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Förord

 
 

Skrivandet av förorden är den sista biten i uppsatspusslet. När ni i nuläget läser dessa ord, har 

hela resan redan skett och pusslet snart färdigt. Likt Sisyphus öde, är uppsatsskrivandet ett 

ständigt kämpande och knuffande, men nu vid sista pusselbiten måste man tänka sig 

författarna lyckliga.  

 

Ett tack vill riktas till caféet i Halmstads stadsbibliotek, er koffeintillförsel har hjälpt oss i 

såväl med- som motgång och bidragit till att vi nu med en färdig uppsats kan sitta och skriva 

förorden. Vi vill även ta detta tillfälle i akt att tacka för den feedback vi fått från opponenter 

och vår handledare, docent Arne Söderbom. Genom värdefulla åsikter har ni hjälpt oss 

förfina samtliga delar av uppsatsen. Ett stort tack skall även riktas mot våra respondenter som 

tagit sig tid ur både fritid och arbetstid för att möjliggöra denna uppsats. 

 

Slutligen vill vi tacka varandra för den tid och engagemang som lagts ned och vi hoppas nu 

med denna uppsats kunna bidra med insikter om crowdfundings fortsatta tillväxt.  

 

 

Trevlig läsning, 

 
 

 

______________                               _____________________ 

 

Oskar Mann    Jacob Wergeland 

 

 
Halmstad 2017-05-21 

  

           Oskar Mann           Jacob Wergeland
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Sammanfattning

 
Crowdfunding innebär ett insamlande av kapital från stora mängder individer, oftast med små 

belopp vardera, utan användandet av traditionella finansiella mellanhänder. Crowdfunding som 

investerings- och finansieringsalternativ växte fram efter finanskrisen 2007/2008 då det blev 

svårare för företagen att få finansiering från restriktiva banker. Med grund i 

crowdfundingmarknadens novelitet och att företagen som bedriver en crowdfundingkampanj i 

många fall är små och nystartade, framstår crowdfunding som en riskfylld investeringsform 

som medför problem för investerare. Nya investeringsbeteenden har uppmärksammats hos 

generationen millennials där osäkerhet råder huruvida millennials beteende och preferenser 

liknar tidigare generationer. Studien ämnar därav att utreda vilka problemområden som 

existerar vid investering i equity-crowdfunding, samt vad som påverkar millennials inför 

investeringsbeslutet. Studien anammar en kvalitativ metod och omfattar totalt tio intervjuer, 

varav sju intervjuer med millennialinvesterare (födda mellan 1980-2000) som vardera gjort 

minst en investering i en equity-crowdfundingkampanj, två intervjuer med yrkesverksamma 

private equity- managers från Swedbank och Skandia, och en intervju med Nordeas ansvarige 

för utveckling av Nordeas egen crowdfundingplattform. Studien resulterar i en identifiering av 

framstående problemområden vid equity-crowdfunding. Problemområden inkluderar ett 

informationsasymmetriskt underläge för investeraren som gör investeraren motvillig att 

investera stora belopp. Crowdfundings små investeringsbelopp påverkar mängden utförd due 

diligence och rationaliteten av due diligence förvrängs av flockbeteendet crowdförtroende, där 

investerarna förlitar sig på varandras bedömningar och i en form av fear of missing out 

investerar irrationellt. Millennialgenerationen premierar investeringar där en personlig 

koppling finns och generationen använder sig av sociala medier för att utvärdera företagen och 

ägarna. Adverse selection identifieras som ett konkret problem inom crowdfunding gällande 

equity-crowdfundingkampanjer och studien rekommenderar att lagstiftning bör fattas för att 

minska det informationsasymmetriska underläget. Studien bidrar med begreppsutveckling och 

ökad förståelse för equity-crowdfunding och dess olika problemområden, samt 

uppmärksammar millennialgenerationens förändrade investeringsbeteende. 

 

Nyckelord: equity-crowdfunding, crowdfunding, crowdfundingproblematik, millennials, 

investeringsbeteende, informationsasymmetri, principal-agent, behavioural bias, due diligence 
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Abstract 

 
Crowdfunding is a rising mass funding concept, where a large number of investors each 

contribute with a small amount, without using standard financial intermediaries. Crowdfunding 

as an investment and financing alternative started developing after the subprime crisis in 

2007/2008. During this period, the economic situation was in decline and banks financing more 

restrictive. Due to the novel crowdfunding market and the primarily young companies that 

conduct crowdfunding campaigns, crowdfunding as an investing alternative is considered high 

risk and uncertain, and entails considerable problems for the investors. New investing 

behaviour has been recognized in the millennial generation and it is unclear whether they have 

the same behaviour and preferences as previous generations. The purpose of this study is 

thereby to examine which problematic areas exist when investing in equity-crowdfunding and 

what affects millennials investment decision. The study takes on a qualitative method by 

conducting a total of 10 interviews: seven interviews with millennial investors (born between 

1980-2000) who have completed at least one equity-crowdfunding investment, two interviews 

with professional private equity- managers from Swedbank and Skandia, and one interview 

with Nordeas Head of Alternative Finance responsible for the development of their 

crowdfunding platform. The study identifies prominent problematic areas when investing in 

equity-crowdfunding. An information asymmetric substandard shows impact on the investors’ 

willingness to invest and especially to invest larger amounts. The small amount invested affects 

the level of performed due diligence, and wherein the rationality of due diligence is perverted 

by the heard behaviour crowd trust. Crowd trust is the phenomena where investors rely on each 

other as quality signals, and due to a fear of missing out, invest irrational. The millennial 

generation is shown to prefer investments where they have a personal connection with the 

company or product, and millennials primary source of due diligence is through social media. 

Adverse selection is identified as a concrete problem in equity-crowdfunding and the study 

proposes that legislation can reduce the information asymmetric problem. The study 

contributes with an increased understanding for equity-crowdfunding and its problematic areas, 

but also with added knowledge for the millennial generation and its investing behaviour.  

 

Keywords: equity-crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding problems/ risks, millennials, 

investing behaviour, information asymmetry, principal-agent, behavioural bias, due diligence 
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Equity-Crowdfunding: Millennial investing behaviour 
 

 
1. INLEDNING 
Nyetablerade företag behöver kapital för att kunna utvecklas (Mollick, 2014), ett kapital som 

förr eller senare kan behöva insamlas från externa källor. Ursprunglig kapitalinsamling sker 

vanligen först från entreprenörerna själva (Schwienbacher, 2007) följt av släkt- och 

vänskapskretsen (Lukkarinen, Teich, Wallenius, & Wallenius, 2016). Traditionellt uppstår 

därefter ett val för entreprenören om att antingen internt försörja företaget tills krediter från 

institutionella finansieringskällor beviljas, eller söka sig till riskkapitalister (Schwienbacher, 

2007). Mellan den ursprungliga kapitalinsamlingen från ägare, släkt samt vänner, och 

traditionella finansieringskällor uppstår ett finansieringsgap (se figur 1). Finansieringsgapet 

innebär att det eftersökta kapital som tillväxtföretag behöver för att utvecklas ej förmedlas 

(Lukkarinen et al., 2016). Efterskalvet av finanskrisen 2007/2008 var ett uppskrämt 

bankväsende som höll i mer kontanta medel än tidigare samt var mer restriktiv med sin 

utlåning. Finansieringsgapet mellan nystartade entreprenöriella företag och den riskaverta 

banken växte därav och blev ett mer väsentligt problem (Baumgardner, Neufeld, Huang, 

Sondhi, Carlos, & Talha, 2017). I och med svårigheten för nya och små företag att bli beviljade 

krediter från affärsänglar, riskkapitalister, och banker, började entreprenörer söka sig till 

konsumentdrivna finansieringsformer (Kuppuswamy & Bayus, 2015).  

