreprenörerna 

verkar ha insett då en ytterligare primär motivator för målsättningen är hur mycket 

kapital som företaget är i behov av. Samtidigt fanns det också undantag bland 

respondenterna där Entreprenör 2 uttryckte att målet var marknadsföring och att den 

finansiella målsättningen skulle vara enkel och tilltalande snarare än beräknad utefter ett 

kapitalbehov. 

 

På FundedByMe har det via observationer konstaterats att flertalet projekt blivit 

finansierade även om de inte erhållit 100% finansiering. I sig är detta inte något 

problem, men avsaknaden av transparens finner vi problematisk. Anledning är att det 

vid varje kampanj i efterhand ser ut som att dessa erhållit fullständig finansiering även 

om det initialt önskade kapitalet inte insamlats och hela problemet grundar sig i att det 

ursprungliga målet inte framgår. Sammantaget medför detta att fler företag ser ut att ha 

framgångsrikt stängt sin kampanj än vad som faktiskt är fallet. Detta är ett symptom av 

den asymmetriska information som intermediären besitter gentemot de investerare som 

befinner sig på plattformen och vi finner att ökad transparens behövs på detta område. 

Det har under våren tagits steg i denna riktning där FundedByMe nu förtydligat att en 

kampanj kan vara framgångsrik även om inte fullständig finansiering erhålls så länge 

investerarna går med på detta.  

 

5.3 Ägarstruktur & framtida finansiering 

Skälen till att entreprenörerna i denna studie sökt crowdfunding har visat sig vara främst 

länkad till ett kapitalbehov i samband med att de mjuka pengarna var slut, vilket tyder 

på att det finansieringsgap som Wiberg (2015) beskriver faktiskt existerar. Detta svarar 
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även på den forskningsfråga som finns i studien angående varför entreprenörer söker sig 

till crowdfunding samt påvisar eventuellt det som Wilson & Testoni (2014) hävdar om 

att enbart företag som inte kan få finansiering på annat sätt är de som lockas till 

crowdfunding. Att gagna sig av denna investeringsväg har dock sina problem. De flesta 

av entreprenörerna har uttryckt att de i framtiden önskar söka kapital från mer 

traditionella kapitalkällor såsom riskkapitalister och ytterligare finansiering från 

affärsänglar. Detta kan dock vara problematiskt om en stor ägarstock har införskaffats 

genom equity crowdfunding då riskkapitalister oftast inte ser det som en positiv signal 

att behöva dela bolaget med hundratals av, ofta okunniga, investerare vars krav och 

villighet att driva bolaget i sin egen riktning snarare ses som ett frustrationsmoment än 

som de ambassadörer som intermediärerna ofta vill betona att dessa är. Investerarna kan 

dock ha en positiv effekt då de har visat att intresse finns för att ta del av den produkt 

eller tjänst som entreprenören försöker sälja samt att de kan bidra med ytterligare 

marknadsföring för företaget, något som generellt brukar vara kostsamt.  

 

Intressant att notera är att ingen av entreprenörerna anger att de tänker finansiera sin 

verksamhet med lån i framtiden utan nästan uteslutande föredrar VC-bolag och 

affärsänglar. Anledningen till detta framgår inte i intervjuerna och Fairchild (2011) 

påpekar att det överlag fortfarande bara finns begränsad kunskap kring entreprenörernas 

val av finansiär. En anledning kan vara att då dessa individer sökt sig till crowdfunding 

vill de vara oberoende från bankerna som kan anses vara en väldigt gammaldags 

finansieringsmetod. Det skulle också kunna vara så att de inte tror att bankerna förstår 

affärsidén och därför inte vill ge ut de lån som krävs för framtida finansiering eller att 

tidigare erfarenheter med banker är negativa. I teorin borde dock en bank fungera som 

ett bra komplement till den ägarstruktur som dessa bolag har efter sin kampanj då 

banker genom lån inte syftar att vara ägare i verksamheten utan snarare tjäna sina 

pengar på räntebetalningar.  