 

Crowdfunding1 har som mål att fylla finansieringsgapet (Valančienė & Jegelevičiūtė, 2014) 

och crowdfunding började efter finanskrisen att växa fram även som investeringskoncept, som 

tidigare främst funnits för mer välgörande syften (Baumgardner et al., 2017). 

Finansieringsgapet föreligger för de företag som befinner sig i sin tillväxtfas och som saknar 

möjlighet, exempelvis på grund av bristande säkerheter, att få kapital från mer traditionella och 

institutionella finansieringskällor (Finansinspektionen, 2015; Lukkarinen et al., 2016).  

 

 

 
 

Figur 1. Företags kapitalbehov över dess livscykel (Lukkarinen et al., 2016). Bilden belyser 

ett företags kapitalbehov genom dess livscykel och illustrerar vid vilken tidpunkt kapital 

inhämtas från olika finansieringskällor. Det existerar ett finansieringsgap som equity- och 

debt-crowdfunding fyller.  

                                                 
1
 Crowdfunding saknar någon direkt svensk översättning. Finansinspektionen använde dock i sin rapport från 

2015 benämningen Gräsrotsfinansiering. Genomgående i studien kommer crowdfunding inte använda 

Finansinspektionens svenska benämning, utan kommer benämnas som crowdfunding. 
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Crowdfunding brukar primärt delas in i fyra kategorier vars syfte är detsamma, att samla in 

kapital. Vad som skiljer crowdfunding-varianterna åt är främst motprestationen gentemot 

investeringen: aktier/ andelar i bolaget överlåts till investeraren genom equity-crowdfunding, 

avkastning/ ränta på utlånat kapital genom debt-crowdfunding, förköp av produkt/ belöningar 

genom reward-crowdfunding, eller välgörenhet/ symboliska gåvor genom donation-

crowdfunding (Finansinspektionen, 2015; Vulkan, Åstebro & Sierra, 2016). De olika 

crowdfunding varianterna skiljer sig åt ur konsumentsynvinkel och bör därför kategoriseras; 

equity-crowdfunding och debt-crowdfunding till investerings-crowdfunding, medan reward- 

och donation-crowdfunding har mer en hobbykaraktär (Belleflamme, Omrani & Peitz, 2015). 

 

Crowdfundingprocessen består av tre aktörer: entreprenören, investeraren, och 

crowdfundingplattformen (Ryu & Kim, 2016). Fenomenet insamlande av kapital från ett stort 

antal investerare är inget nytt; vad som gör crowdfunding till en utan tidigare historisk 

förekomst är crowdfundingplattformarna som förmedlingsaktörer (Finansinspektionen, 2015; 

Fleming & Sorenson, 2016). Ett klassiskt exempel på en historisk crowdfundingkampanj är vid 

byggandet och uppförandet av frihetsgudinnan. Inför flytten från Paris till New York var 

piedestalen som statyn skulle stå på ej färdigbyggd på grund av bristande pengar hos 

fransmännen, därav uppmanades New York-borna att tillsammans finansiera 

statyettpiedestalen; 125 000 personer bidrog under en period på 5 månader till en summa av 

sammanlagt $102 000 där de flesta av bidragen var mindre än $1 (Nutting & Freedman, 2015). 

Ytterligare exempel är musikerna Mozart och Beethoven som finansierade sina föreställningar 

och nya musikkompositioner genom bidrag från stamkunder (Kuppusmawy & Bayus, 2015). 

Agrawal, Catalini och Goldfarb (2014) menar att crowdfunding genom internetbaserade 

plattformar har digitaliserat det redan existerande massfinansieringskonceptet och då 

underlättat för kapitalsökare och investerare att mötas. Framgången beror på att kontakten 

mellan parterna effektiviseras genom onlineförmedling, små investeringar online har reducerat 

risken, och större möjlighet finns för investerarna att interagera med företagen genom 

plattformarna.  

 

Crowdfundingmarknadens första stora tillväxt skedde 2013 till 2014, då de globalt insamlade 

kapitalet ökade från $6,1 till $16,2 miljarder, en ökning med ca 165 % (Baumgardner et al., 

2017).  På den svenska marknaden var Fundedbyme den första plattformen, de lanserades år 

2011 och var 2015 den största nordiska aktören (Billing, 2016, 23 mars). Den globala 

crowdfundingmarknaden uppskattades år 2015 uppgå till $34,4 miljarder vilket är en 

fördubbling från året innan. En tillväxttakt som gör att crowdfunding med stor sannolikhet 

kommer att passera riskkapitalmarknaden de närmsta åren (Crowdfundinginsider, 2015). 

Riskkapitalmarknaden uppgick nämligen 2013 globalt till $48,5 miljarder, men med endast en 

genomsnittlig ökning på 3,84 %2 de senaste åren; en svag ökning som förklaras med de 

begränsade skalmöjligheterna för riskkapitalmarknaden (Teker, Teker & Teraman, 2016). 

Crowdfunding som finansieringskälla kan därmed komma att substituera för mer traditionella 

finansieringskällor (Agrawal et al., 2014) och då potentiellt konkurrera bort dem från 

marknaden (Mollick, 2014; Vulkan et al., 2016), en slags disruptiv innovation eller kreativ 

förstörelse3. 

 

                                                 
2
 Avser 2006-2013, hänsyn bör tas att finanskrisen orsaka visst extremvärde 2009.  

3
 Begreppet kreativ förstörelse introducerades av Joseph Schumpeter 1942 i hans bok Capitalism, Socialism and 

Democracy, och innebär att en teknologisk eller ekonomisk utveckling har skett, genom introduktion av 

innovation, som rubbar marknadens status quo och därmed förstör etablerade marknadsstrukturer. 
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1.1 Problematisering  
Goldman Sachs (2015) beskriver i sin rapport att Millennials (födda 1980- 2000) skiljer sig 

stort från tidigare generationer. Till följd av finanskrisen 2007/2008 har millennials utvecklat 

en skepticism för börsen och dess volatilitet, vilket gjort att millennials innehar cirka 52 % av 

sina tillgångar i kontanta medel och endast 28 % i aktier, jämfört med icke-millennials som 

innehar cirka 23 % av sina tillgångar i kontanta medel och 46 % i aktier. Millennials står för 

ett skifte i investerarbeteenden, då generationen som vuxit upp i symbios med digitaliseringen 

och sociala medier utvecklat andra preferenser än tidigare generationer (Garton & Garton, 

2013). Millennials har ett ökat mobilt användande, vilja att dela erfarenheter och interagera 

med företag, ett ökat informationsbehov, och önskan av mer direkt kontroll över hur tillgångar 

används. Detta medför att equity-crowdfunding, som investeringsform, kan vara mer tilltalande 

än börsen eftersom crowdfunding anses innebära en mer autentisk kontakt (Goldman Sachs, 

2015). KPMG (2017) genomförde år 2017 en global undersökning av 70 kapitalförvaltnings 

Vd:ar, där 92 % uppgav att de är oroade eller mycket oroade över förmågan att förstå 

millennials investeringsbeteende och behov. Vad som påverkar investeringsbesluten vid 

crowdfunding bör därför begrundas utifrån millennialspecifika beteenden och inte enbart som 

ett generellt investeringsbeslut. 