 

Värt att notera är att en av entreprenörerna inledde sin finansieringsrunda i samråd med 

de riskkapitalister som investerat i bolaget i ett tidigare skede varför dessa kanske inte 

har en sådan återhållsamhet mot en ökad ägarstock som vi tror. Denna entreprenör drog 

dock tillbaka sin kampanj så det är möjligt att de tidigare ägarna fick kalla fötter. Det 

går även att konstatera att det sammantaget ofta är fråga om en relativt liten del av 
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företaget som bjuds ut till investerarna via crowdfunding, där medianen på andel som 

bjuds ut ligger runt tio procent. Vidare går att fastställa att 25 av 36 företag som lyckats 

med sin kampanj i Sverige bjuder ut mindre än 15% (se figur 2). Att en så pass liten del 

av företaget är en okontrollerbar avgrund kan antagligen accepteras då de traditionella 

investerarna med största sannolikhet kommer vara majoritetsägare oavsett.  

 

5.4 Andrahandsmarknaden 

Att ingen andrahandsmarknad existerar för investerarna verkar respondenterna inte anse 

vara ett större problem. Detta beror antagligen på att det i de flesta företagen enbart var 

ett fåtal som uttryckt sin önskan att avyttra sina aktier. Förvisso kan det också förklaras 

av den positiva utveckling som respondenternas företag överlag haft och att investerarna 

ser fortsatt potential och därmed inte önskat sälja sitt innehav. Vi finner dock att oavsett 

om investerarna är intresserade att sälja sitt innehav eller inte så bör det finnas en 

etablerad infrastruktur för hur aktierna skall säljas. Även om en andrahandsmarknad inte 

kan etableras på FundedByMe då potentialen är för låg och den slutna cirkel som 

Gromek talar om existerar bör någon sorts infrastruktur eller informellt avtal finnas om 

hur aktierna kan avyttras. Detta även för att begränsa det arbete som entreprenörerna 

måste lägga på att administrera, även om de flesta entreprenörerna i denna studie har 

varit positiva till detta och inte sett det som ett alltför stort problem. Det kan också 

diskuteras huruvida idén om en andrahandsmarknad är realistisk, även om Pepins i 

nuläget har för avsikt att ge sig på detta initiativ men då för större bolag. För de små 

bolag som finansierar sig via FundedByMe finns det dock risk för att en 

andrahandsmarknad skulle bli alldeles för illikvid på grund av de låga handelsvolymer 

som skulle finnas på en sådan marknad. Vi tror nämligen att då så lite av bolaget bjuds 

ut, samt att det i ett större sammanhang är väldigt få aktieägare i respektive bolag, skulle 

leda till att så lite handel bedrivs att en etablerad andrahandsmarknad inte skulle lösa det 

problem som Freedman och Nutting (2015a) berör kring att crowdfundinghandeln idag 

är illikvid.  

 

Vidare är det rimligt att flera investerare är långsiktiga och ser aktierna såsom 

Entreprenör 5 som jämförde aktier i uppstartsföretag med lotter där det finns en 

potentiell storvinst om flera år. Detta förhållningssätt är utefter förutsättningarna idag 

logiskt i och med avsaknaden av utförda exits för de finansierade företagen. Det stärks 
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ytterligare av att det är sällan som ett företag genomför exits globalt och enbart en som 

har skett i Sverige, varför en jämförelse med lotter faktiskt är träffande. Samtidigt har 

Entreprenör 7 hävdat att dennes aktieägare inte var långsiktiga utan snarare omogna och 

tidigt ville avyttra sitt innehav och inte haft någon insikt kring vad investeringar i 

uppstartsföretag faktiskt innebär.  

 

5.5 Investerarbeteende 

Under intervjun med Gromek nämnde denne att equity crowdfunding i Sverige befinner 

sig i en unik situation där företagen som bedriver kampanj kan gagna sig utav att cirka 

30-35% av investerarna befinner sig i utlandet. Detta påvisar att kapitalanskaffningen 

skiljer sig från det klassiska finansieringsformerna som oftast erhålls lokalt. Huruvida 

det faktiskt uppstår en bättre matchning mellan finansiär och entreprenör med lägre 

kapitalkostnad som följd, likt det Agrawal, Catalini & Goldfarb (2013) förklarat, är 

dock inte möjligt att besvara i denna studie.  