 

Investerares beteende påverkas av olika behavioural bias som till exempel flockbeteende, vare 

sig det gäller börsen, crowdfunding, eller privata konsumentköp (Shanmugham & Ramya, 

2012). Vad som skiljer crowdfunding från börsen är crowdfundings högre grad av 

informationsasymmetri (Agrawal et al., 2014), vilket ställer krav på investerarens 

bedömningsförmåga eftersom information kan vara felaktig, bristande, eller vilseledande 

(Akerlof, 1970). Olika crowdfundingplattformar har olika regleringar i hur mycket information 

som företagen måste uppge och det är svårt för investerare att bedöma informationens 

legitimitet (Mollick, 2014). Bakomliggande antaganden till prognoser kan saknas och 

företagets generella transparens kan vara tvivelaktig (Baucus & Mitteness, 2016). Att 

crowdfunding skall få legitimitet från mängden investerare kan snarare få motsatt effekt, 

förutom flockbeteenden så kan investerare känna sig privilegierade av möjligheten att 

investera. Ett skifte har skett i investerarnas farhågor, från risken att de kan förlora pengar till 

risken att de skulle missa möjligheten att tjäna pengar. Denna uppfattning hindrar en utförlig 

analys av företagen, det vill säga due diligence, eftersom investeraren inte vill förolämpa 

personen som bjöd in till investeringsmöjligheten, en irrationalitet inom crowdfunding som 

benämns madness of the crowd (ibid.). Problem i utförandet av due diligence föreligger 

dessutom på grund av investerarens bristande tid, resurser och kunskap i att särskilja bra från 

dåliga företag (Howson, 2006). 

 

Till skillnad från börsen, som behandlar mognare företag, så ställs investeraren vid equity-

crowdfunding även för riskerna vid nyuppstart, risker som är svåra att väga mot avkastningen 

(Agrawal et al., 2014; Nutting & Freedman, 2015). En sådan risk kan vara entreprenörens 

inkompetens, som berör den av investeraren föreliggande optimism om entreprenörens 

kompetens. I många fall finns begränsad information om entreprenören i sig och dess faktiska 

företagsamma erfarenhet och kunskap. Risken blir att falla för karismatiska drag över 

kompetens (Nutting & Freedman, 2015). Investeraren måste dessutom behandla samma risk 

som för alla uppstartsföretag: den inneboende risken av nya verksamheter, affärsmodeller och 

idéer (Agrawal et al., 2014). Risker vid uppstart kan vara att patent avslås, en konkurrent som 

lanserar billigare alternativ, eller logistiska problem. Marknadsrelaterade risker som i högsta 

grad är aktuella för de många teknikföretag som söker sig till crowdfunding (Kubr, Ilar & 

Marchesi, 2005).  
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Utifrån en legal aspekt har EU-kommissionen uttalat att equity-crowdfunding möjligen kan 

omfattas av rådande regler i Mifid-direktivet4, och inom EU har enbart ett fåtal enskilda 

medlemsländer valt att på nationell nivå upprätta regelverk för crowdfunding 

(Finansinspektionen, 2015). Generellt rör sig dock fortfarande crowdfunding om en relativt 

oreglerad marknad och är ett forum med hög grad av informationsasymmetri och osäkerhet 

(Agrawal et al., 2014; Finansinspektionen, 2015). Att marknaden ny och oreglerad, men med 

hög tillväxttakt, tros leda till skandaler inom den närmsta framtiden där missförstånd kan ligga 

till grund för att investerare stämmer entreprenörerna och vice versa (Agrawal et al., 2014). 

Baucus och Mitteness (2016) menar att den oreglerade crowdfundingmarknaden har öppnat 

upp för nya möjligheter åt oseriösa entreprenörer, där investerarna till viss del är ovetande om 

deras utsatta situation. Investerare bör inte förlita sig på en statlig översyn då reglering för 

branschen sker indolent, individen bör istället själv bli mer medveten om sin situation och 

utforma en metodik för att hantera problemen. 

 

Tidigare forskning 

Befintlig forskning undersöker i flera studier crowdfunding ur ett generellt perspektiv, bland 

andra Agrawal, Catalini och Goldfarb (2011; 2014) och Nutting och Freedman (2015). De 

beskriver crowdfunding och till viss del inkluderar olika problemområden som investerare 

ställs inför, exempelvis informationsasymmetri och bias, samt möjligheter för investerare att 

utföra due diligence. Befintlig forskning har dock primärt undersökt crowdfunding ur ett 

företagsperspektiv, Lukkarinen et al. (2016) och Vulkan et al. (2016) fokuserar på 

framgångsfaktorer för crowdfundingkampanjer. Mollicks (2014) kvantitativa studie klargör till 

delar crowdfundingdynamiken. I Sverige har endast limiterad forskning bedrivits angående 

crowdfunding. Finansinspektionen (2015) har försökt kartlägga crowdfunding i Sverige men 

deras rapport fördjupar sig inte i något problemområde. Vidare är ingen djupgående forskning 

kring generationen millennials investeringsbeteenden utförd, men en förändring i 

investeringsbeteende är uppmärksammat av banker som Goldman Sachs (2015) och UBS 

(2014), och revisionsbyråer som KPMG (2017); osäkerhet och oro råder om hur millennials 

investeringsbeteende ser ut i nuläget och kommer utvecklas.  

 

Vad tidigare studier dock saknat är kvalitativ data om hur investerarna de facto går tillväga vid 

denna nya investeringsmetod, speciellt i ljuset av osäkerheten över millennials 

investeringsbeteende. Denna studie ämnar därför kunna komplettera befintlig litteratur med 

kvalitativa insikter om hur investerare resonerar kring det nya växande investeringsalternativet 

equity-crowdfunding. 

  

1.1.2 Forskningsfråga 
Vilka problemområden finns vid investering av equity-crowdfunding, och vad påverkar 

millennials inför investeringsbeslutet?  

 

1.1.3 Syfte 
Studiens syfte är att beskriva och tolka equity-crowdfunding för att öka förståelsen för den 

problematik som svenska millennials kan ställas inför när de investerar i equity-crowdfunding. 

Studien ämnar även med millennialaspekten att öka förståelsen för nya investeringsbeteenden.  

 

 

                                                 
4
 Reglerna i MiFID infördes 2007 och berör tredjepartsersättning genom skärpta investerarskyddsregler, 

kundskyddsregler samt regler för värdepappersinstitutens organisation.  
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1.2 Studiens disposition 
Fortsättningsvis är studien disponerad på nedanstående sätt (se figur 2). Avslutningsvis 

återfinns referenslistan samt bilagor. 

 

 
 

Figur 2. Studiens dispositionsmodell 

  

Kapitel 2 

•Teoretisk referensram: i kapitlet introduceras inledningsvis studiens teoretiska modell som 
illustrerar de olika problemområdena som belyses vid equity-crowdfunding. Vidare sker en 
allmän redogörelse för fenomenet crowdfunding; följer gör en redogörelse för de olika 
problemområden som en investering i crowdfunding berör genom en övergripande indelning i 
Behavioural bias(es), Informationsasymmetri, Intra-Kontraktuella Problem och slutligen Due 
Diligence.

Kapitel 3

•Metod: studien anammar en hermeneutisk forskningsprocess, en induktiv ansats, och en 
kvalitativ metod. Efter metodvalen beskrivs val av respondenter, utförandet av 
datainsamlingen samt tillvägagångssätt för operationalisering. Därefter presenteras studiens 
ad hoc- analysmetod. Slutligen diskuteras trovärdigheten (validiteten och reliabiliteten) av 
studien, samt en kort diskussion om studiens etiska överväganden.

Kapitel 4

•Empiri: i kapitlet framställs en sammanställning av den insamlade datan. Kapitlet är uppdelat i 
tre delar: Respondentgrupp 1, privata investerare; Respondentgrupp 2, private equity-
managers; och Respondentgrupp 3, plattformsansvarig. Presentationen av datan sker utifrån 
teorimodellens fyra huvudbegrepp.

Kapitel 5

•Analys: i kapitlet analyseras empirin med hjälp av det hermeneutiska cirkelförfarandet och 
analysen sker genom meningskoncentrering och meningskategorisering. Kapitlet inleds med 
studiens analysmodell och är därefter indelat efter teorimodelens fyra huvudbegrepp. 

Kapitel 6

•Resulat: kapitlet inleds med en, utifrån den teoretiska modellen, utvecklad förklaringsmodell: 
De Turba Furores- modellen. Kapitlet ämnar åt att tydligare redogöra i analysens mönster. En 
diskussion kring resultaten sker utifrån studiens forskningsfråga och syfte. 

Kapitel 7

•Slutsats: i studiens avslutande kapitel besvaras forskningsfrågan. Här konkretiseras studiens 
resultat samt att studiens bidrag presenteras. Avslutningsvis diskuteras författarnas tankar 
kring framtida forskningsförslag.
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för studiens teoretiska modell. Den teoretiska modellens 

sammanfattande begreppsgenomgång efterföljs av en mer generell och övergripande 

beskrivning av crowdfunding med syfte att klargöra för begreppet crowdfunding. Vidare 

presenteras generationen millennials och deras förhållande till crowdfunding. Efter presenteras 

de teoretiska problemområdena med inledningsvis omedvetna påverkande faktorer, 

behavioural bias(es). Vidare följer en redogörelse över informationsasymmetrins påverkan, 

exempelvis adverse selection/ lemon problems. Informationsasymmetrin följs av de intra-

kontraktuella problemområdena, där Principal-agent teori och behavioural theory of the firm 

kan påverka investerarnas förtroende för ägarna. Slutligen behandlas investerarens sätt att 

genom due diligence skapa sig en uppfattning om företags värde.  

 
 

2.1 Teoretisk modell 
Utifrån den teoretiska referensramen har nedanstående modell (se figur 3) skapats, med syfte 

att illustrera de problemområden som på olika sätt kan påverka millennial-investerarens 

investeringsbeslut. Modellens mitt utgörs av millennial-investerarens investeringsbeslut och de 

omkringliggande faktorerna med pilar illustrerar vilka problemområden som kan påverka 

beslutet.  

  

När millennial-investeraren besöker en crowdfundingplattform för att utvärdera potentiella 

investeringar föreligger Informationsasymmetri i och med att entreprenören som skapat 

kampanjen har tillgång till mer information än vad investeraren kan ta del av på plattformen 

(Agrawal et al., 2014). Informationsasymmetrin skapar värderingsproblem där investeraren, 

med mindre information, aldrig kan vara helt säker på investeringens legitimitet (Akerlof, 

1970; Zhao, Chen, Wang  & Chen (2017). Informationsasymmetrin ger upphov till ett negativt 

urval då en form av medelpris bildas, där de ‘bra kampanjerna’ nedvärderas då investerarna 

inte inser värdet, och de ‘dåliga kampanjerna’ värderas upp, då full tillgång till information 

saknas för att förstå riskerna (Dumitru & Anamaria, 2007). 

  

Mellan entreprenören och millennial-investeraren föreligger potentiellt Intra-kontraktuella 

problem som härrör från informationsasymmetrin. Skillnaden är att de intra-kontraktuella 

faktorerna återspeglar problem som existerar först när ett kontrakt inträtts; investeringsbeslutet 

aktualiserar problematiken (Kaplan & Atkinson, 1998; Kaskarelis, 2010). Denna studie berör 

endast investeringstillfället, men vetskapen om att dessa problem skulle föreligga vid en 

investering kan påverka investeraren vid beslutet. De intra-kontraktuella problemen består av 

skillnader som kan finnas i intressen mellan kontraktsparterna genom Principal-agent problem, 

och problem på grund av icke-rationellt samt sub-optimalt agerande genom Behavioural 

Theory of the Firm (BTotF). Principalen, utgörs i denna studies fall av den som investerar, och 

agenten (som förfogar över principalens kapital) utgörs av entreprenören. Problemen med 

parternas olika intressen i förvaltning av principalens kapital ger anledningar för principalen 

(investeraren) att misstänka att agenten (entreprenören) inte alltid kommer att agera för 

principalens bästa (Kaskarelis, 2010). Behavioural Theory of the Firm behandlar det faktum 

att entreprenören med stor sannolikhet inte kommer att agera rationellt eller strikt 

vinstmaximerande. Investerare bör därmed vara medvetna om att företag istället följer 

beslutsprocessen ‘satisficing’, som innebär att det första tillfredsställande handlingsalternativet 

utförs istället för att företaget aktivt letar efter ett för bägge parterna optimalt 

handlingsalternativ (Gavetti, Greve, Levinthal, & Ocasio, 2012). 
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Förutom faktorerna härrörande plattformen och entreprenören, påverkas investeringsbeslutet 

av medvetna och omedvetna faktorer specifika för millennial-investeraren.  Medvetet kan 

investeraren utföra Due Diligence i någon av dess tre former. Legal Due Diligence, vilket 

innebär att investeraren undersöker existensen av patent, registreringar och 

betalningsanmärkningar (Nutting & Freedman, 2015). Financial Due Diligence är processen 

att analysera årsredovisningar, budgetar, och framtida kassaflöden (Tissen & Sneidere, 2014). 

Business Due Diligence innebär att investeraren spekulerar om företagets konkurrenskraft, 

exempelvis genom att utföra en SWOT-analys för att försöka bilda ett best case/ worst case- 

scenario (Howson, 2006). Även Crowd Due Diligence existerar inom crowdfunding och 

innebär att investerare drar nytta av varandra genom delad information och då inte individuellt 

behöver genomföra de tidigare nämnda varianterna av due diligence (Nutting & Freedman, 

2015). 

 

Behavioural Bias påverkar omedvetet investerarens beslut på grund av olika psykosociala 

faktorer. Behavioural Bias innefattar framförallt irrationella beteenden såsom flockbeteende, 

där individen kan tro att ett projekt är en säker/ bra investering med den enda grunden att ett 

flertal investerare redan har investerat (Shanmugham & Ramya, 2012). Behavioural Bias 

faktorer påverkar vid alla investeringsbeslut och är inte unikt för crowdfunding; vad som 

däremot skiljer crowdfunding från exempelvis börsen är att vid crowdfunding föreligger ett 

ökat socialt interagerande som kan förhöja bias-påverkan (Baker & Nofsinger, 2002).    