 

Gromek påpekade att investerarna slutar studera de finansiella dokumenten som finns 

bifogade i kampanjmaterialet på FundedByMe när en kampanj erhållit mellan 50-60% 

av ursprungsmålet och istället litar på att tidigare investerare utförligt granskat den 

tillhandahållna informationen. Även Entreprenör 7 berörde detta och kommenterade att 

det var när kampanjen nästan nått sitt mål som det största intresset kom. Detta är i linje 

med Agrawal, Catalini & Goldfarb (2015) som hävdar att tidigare investeringar i en 

kampanj ökar sannolikheten för nya investeringar, även om dessa inte påvisar någonting 

kring huruvida investerare tar mindre informerande beslut om en kampanj är nära sitt 

finansieringsmål. Om detta är det rådande sambandet på marknaden ställer det stora 

krav på att antingen de som investerar först i kampanjen gör en rigorös granskning av 

bolaget eller att den ursprungliga informationen som publiceras av bolaget är av så hög 

kvalitet att en sådan inte behövs. Detta bör vara ett mindre problem när företag bjuds ut 

till en högre värdering då en sådan lockar till sig professionella investerare, som har en 

större kunskap om hur en granskning av företagen bör göras, vilket innebär att de 

initiala investeringarna i företagen blir baserade på mer fullständig information och 

analys. Ytterligare problem är att närstående personer till entreprenören kan användas 

som inledande investerare för att komma upp till denna procent och sedan, vid 

kampanjens slut, dra tillbaka sin intresseanmälan.  
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Att investerare påverkas av andra investerares beteende har både teorier från Agrawal, 

Catalini & Goldfarb (2015), Belleflamme, Omrani & Peitz (2015) men också 

Entreprenör 7 och Michal Gromek berört. Vad som dock också framgått under studien 

är att även entreprenörer kan påverkas av flockbeteendet. Entreprenör 3 förklarade hur 

andra kampanjers framfart påverkade dennes beslut att initiera sin kampanj vilket bör 

innebära att de signaler som crowdfundingportalerna sänder via andra kampanjers 

finansiering och placering på sidan också är betydande för andra entreprenörers val av 

plattform. 

 

Under intervjun med Entreprenör 7 berörde denne en intressant situation rörande 

företagets utveckling där deras produkt tidigare varit konsumentinriktade för att nu, två 

år senare, fokusera nästan enbart på andra företag. Detta är ingenting ovanligt och följer 

Agrawal, Catalini & Goldfarbs (2016) påstående om att nystartade företag ofta byter 

strategi. Problemet uppkommer dock när den motiverade faktorn för investerare att 

placera kapital i verksamheten var att den ursprungliga strategin låg i linje med deras 

filantropiska uppfattning. Vidare är detta ett problem om produkten i 

kapitalanskaffningsskedet är en konsumentprodukt och investeraren valt att investera på 

grund av ett intresse att själv använda produkten och denna sedan förändras och inriktas 

mot företag. Möjligen kan detta vara anledningen till att investerarna kontaktat 

Entreprenör 7 om att sälja sitt innehav enbart ett år efter kampanjen snarare än att de var 

omogna. Freedman & Nutting (2015b) påpekar att för att komma runt denna 

problematik bör entreprenören redogöra för vilken dennes strategi kommer vara om det 

initiala utkastet visar sig vara oförmögen att överleva på marknaden. Detta går också i 

linje med den önskan från oss om att så stor transparens som möjligt bör uppvisas av 

företag inom equity crowdfunding och de borde därför redovisa vad som kommer hända 

även vid en mindre optimistisk utveckling än som prognostiserats. Det ligger förvisso 

inte i entreprenörens eget intresse att redovisa sådan information då denna möjligtvis 

skulle leda till att färre vill investera i bolaget.  

 

Ett avslutande problem att beakta är när fokus läggs på att marknadsföra produkten för 

att dra nytta av den filantropi som investerarna tros ha. Detta har även belysts tidigare 

av Isenberg (2012) som varnade för att den asymmetriska informationen skulle leda till 
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att investerarna hamnade i ett underläge gentemot entreprenörerna och intermediären. 

Problem med den bristfälliga informationen tillsammans med den otydliga reglering 

som finns i nuläget gör att vi anser att en stor del av det investerarskydd som krävs 

saknas i nuläget.  

 

5.6 Reglering 

Då Finansinspektionen (2015) påpekar att ett tillstånd för att bedriva crowdfunding kan 

vara aktuellt att införa samtidigt som de anser att ökat investeringsskydd behövs för att 

skydda investerarna blir reglering av denna marknad ett högaktuellt ämne. Ökade krav 

på intermediärerna går även i linje med det som Kantor (2014) önskar skall ske med 

striktare reglering för en ökad seriositet på marknaden. Förhoppningsvis kan regler 

instiftas som kan lyfta equity crowdfunding från den gråzon som Gromek påpekar att 

finansieringsformen befinner sig i. Området befinner sig dock under stor turbulens och 

sedan detta arbete påbörjades har stora förändringar skett på marknaden och en större 

aktör, Pepins, har startat en plattform. Pepins riktar även in sig på större företag som 

söker högre belopp och med högre belopp brukar även striktare reglering följa. Vi 

hoppas därför att Finansinspektionen återigen kan öppna ögonen för den bristande 

reglering som finns på marknaden för att öka klarheten i vad som faktiskt är möjligt att 

genomföra inom finansieringsformen. Vidare anser vi att det är viktigt att en förändring 

av reglerna sker innan den första stora skandalen inträffar. En sådan skulle riskera att 

fälla hela equity crowdfundingmarknaden likt vad som hände med lånebaserad 

crowdfunding i Sverige när Trustbuddy gick i konkurs och det uppdagades att 

investerarnas kapital använts utan tillstånd. 

 

Om ingen ökad reglering instiftas finns det en risk att de aktörer som har en mer seriös 

framtoning tar över de bolag som kan anses ha en hög kvalitet från mindre aktörer som 

FundedByMe. Skulle plattformen inte öka kraven på de entreprenörer som söker sig dit 

kan det senare leda till att de måste läggas ner och därefter blir FundeadByMe. Vi tror 

även att en naturlig utveckling när crowdfundingsektorn växer sig allt större är att 

företag som är specifikt inriktade på att ge råd till bolag som söker kapital via equity 

crowdfundingkampanjer etableras. Dessa bolag skulle kunna rekommenderas av 

intermediären och bidra till att en högre kvalitet på de kampanjer som finns på 



62 
 

plattformarna uppnås, utan att intermediären själv behöver erhålla tillstånd för finansiell 

rådgivning. 

  

Totalt sett verkar det som att regleringen för området står relativt stilla i nuläget och 

som Gromek poängterar verkar detta vara för att ingen vill ta ansvaret för sektorn då det 

skulle innebära ytterligare arbetsbörda. Vi anser dock att equity crowdfunding har stor 

potential om aktörerna inom branschen inser dess begränsningar och de som står utanför 

inser den hjälp som kan erbjudas från finansieringsformen. Denna potential har i nuläget 

förhindrats av lagstiftningen, något som också leder till att inget uttalat krav på 

transparens finns inom området. Även om ingen direkt blir bedragen på grund av detta 

finns det stor risk för missförståelse och undanhållande av information då ingen vill ta 

ansvar för att området utvecklas på ett ekonomiskt hållbart sätt.  
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6 Diskussion 
När uppsatsen påbörjades trodde vi att den värdering och målsättningsprocess som var 

rådande under equity crowdfunding var till stor del amatörmässig. Efter studiens 

genomförande och färdigställande verkar så inte vara fallet, i alla fall inte bland de 

företag som undersöktes. Värdering verkar snarare vara relativt väl genomtänkt även om 

vi, i vissa fall, saknar resonemang kring hur värde skall skapas i företaget och hur 

investerarna kan dra nytta av sin investering monetärt snarare än filantropiskt. Equity 

crowdfunding verkar även ha blivit, bara under våren 2016, mer etablerat på marknaden 

då storbanken Nordea påbörjat ett initiativ i Finland samt att ägarna bakom Alternativa 

påbörjat sin equity crowdfundingportal, Pepins, för större företag. Att större aktörer ger 

sig in på marknaden borde även leda till att en särskild reglering för marknaden känns 

motiverad och förhoppningsvis kan bli påskyndad. Vi hoppas att regleringen kan 

motiveras av detta snarare än att en skandal skall uppdagas innan aktuella lagstiftare får 

upp ögonen för fenomenet, då en sådan skulle kunna föröda hela marknaden. En sådan 

skandal känns dock nästan oundviklig om inte regleringen snarast blir tydligare. Det 

riskerar i sådana fall att gå åt andra hållet och bli mindre seriöst när området inte blir 

lika omtalat som i nuläget, vilket leder till att entreprenörerna behöver gagna sig av 

dubiösa metoder för att övertyga investerarna att finansiera verksamheten. 