 

Slutligen för att förtydliga den teoretiska modellens struktur: särskiljningen mellan 

Informationsasymmetrin och Principal-agent problem (som är underliggande 

informationsasymmetrin), har gjorts på grund av att avgränsa de potentiella problem som 

uppstår vid ingången av ett kontrakt (intra-kontraktuella), med problematiken som föreligger 

innan ett kontrakt inleds (informationsasymmetri).  Informationsasymmetriproblematiken 

övergår vid inträdandet av ett kontrakt till ett Principal-agent teoretiskt problemområden; 

därmed anses uppdelningen motiverad. 

 

 

 
 

Figur 3. Studiens teorimodell. Belyser och illustrerar de teoretiskt föreliggande 

problemområdena vid equity-crowdfunding investering.  
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2.2 Crowdfunding 
Crowdfunding är ett alternativ för såväl bolag i uppstartsfas, som behöver kapital till att 

framställa sin produkt (Agrawal et al., 2014), som för mognare bolag som söker kapital för 

notering eller internationell expansion (Nutting & Freedman, 2015). Vid uppstartsfas är förköp 

av produkt genom reward crowdfunding vanligare och när en viss mognad nåtts är andelar 

genom equity-crowdfunding vanligare, men alla typer av crowdfunding är applicerbara på alla 

mognadsstadier (ibid.). 

 

Crowdfunding kan ske på olika sätt; den primära skillnaden är den motprestation investeraren 

får i gengäld (Belleflamme et al., 2015). Den vanligaste kategoriseringen av motprestationer 

är: genom erbjudande av aktier (equity-crowdfunding), genom avkastning på lån (debt-

crowdfunding), genom erbjudande av en produkt eller belöning (reward-crowdfunding), eller 

genom ingen motprestation, donation från investeraren (donation-crowdfunding) 

(Finansinspektionen, 2015; Vulkan et al., 2016). I kontrast, företag skapar alltid en 

crowdfundingkampanj med huvudsyfte att samla in kapital till verksamheten (Mollick, 2014); 

det finns olika fördelar och nackdelar med de olika typerna av crowdfunding för 

crowdfundingföretaget5, men kapitalinsamlingen är alltid det slutliga målet (Paschen, 2017). 

Nedan beskrivs kortfattat de fyra kategorierna debt crowdfunding, reward crowdfunding, 

donation crowdfunding och equity-crowdfunding. Det är användbart att kategorisera equity-

crowdfunding och debt-crowdfunding till investerings-crowdfunding, och särskilja 

investerings-crowdfunding från belönings-, och donations-crowdfunding (Belleflamme et al., 

2015). Det ur företagssynvinkel homogena syftet med crowdfunding gör att en särskiljning är 

användbar med utgångspunkt ur investerarens syfte. Särskiljningen görs utifrån distinktionen 

att investerings-crowdfunding oftast görs med ett förmögenhetsökande syfte, medan både 

reward- och donation-crowdfunding tjänar andra syften.  

 

Crowdfunding varianter 
 - Donation-crowdfunding är ett sätt att samla in pengar för ett projekt genom att ett stort antal 

bidragsgivare donerar en liten summa var. I gengäld erhåller vanligen investerare ingenting, 

utan donations-crowdfunding fungerar som en form av direkt välgörenhet. I vissa fall kan dock 

investerare få symboliska belöningar (Gleasure & Feller, 2016). 

 

- Reward-crowdfunding är vanligen ett alternativ när produkten inte ens är färdigproducerad, 

så reward crowdfunding är enkelt likställt med ett förköp av en produkt. Ofta finns en 

minimumvestering som motsvarar värdet av en produkt, men möjligheten att investera större 

summor brukar existera genom att investeraren då mottager extra belöningar i form av extra 

produkter eller speciella ‘merchandises’ som motprestation. Investeraren går dock inte riskfri; 

risken för att företaget inte klarar av att leverera produkten föreligger. Då investerare ej kan få 

någon möjlig vinst genom reward-crowdfunding klassas det ofta därav som ett köp, ej som en 

investering (Bi, Liu & Usman, 2017).  

 

 - Debt-crowdfunding eller loan-based crowdfunding är en form av peer-to-peer lending vilket 

innebär en form av direkt utlåning mellan privatperson och företag; det vill säga, utan 

finansiella institut som mellanman. Debt-crowdfunding innebär, likt ett vanligt lån, att kapital 

söks i utbyte mot ränta. Debt-crowdfunding är ett möjligt investeringsalternativ för 

                                                 
5
 Crowdfunding medför andra effekter än enbart kapitaltillskott. Marknadsföringssyfte och 

ambassadörsrekrytering är viktiga effekter av en crowdfundingkampanj. Även efterfrågsundersökning och 

feedback för produkten/tjänsten, samt etablering av kundkrets kan en kampanj medföra (Paschen, 2017). Dessa 

effekter kommer dock ej i denna studie behandlas i vidare mån. 
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privatpersoner då det går att få en relativt hög avkastning för att möta den högre risken (Ge & 

Luo, 2016). Inom debt-crowdfunding finns kategorin fastighets-crowdfunding, som vuxit fram 

då fastighetsbolag fått kapitalbrist på grund av restriktiv utlåning. Många av de projekt som 

tidigare finansierades upp till 80 % av banker finansieras i dag istället upp till 60 %. Denna 

sub-kategori av debt-crowdfunding finns ofta på en egen plattform men är uppbyggd på 

likadant sätt som vanlig lånebaserad-crowdfunding, krediter ges till projekt i utbyte mot ränta 

(Leijonhufvud, 2015, 11 mars). 

 

 - Equity-crowdfunding är online-erbjudanden av privata bolags värdepapper till en grupp 

individer för investeringar. Equity-crowdfunding är en mekanism som gör det möjligt för breda 

grupper av investerare att finansiera små företag i utbyte mot aktier i företaget. Investerare ger 

pengar till ett företag och får äganderätten till en liten bit av verksamheten, i likhet med hur 

vanlig riskkapitalistfinansiering fungerar. Om företaget lyckas går värdet på aktien upp- och 

vice versa (därav risken) (Vulkan et al., 2016). Endast ungefär 7 % av den totala 

crowdfundingfinansieringen har skett genom equity-crowdfunding (Fleming & Sorenson, 

2016).  

 

Fördelar och Nackdelar  

Nutting och Freedman (2015) hävdar att equity-crowdfunding bidrar med en särskild form av 

diversifiering då placeringarna inte följer marknaden i samma utsträckning som börsen. 

Crowdfundings minskade känslighet för makrofaktorer bidrar till en särskilt effektiv 

diversifiering vilket kan gynna investerares totala portfölj. Det kan dock finnas en problematik 

med hur bunden investeraren blir av equity-crowdfunding investering. Innehas aktier på börsen 

finns möjligheten att avyttra aktierna en vecka efter införskaffning, till skillnad från 

crowdfunding där investeraren i många fall måste hålla aktierna minst ett år och det kan då 

vara betydligt svårare att hitta köpare åt sina andelar. Aktier som ges ut via crowdfunding går 

ej att sälja på börsen, en försäljning måste därav ske på någon andrahandsmarknad istället6. Det 

skapar vissa exit-problem för crowdfundinginvesterare som kan vara viktigt att ha i åtanke i 

omfattningen av investeringarna som görs. The Angel Capital Association uppskattade att tiden 

för en positiv exit uppgick i genomsnitt till nästan 9 år, så det är viktigt som investerare att 

förstå långsiktigheten i investerandet (ibid). 