 

I fallet där ingen reglering instiftas behöver FundedByMe göra sin verksamhet än mer 

seriös för att kunna följa med i marknadens utveckling, de skulle därför sluta vara 

match.com såsom Entreprenör 6 uttryckte sig och snarare spela i samma liga gällande 

seriositet som Pepins, som i sammanhanget kan anses vara elitsinglar.se. Det är då inte 

värdet på de företag som finns på plattformen som behöver ökas och inte heller de 

belopp som företagen tar in utan snarare att transparensen och processerna som 

företagen går igenom som behöver bli tydligare och seriösare. Givetvis finns det risk för 

att detta leder till att marknaden för equity crowdfunding blir allt för lik marknaden för 

affärsänglar och riskkapitalister och de företag som inte kunde få finansiering från dessa 

källor då inte kan få det genom crowdfunding heller. Det skulle vara synd då 

finansieringsgapet i viss mån faktiskt motverkas i nuläget av just equity crowdfunding. 

Vi finner dock att en hårdare gallring av företagen totalt sett inte vore negativt och 

skulle framförallt gagna investerare som då kan lita på den information som finns på 

kampanjsidan.  
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En av implikationerna från studiens resultat kring seriösare värderingsprocess än vad 

som förväntats är att fokus i viss mån kan förflyttas till ett annat orosmoln, den höga 

grad asymmetriska information som finns på marknaden. Vår rekommendation kring 

nya tydliga regler bör därför primärt inriktas på att reducera informationsövertaget och 

följaktligen öka investerarskyddet. Detta då entreprenörerna och intermediärerna idag 

helt och hållet själva avgör vilken information som skall delges. Faran idag är att 

entreprenörerna berättar för investerarna vad de vill höra via säljande argument, 

prognoser och planer på tidiga exits där inga av dessa behöver vara förankrade i vad 

som faktiskt är troligt. Via observationer uppmärksammades av oss ett förfarande där 

investerare blev utsatta för de andra aktörernas informationsövertag, där en kampanj 

sänkt sin värdering och målsättning efter de inledande 45 dagarna men detta inte 

uppmärksammats överhuvudtaget hos intermediären eller entreprenören. I sig anser vi 

inte att en sänkt målsättning är någonting skadligt men det bör tydliggöras att detta skett 

för att investerare som betraktar kampanjen för första gången skall erhålla samma 

information som övriga betraktare. Att sänka sin värdering mitt under kampanjen är 

tudelat, dels kan det vara ett tecken på att alltför hög värdering tillämpats initialt varför 

en lägre värdering bättre speglar företagets värde men samtidigt torde detta förfarande 

inte vara rimligt att utföra under en pågående kampanj. 

 

Avslutningsvis går det att konstatera att problemet med värdering verkar vara påtagligt 

då det nyligen börsnoterade företaget som finansierats via equity crowdfunding 

påbörjade handel på en nivå som låg tolv procent lägre än det som erbjöds investerarna 

på FundedByMe. Därefter har företaget dessutom fortsatt minska i värde sedan 

introduktionen. Möjligtvis kan problemet vara att företaget var övervärderat när 

finansiering söktes från folket eller att investerarna faktiskt är otåliga och snabbt vill 

avyttra sina innehav. Det är dock inte möjligt att dra några långtgående slutsatser från 

enbart ett exempel men vi finner ändå att denna snabba värdeminskning åskådliggör 

problemet på marknaden. 
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7 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka värderingsprocessen för företag som söker kapital 

via equity crowdfunding i Sverige. När studien genomförts har det framkommit att den 

initiala tanken om att värderingar skulle vara amatörmässiga på grund av okunniga 

entreprenörer var felaktig bland de undersökta företagen. Resultatet från studien verkar 

tyda på att entreprenörerna förstår vikten av en genomtänkt värdering och ofta tar in 

extern kompetens för att hjälpa till med denna. Vidare framkom att ingen 

värderingsmetod var primärt förekommande även om det som författarna benämner 

viktade faktorer var den mest frekventa. Syftet var även att försöka förstå hur andelen 

utbjudet kapital avgjordes och enligt denna studie, som fått svar på varför de satts upp 

som de gjort, är dessa andelar främst baserade på att skydda sitt innehav samt på det 

kapitalbehov som finns för de planer som entreprenören har i framtiden. Det visade sig 

även att den teori som råder om att företag söker sig till equity crowdfunding när de 

andra källorna till kapital ej är tillgängliga stämmer för fallföretagen i denna studie. 