 

Crowdfundings starka sida är att företaget söker kapital hos ett brett antal investerare där varje 

person oftast investerar små summor. Crowdfunding skiljer sig från traditionella 

finansieringskällor på några distinkta punkter: kontrakten är enklare och mer standardiserade, 

informationstillgången är lägre, antalet investerare är fler, de traditionella finansiella 

mellanhänderna undviks, och finansieringsprocessen är kortare (Vulkan et al., 2016).  

Crowdfundingplattformarna eliminerar också de flesta avståndsrelaterade friktioner som 

normalt förknippas med finansiering av projekt som befinner sig i tidigt stadium, såsom 

inhämtning av information (till exempel lokalt rykte), övervakning av framsteg och möjlighet 

att ge input (Agrawal et al., 2011).  

 

 

 

 

                                                 
6
 Pepins.se är en equity-crowdfunding plattform som samarbetar med Alternativa.se, vars affärsidé är att erbjuda 

en fungerande andrahandsmarknad för crowdfundingföretags aktier utan att orsaka samma administrativa arbete 

och stora kostnader som en börsnotering innebär. Tjänsten lanseras 28 mars 2017. 
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Crowdfunding ger nystartade företag en möjlighet att såväl känna av vilket intresse produkten 

har på marknaden, som att samla in de nödvändiga medel som behövs för att kunna växa. Med 

tillväxt kommer kostnader, och i många fall kommer de innan intäktsströmmarna, därför är det 

viktigt för företagen att kunna få finansieringshjälp (Baumgardner et al., 2017; Lukkarinen et 

al., 2016). 

 

“Well, I think that there's a very thin dividing line between success and failure. And I think if 

you start a business without financial backing, you're likely to go the wrong side of that 

dividing line” -Sir Richard Branson7 (Ted Talks, 2007) 

 

Definition 

Crowdfunding har definierats på ett flertal olika sätt, och nedan följer några av dessa. 

Crowdfunding kan brett definieras som tillvägagångssättet av sökandet av behövt kapital 

genom insamling av bidrag från ett brett antal investerare, främst genom internet (Merriam-

Webster, 2017; Nutting & Freedman, 2015). Liknande definition använder Finansinspektionen 

(2015, s.3): “Gräsrotsfinansiering innebär att kapital och krediter förmedlas via en teknisk 

plattform som kopplar samman kapitalsökanden och investerare”. Mollick (2014) diskuterar 

en bredare definition med inkluderandet av olika syften för kapitalsökanden: “Crowdfunding 

refers to the efforts by entrepreneurial individuals and groups – cultural, social, and for-profit 

– to fund their ventures by drawing on relatively small contributions from a relatively large 

number of individuals using the internet, without standard financial intermediaries” (Mollick, 

2014, s. 2).  

 

Gällande equity-crowdfunding, bör denna typ av crowdfunding enbart ses i ljuset av syftet att 

förvärva aktier eller i förmögenhetsökande syfte. Även fast Kickstarter och liknande 

belöningsbaserade plattformar då faller utanför denna studies undersökningsspektrum, kan 

användarna och på dessa plattformar ändå antas representera fördelningar och beteenden för 

equity-plattformar8 (Agrawal et al., 2014).  

 

2.2.1 Crowdfundings legala aspekt 
Det finns ingen legal definition i gällande svensk rätt för crowdfunding, därav avgör 

utformningen av verksamheten vilket regelverk som skall användas (Finansinspektionen, 

2015). Stor del av företagen som använder sig av crowdfunding har observerats vara privata 

aktiebolag. I och med att crowdfunding är nytt har inget nytt regelverk hunnit komma till stånd 

som specifikt berör dess legala aspekter, utan Finansinspektionen (2015) hänvisar generellt till 

ABL och MFL. Däremot bör frågan beaktas huruvida equity-crowdfunding omfattas av 

spridningsförbudet av aktier i aktiebolagslagen 1 kap. 7 § (2005:551) (ABL). Lagen säger 

följande:  
 
Förbud mot spridning av aktier m.m. i privata aktiebolag 
7 § Ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag får inte genom annonsering försöka sprida aktier 
eller teckningsrätter i bolaget eller skuldebrev eller teckningsoptioner som bolaget har gett ut. 

   Ett privat aktiebolag eller en aktieägare i ett sådant bolag får inte heller på annat sätt försöka sprida i första 
stycket angivna värdepapper genom att erbjuda fler än 200 personer att teckna eller förvärva värdepapperen. 

                                                 
7
 Sir Richard Branson, en brittisk entreprenör som grundade miljardimperiet och riskkapital-organisationen 

Virgin Group Ltd.  
8
 På de tidigare crowdfundingplattformarna, som nästan samtliga var belönings- eller donationsbaserade, har 

utforskande studier genomförts, t.ex. Mollick (2014), och genom att låta statistik och användarbeteende för 

dessa tidigare belönings- och donationsbaserade plattformar representera användarna och utvecklingen för 

equity-plattformar, bör ej avsaknaden av utforskande studier på dessa equity-plattformar vara ett problem. 
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Detta gäller dock inte om erbjudandet riktar sig enbart till en krets som i förväg har anmält intresse av sådana 
erbjudanden och antalet utbjudna poster inte överstiger 200. 

   Förbuden i första och andra styckena gäller inte erbjudanden som avser överlåtelse till högst tio förvärvare. 
Förbuden gäller inte heller i fråga om aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Lag (2005:812). 

8 § Sådana värdepapper som anges i 7 § får, så länge bolaget är privat, inte bli föremål för handel på en reglerad 

marknad, en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon annan 
organiserad marknadsplats. Lag (2007:566). 

Spridningsförbudet förbjuder privata företag att genom annonsering försöka vända sig till 

allmänheten för försäljning av aktier, eller på annat sätt sprida aktier till fler än 200 personer 

(Finansinspektionen, 2015). Undantaget, som uttrycks i andra stycket 7 §, att förbudet inte 

omfattar högst 200 personer som i förväg anmält intresse för förvärv av aktier, kan vara 

åberopbart och applicerbart på equity-crowdfunding.  

 

Finansinspektionen (2015) argumenterar att equity-crowdfunding genom 

crowdfundingplattformar underlättar spridningen av företagets aktier, och att många 

plattformar kräver inloggning ej gör ovan nämnda undantag applicerbart. Därav står 

erbjudandena om spridning av aktier på crowdfundingplattformarna i strid med 

spridningsförbudet och en bedömning bör göras för att klarlägga förhållandena lagmässigt. 

Vidare kommer antagligen crowdfundingplattformar behöva registrera och söka tillstånd för 

sin verksamhet för att förbättra det i nuläget bristfälliga konsumentskydd. Slutligen, specifikt 

för equity crowdfunding, bör regleringar övervägas för ökad möjlighet för investeraren att 

förstå riskerna med investeringen och kunna fatta välgrundade investeringsbeslut (ibid.). 

Finansdepartementet (2016) övervägde inför en utredning om crowdfunding inom svensk 

lagstiftning att lagstiftning angående informationen bör utredas, med hänsyn till om aktörer 

kan hållas ansvariga för informationen som förmedlas både till investerare och till 

kapitalsökande. 

 

Exempel på lagstiftning: Finland 

Finland är ett av de länder som valt att reglera crowdfunding. Finish Crowdfunding Act (FCA) 

infördes 2016 och syftar till att fastställa tydliga spelregler för crowdfunding på 

lagstiftningsnivå för att säkerställa att crowdfundingsektorn fungerar och kan växa i Finland. 