Detta då majoriteten av entreprenörernas primära motivation att söka denna 

finansieringsform var att de tidigare fått nekande svar från riskkapitalister och 

affärsänglar. Sammantaget befinner sig dock området i en gråzon med alltför många 

oklarheter och vi anser att ökad transparens är nödvändig för att en seriös utveckling 

skall ske i framtiden. Detta bör förverkligas genom tydligare reglering och instiftandet 

av en sådan måste ske genom ett samspel mellan de intermediärer som finns på 

marknaden och lagstiftarna. Tydligare reglering skulle också öka det investerarskydd 

som efterfrågas av författarna och leda till att finansieringsformen kan få det erkännande 

som dess förespråkare hävdar är rättfärdigat. 

 

7.1 Förslag till vidare studier 

Framtida forskning på området equity crowdfunding kommer att behövas löpande 

utefter ämnets utveckling. Då eventuella regleringar och större skandaler kan förändra 

området avsevärt föreligger dock viss osäkerhet kring relevansen för de kommande 

förslagen men de är i dagsläget, enligt författarna, intresseväckande.  

 

I och med att Pepins under våren 2016 etablerats på marknaden samtidigt som Nordea 

annonserat ut en kommande satsning på crowdfunding under denna studies 

färdigställande anser vi att studier kring dessa skulle vara intresseväckande. Pepins 
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inriktar sig mot väsentligt högre belopp och vore enbart av den anledningen intressant 

ur flertalet olika infallsvinklar. Exempelvis vore en intressant aspekt att undersöka 

varför företagen på denna plattform sökt sig till equity crowdfunding då det är frågan 

om företag som inte bör hamna i finansieringsgapet. Att plattformen dessutom har 

ambitioner om en marknadsplats för aktier från de företag som finansierats hos dem 

medför ytterligare intressanta områden att undersöka, till exempel likviditeten på denna 

marknad. Vidare är det ännu oklart hur Nordeas crowdfunding kommer fungera varför 

en specifik rekommendation kring denna är svår att ge. Samtidigt är det rimligt att anta 

vissa skillnader mellan dem och andra intermediärer då deras primära verksamhet inte 

är equity crowdfunding. Specifikt integrationen med övrig bankverksamhet där Nordeas 

kundbas möjliggör att företagen kommer nå ut till avsevärt fler potentiella investerare 

vore intressant att närmare granska. Ett avslutande förslag är att undersöka huruvida 

investerarna är ambassadörer för de företag de investerat i, likt det intermediärerna ofta 

påpekar. Syftet skulle vara att se om det faktiskt är en fördel att ha finansiärer från 

crowdfunding jämfört med exempelvis investerare på aktiemarknaden och om dessa 

faktiskt marknadsför den produkt som de investerat i. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledning: 

Hur föddes idén till företaget? 

Hur såg åren mellan företagets grundande och kampanjen ut? 

Hur finansierades ni under dessa år? 

Hade du eller någon inblandad tidigare erfarenhet av crowdfunding innan kampanjen? 

Hade ni någon alternativ finansiering utöver crowdfunding under kampanjen? 

 

Huvudfrågor: 

Hur gjordes värderingen av företaget inför crowdfundingkampanjen? 

Hur valde ni hur stor del av företaget som skulle bjudas ut? 

Tittade ni på några andra kampanjer när ni utformade er kampanj eller satte upp ert 

finansiella mål och i sådana fall vilka? 

Det finns ju inte någon reglerad marknad eller börs för privata aktier i Sverige, hur tror 

ni det har påverkat era investerare? 

Har ni någon uppfattning om hur företagets värde har utvecklats sedan kampanjen? 

Har någon kontaktat er rörande eventuell försäljning av sitt innehav? 

Planerar ni någon ny kapitalanskaffning i framtiden? Och i sådana fall vilken? 

 

Avslutning: 

Hur ser ni på framtiden för ert företag operationellt? 

Hur ser ni på framtiden för ert företag finansiellt? 
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Bilaga 2: Databas  

Tabell 7: Samtliga finansierade kampanjer mellan december 2012 - maj 2016 

  Företagsnamn % Belopp (EUR) Avslutades Ej aktiva* Land 

1 Caliente 12,28% 523 879    01-maj-16   Sverige 

2 vidFlow (kampanj 2) 1,13% 34 690    06-apr-16   Norge 

3 Sofie Bly 10,72% 77 983    01-apr-16   Sverige 

4 Mouche 12,36% 74 322    31-mar-16   Sverige 

5 Commons 2 2,93% 105 012    31-mar-16   Spanien 

6 Betolio 7,50% 380 438    27-mar-16   Malta 

7 BÄJBI 3,55% 387 103    12-mar-16   Sverige 

8 Front Office Nordic AB 20,18% 594 355    15-feb-16   Sverige 

9 BrewDog (kampanj 4)** 0,01% 60 679    31-jan-16   Storbritannien 

10 Möbler 19,20% 128 985    16-jan-16   Sverige 

11 

FastTrackFood / Subito Services 

AB 19,58% 548 236    05-dec-15   Sverige 

12 NOA Relaxation (kampanj 2) 5,15% 718 587    04-dec-15   Sverige 

13 Marita Huurinainen 10,69% 171 597    03-dec-15   Finland 

14 Trine 12,47% 71 157    01-dec-15   Sverige 

15 Someone.io 12,78% 129 508    09-nov-15   Norge 

16 Fikabox 20,24% 215 700    01-nov-15   Sverige 

17 Intreat 3,27% 115 674    30-sep-15   Sverige 

18 Zeifie 17,03% 95 000    31-aug-15   Sverige 

19 Berries by Astrid 26,16% 244 297    15-aug-15   Sverige 

20 Djenee 9,38% 418 731    30-jul-15   Sverige 

21 BooknHeal 3,40% 33 381    30-jun-15   Finland 

22 Eggs inc (kampanj 2) 12,75% 276 889    19-jun-15   Sverige 

23 Safello 6,90% 628 869    02-maj-15   Sverige 

24 Parking List 5,88% 58 800    09-apr-15   Tyskland 

25 Mormor Magdas Glass 23,36% 179 356    27-mar-15   Sverige 

26 Motei 14,50% 93 863    19-mar-15   Norge 

27 BoDeal 30,24% 67 725    10-mar-15   Sverige 

28 Commons (kampanj 1) 7,39% 67 363    01-mar-15   Spanien 

29 Value Drive 1,67% 120 493    05-feb-15   Kina 

30 NOA Relaxation (kampanj 1) 12,84% 965 129    03-feb-15   Sverige 

31 Circly 2,59% 78 475    15-jan-15   Finland 

32 Plick 20,11% 244 860    15-jan-15   Sverige 

33 Fat Cat 10,29% 225 120    14-jan-15 X Isle of Man 

34 Relax ALLY 3,75% 60 060    29-dec-14   Finland 

35 Isbjörn 21,60% 477 344    29-nov-14   Sverige 

36 Give 21,28% 234 201    29-nov-14   Sverige 

37 vidFlow (kampanj 1) 5,30% 132 834    12-nov-14   Norge 

38 NightFox 6,10% 19 744    12-nov-14 X Tyskland 

39 Karmanoia's Labyrinth 1,62% 4 527    12-nov-14 X Tyskland 
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  Företagsnamn % Belopp (EUR) Avslutades Ej aktiva* Land 