FCA syftar även till att klargöra ansvaret för olika myndigheters tillsyn av crowdfunding, att 

förbättra investerarskyddet, och att diversifiera de finansiella marknaderna. Genom införandet 

av dessa regleringar ämnar FCA att öka den alternativa finansieringen av SME företag och 

innovativa tillväxtföretag. Investerare kan genom crowdfunding få tillgång till en ny 

investeringsform som erbjuder högre risk men också högre avkastningsmöjligheter. Akten 

reglerade, bland annat, ett förtydligande av terminologin samt det ansvar myndigheter inom 

finanssektorn har gentemot crowdfunding- allt för att få konceptet crowdfunding tydligare. För 

investerare främjar lagen ett investerarskydd genom bland annat upplysningsplikt. 

Crowdfundingplattformar behöver inte längre ansluta sig till Investors’ Compensation Fund, 

och minimumkapitalkravet för att bilda en plattform sänktes från det tidigare kravet på €125 

000 till €50 000. För plattformarna lagstadgas istället att en registrering behövs hos Finnish 

Financial Supervisory Authority, med tydliga villkor för de skyldigheter plattformarna har. 

Regleringen av andra finansiella marknader är ofta komplicerad och kräver dyr driftslicens, 

något lagstiftarna ville befria crowdfundingplattformarna ifrån med en mer simpel registrering. 

Syftet med underlättandet var att främja crowdfunding då crowdfunding anses viktigt för den 

finska marknadens alternativa finansieringsformer och för att diversifiera den inhemska 

finansmarknaden (Ministry of Finance, 2016). 
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2.2.2 Hur går det praktiskt till som investerare?  
Bilaga 1 visar grafiskt hur händelseförloppet ser ut vid en faktisk investering på Pepins.se   

 

Varje investerare måste registrera sig på plattformen, först då nås åtkomst till företags fulla 

presentation, affärsplan, och finansiella information. En kampanj skapas av entreprenören och 

de väljer själva en minimum- och maximuminvestering och har en sektion där det går att ställa 

frågor samt se tidigare ställda frågor och svar, ett sätt att öka transparensen. Grundinställningen 

är att varje investering är offentlig, då går det att både se vem som investerat och hur mycket 

som investerats. Denna information är dock ett alternativ som går att stänga av som investerare. 

När investeraren är registrerad, hittat ett tilltalande företag, och klickat investera så visar det 

att intresse finns och företaget meddelas. Företaget får då ett val att antingen neka eller 

acceptera intresset, det är alltså ingen garanti att få investera i ett företag bara för kampanjen 

finns på plattformen. Om investeringen blir accepterad och kampanjen når full täckning så 

skickas ett mail ut till investerarna angående signering av aktieägaravtal och information om 

hur överföringen skall ske, något som sker helt utanför plattformen. Plattformen tar inget 

ansvar för transaktionen i sig, utan fungerar bara som en mötesplats för investerare och företag. 

Når en kampanj inte full täckning, utan bara till exempel 80 %, så sker ingenting. Investerare 

är inte heller bundna till sitt ’visade intresse’, utan signerat avtal och kapitalöverföring krävs 

(Fundedbyme, 2017). 
 

2.3 Generationen Millennials 
Millennials (eller Generation Y) är födda mellan år 1980-2000 (Goldman Sachs, 2015) och 

kännetecknas som den digitaliserade generationen med stort inflytande från sociala medier 

(Millennial, 2017, 26 jan). Som Goldman Sachs (2015) beskriver, har generationen 

karaktäristiska drag av ökat mobilt användande, viljan att dela erfarenheter, strävan efter 

perfekt information och viljan av mer direkt kontroll över hur tillgångar används. Deras 

beteende skiljer sig från tidigare generationer och som i kombination med en skepticism mot 

börsen gör att millennials söker sig till investeringsalternativ som passar deras preferenser och 

där stämmer konceptet crowdfunding in. Även UBS (2014) identifierar en beteendeförändring 

där millennials håller betydande mer mängder kontanta medel, vilket återspeglar en försiktighet 

mot marknaden i sig. En förklaring till minskningen av långsiktiga investeringar tros vara att 

millennials, uppvuxna i den digitala eran, är vana vid en mer direkt tillfredsställelse. Quantcast, 

ett ’audience measurement företag’, mätte 2014 åldern på investerarna på 

crowdfundingplattformen Indiegogo och då föll 60 % av investerarna inom ramen för 

millennials (se figur 4) (Artofthekickstart, 2014). En siffra som kan öka enligt Fundedbyme, 

där millennials står för majoriteten av trafiken på hemsidan men ålderskategorin över står för 

fler faktiska investeringar. Fundedbyme trodde dock att antalet investerande millennials 

kommer öka successivt allt eftersom millennials blir mer kapitalstarka (mailkommunikation, 

29 jan 2017).   

 

Garton och Garton (2013) fann i sin studie att millennials är generationen som driver media 

och sociala medier framåt. Något som delvis kan förklaras med att millennials, jämfört med 

andra generationer, i större utsträckning vill interagera med företag och ge feedback. För 

millennials är den samhörigheten och samverkan med företag viktig. Millennials influeras 

också starkt av andras åsikter, det är viktigare för millennials vad personer i deras nätverk och 

personer de ser upp till tycker än vad det är för tidigare generationer. Många millennials uppger 

att de vänder sig till sociala medier för råd eller bekräftelse kring sina köptankar. Ett beteende 

som härstammar från att generationen vuxit upp i symbios med digitaliseringen och framförallt 

sociala medier. Generationen värdesätter därmed kommunikation och relationer högt, då de är 
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vana att snabbt få kontakt med de personer och menar på att företag som värdesätter långsiktiga 

relationer tilltalar millennials.  

 

 
 

Figur 4. Diagram över åldersfördelning på investerare. Diagrammet visar på andelen 

millennials som investerat på crowdfundingplattformen Indiegogo. Informationen inhämtad 

från Artofthekickstart (2014).  

 

2.4 Behavioural Bias 
Beslutsfattandet gällande investeringar på individnivå är ett komplext beteende som påverkas 

av såväl rationella som irrationella faktorer. Det irrationella handlandet är främst influerat av 

sociala faktorer, som innefattas av såväl media och omgivningen, som kontakt med vänner och 

familj. Detta irrationella handlande benämns ofta behavioural biases (på svenska psykosociala 

faktorer) och anses bidra till ineffektivitet på marknaden (Baker & Nofsinger, 2002).  

 

Ett missgynnsamt flockbeteende är ett exempel på ett irrationellt handlande, som får individen 

att frångå rationella resonemang och i en form av fear of missing out följer majoritetens 

handlande (Shanmugham & Ramya, 2012). De sociala faktorerna är viktiga och i sin studie 

fann Shiller & Pound (1989) att i mer än 50 % av investeringarna så hade det initiala intresset 

för aktien kommit från att någon nämnt/ tipsat om den. Baker och Nofsinger (2002) menar på 

att människor i grupp utvecklar samma smak, preferenser och önskan om liknande livsstil. 

Investerarens omgivning påverkar investeringsbeslutet och därför kan ökad social interaktion 

späda på flockbeteendet. Det visade sig att i en given vecka var investerare mer än dubbelt så 

benägna att investera i projekt som nått 80 % av deras investeringsmål, relativt mätt i relation 

till projekt som nått 20 % (Agrawal et al., 2011).   