40 Virtuous Vodka (kampanj 2) 4,00% 2 065 400 kr 11-nov-14   Sverige 

41 DonDobbin 1,70% 34 857    24-okt-14   Sverige 

42 Åre Natural Mineral Water 4,50% 1 147 240 kr 18-okt-14   Sverige 

43 Lovetagged 21,00% 71 780    04-sep-14   Danmark 

44 Winner Takes All 13,05% 111 310    31-aug-14   Malta 

45 Yoogaia 4,60% 92 172    04-jul-14   Finland 

46 Fallinlover 14,03% 563 000 kr 21-jun-14   Sverige 

47 AssiStep 11,40% 684 675 NOK 29-maj-14   Norge 

48 YesCredit 2,15% 54 025    19-maj-14   Estland 

49 Brokerstars 3,59% 28 862    16-apr-14   Spanien 

50 Samastah 6,30% 76 800    03-mar-14   Spanien 

51 High Heaven 7,83% 30 928    28-feb-14   Sverige 

52 Goodio Cools 10,00% 50 000    28-jan-14   Finland 

53 Instrument Champ  5,00% 250 000 kr 13-dec-13 X Sverige 

54 Eggs Inc (kampanj 1) 4,70% 476 000 kr 15-okt-13   Sverige 

55 Jascha 9,90% 500 000 kr 01-sep-13   Sverige 

56 Beibamboo 6,92% 58 738 kr 17-aug-13   Finland 

57 Global Talent 3,26% 1 640 000 kr 18-jul-13 X Sverige 

58 Nerdy by Nerds 2,32% 293 525 kr 08-jul-13 X Sverige 

59 OnTheFlea 8,00% 960 000 kr 07-maj-13 X Sverige 

60 Elinnovation AB 9,99% 200 000 kr 05-apr-13   Sverige 

61 Virtuous Vodka (kampanj 1) 9,98% 1 000 140 kr 11-jan-13   Sverige 

62 Nordic Design Collective 3,75% 153 000 kr 12-dec-12   Sverige 

*Reservation för att fler företag än angivet är nedlagda. 

**Brewdog hade tidigare bedrivit kampanjer hos andra intermediärer och bedrev sin 

fjärde kampanj simultant på flera olika plattformar. 
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Bilaga 3: Värderingsmetod 

Tabell 8: Branschkategori och värderingsmetod för de svenska kampanjerna på 

FundedByMe 

  Företagsnamn Kategori Värderingsmetod 

1 Caliente Mat & Dryck Värderingsmetod ej angiven 

2 Sofie Bly Mode Kassaflödesvärdering 

3 Mouche Mode Viktade faktorer och kassaflödesvärdering 

4 BÄJBI Konsumentprod Viktade faktorer 

5 Front Office Nordic AB Tjänster Egen uppskattning och tidigare investering 

6 Möbler Konsumentprod Viktade faktorer 

7 

FastTrackFood / Subito Services 

AB Tjänster Värderingsmetod ej angiven 

8 NOA Relaxation (kampanj 2) Mat & Dryck Efterfrågade dokument saknas 

9 Trine Övrigt Efterfrågade dokument saknas 

10 Fikabox Mat & Dryck Efterfrågade dokument saknas 

11 Intreat Tjänster Tidigare investeringar 

12 Zeifie Konsumentprod Värderingsmetod ej angiven 

13 Berries by Astrid Mat & Dryck Viktade faktorer 

14 Djenee Tjänster Efterfrågade dokument saknas 

15 Eggs inc (kampanj 2) Mat & Dryck Multipelvärdering 

16 Safello Finans Värderingsmetod ej angiven 

17 Mormor Magdas Glass Mat & Dryck Multipelvärdering och utvecklingsstegsvärdering 

18 BoDeal Online Värderingsmetod ej angiven 

19 NOA Relaxation (kampanj 1) Mat & Dryck Efterfrågade dokument saknas 

20 Plick Applikation Utvecklingsstegsvärdering och värderingsprogram 

21 Isbjörn Mode Kassaflödesvärdering 

22 Give Applikation Värderingsmetod ej angiven 

23 Virtuous Vodka (kampanj 2) Mat & Dryck Multipelvärdering 

24 DonDobbin Konsumentprod Efterfrågade dokument saknas 

25 Åre Natural Mineral Water Mat & Dryck Viktade faktorer 

26 Fallinlover Tjänster Efterfrågade dokument saknas 

27 High Heaven Online Efterfrågade dokument saknas 

28 Instrument Champ  Applikation Efterfrågade dokument saknas 

29 Eggs Inc (kampanj 1) Mat & Dryck Värderingsmetod ej angiven 

30 Jascha Mode Värderingsmetod ej angiven 

31 Global Talent Online Värderingsmetod ej angiven 

32 Nerdy by Nerds Mode Värderingsmetod ej angiven 

33 OnTheFlea Applikation Värderingsmetod ej angiven 

34 Elinnovation AB Konsumentprod Efterfrågade dokument saknas 

35 Virtuous Vodka (kampanj 1) Mat & Dryck Efterfrågade dokument saknas 

36 Nordic Design Collective Mode Efterfrågade dokument saknas 

 

 