 

Baker och Nofsinger (2002) menar på att media förvärrar investerarnas bias genom att 

formulera fakta i mer berättande form än på ett mer analytiskt och informativt sätt vilket gör 

att individen inte tar till sig uppgifterna i lika hög utsträckning som ren information. Investerare 

påverkas omedvetet av psykosociala faktorer som kan missgynna dem.  Det irrationella 

handlandet av investerare kan kategoriseras i ‘hur investerare tänker’ och ‘hur investerare 

känner’. Förenklat kallas de vidare för kognitiva fel och emotionella fel. De kognitiva felens 

grund är att individer generellt tror att de är bättre investerare än vad de faktiskt är och som 

följd letar bevis till att bekräfta det (Baker & Nofsinger, 2002).  

 

Kognitiva fel kan vara i) Representativeness bias som innebär att individen tror att bara för att 

något har liknande kvalitéer så är det de facto lika. Denna bias bygger på fördomar och skapar 

ofördelaktiga generaliseringar. ii) Kognitiv Dissonans Bias innebär att den mänskliga hjärnan 
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förenklar och förskönar information i ett sätt att skydda sig. En form av förnekelse som bidrar 

till att individen inte lär sig av sina misslyckade investeringar, utan förminskar dem med 

tankegångar som ‘otur’, ‘det var nära’, och ‘engångsföreteelse’. iii) Familiarity Bias är att 

individen tenderar att investera i saker som är bekant för investeraren och att en sådan 

investering känns mindre riskfylld än mer okända projekt. Home bias återfinns inom familiarity 

bias, vilken innebär att investerare prefererar projekt som är geografiskt nära. Detta hindrar 

individen från att diversifiera sig. iv) Mood Bias innefattar investerarens humör när beslut ska 

fattas, där ett mer muntert humör visat sig leda till en högre grad av optimism och vice versa. 

v) Anchoring Bias är ett problem som uppstår när individen skapar en för tydlig referenspunkt 

och intalar sig att den är helt sann och representativ för andra beslut. Anchoring kan röra sig 

om marknadstrender eller i hur saker bör värderas. vi) Gamblers Fallacy Bias är den felaktiga 

tron att om något händer oftare än normalt under en period så kommer samma sak hända mer 

sällan i framtiden, eller vice versa. Individen tror på en form av utjämning som gör att beslut 

kan fattas på felaktiga grunder (Baker & Nofsinger, 2002).  

 

Emotionella fel kan vara i) Disposition Effect som är strävan efter prestige och rädslan för 

ånger. Ett beteende som får investerare att bli giriga när det går bra och agera förnekande i 

motgångar, då de ej vill inse nederlaget. Disposition effekt motverkar investerarens förmåga 

att utvärdera och lära sig av sina misstag. ii) Attachment Bias rör sig om när investerare blir 

emotionellt bundna till ett företag, produkt eller person. Det är ett vanligt mänskligt beteende 

att förnekelse uppstår om negativa nyheter kring saker i vår närhet. iii) Increase of Risk Bias 

uppstår när en investerare nyligen haft framgångsrika investeringar och gjort vinster. Vid 

framgång förekommer ett beteende där investerare hanterar vinsten som om kapitalet tillhör 

någon annan och därmed agerar utifrån en högre riskpreferens (Baker & Nofsinger, 2002). 

Leder increase of risk bias till förluster, så identifierar Shefrin (2000) en följd-komplikation: 

get evenitis, vilket innebär att investeraren resonerar kring en form av kvitt eller dubbelt 

princip. Investeraren satsar då irrationellt och med hög risk för att desperat försöka utjämna 

tidigare kapitalförluster.  

 

2.4.1 Motverka Bias 
För att motverka bias är en form av grundregel att som investerare försöka bli medveten om att 

olika bias överhuvudtaget existerar och därmed för att kunna förstå hur dessa kan påverka 

beslutet. Mer realistiska mål bör sättas upp, bland annat för att undvika kvitt-eller-dubbelt 

beteendet. För att reducera psykologiska effekter kan kriterier sättas upp för vilka 

minimumförhållanden som bör vara uppfyllda innan en investering är aktuell. För att undvika 

attachment bias bör individen diversifiera sig och analysera andra branscher. Att utvärdera sina 

investeringar är en viktig del för att investerare skall skapa sig förståelse om vilka bias som 

kan ha påverkat besluten (Baker & Nofsinger, 2002). För att minska sina risker som investerare 

anser Nutting och Freedman (2015)  att valet av plattform är viktigt, då plattformarnas kvalitéer 

och säkerhet kan variera. Crowdfundingbranschens novelitet gör att det fortfarande kommer 

nya plattformar vars säkerhet kan vara lägre. 

 

2.5 Informationsasymmetri 
Entreprenören har nästintill alltid mer information tillgänglig rörande företaget i fråga, än vad 

investeraren kan ta del av på plattformen (Agrawal et al., 2014). Informationsasymmetrin leder 

till svårigheter i bedömning av företags värde, både enskilt och i gemenskap med den 

geografiska distanseringen mellan skapare och investerare (Agrawal et al., 2014). I detta 

avseende sker en market failure där på grund av informationsasymmetrin, kapitalresurser ej 

allokeras. Det är med stor svårighet som investeraren kan värdera både entreprenörens 

kompetens och kvalitén på projekt; härav föreligger svårigheter för investerare att bedöma 
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värdet på projekt, varför värdet möjligtvis reduceras. Projekt med hög kvalitet kan därav bli 

underfinansierade eftersom investerarens värdering av aktierna ej är korrekt (Agrawal et al., 

2014). Vidare menar Mollick (2014) att det är oklart huruvida ett projekts kvalitet påverkar 

investeringsbeteendet, till skillnad från traditionella investeringar råder oklarhet rörande 

kvalitetssignalernas tydlighet och påverkan. I de fall kvalitetssignaler inte är betydelsefulla för 

investerare blir crowdfunding ett ineffektivt sätt att fördela resurser. 

 
Adverse selection/ Lemon-problems  

Akerlof (1970) identifierade problem för konsumenter att kunna särskilja bra från dålig kvalité 

och därmed hur olika varor skall värderas. Problemet brukar exemplifieras med hjälp av 

bilmarknaden, där det är svårt för den gemene mannen att avgöra om en bil är i bra eller dåligt 

skick. Ett asymmetriskt informationsgap existerar där säljaren har tillgång till mer information 

än köparen gällande bilens skick. Informationsgap är ofta kostsamma och den med minst 

information kan aldrig vara helt säker på transaktionens legitimitet.  

Ett negativt urval uppstår när en form av medelpris bildas (bilarna av hög kvalité värderas ner 

och bilarna av låg kvalité värderas upp) som skadar samtliga parter då varor inte värderas 

korrekt (Dumitru & Anamaria, 2007).  

 

Cost of dishonesty föreligger i samband med lemon-problem och negativt urval, en kostnad 

som existerar i marknader där varor säljs antingen ärligt eller oärligt. Cost of dishonesty är en 

effekt av lemon-problem och innebär att om svårighet föreligger att särskilja ärligt från oärligt 

(bra eller dålig kvalité) så finns det en risk att de oärliga säljarna driver iväg även de legitima. 

Detta sker om risken och osäkerheten som uppstår blir allt för hög och det saknas metodik för 

köpare att kunna skilja agnarna från vetet (Akerlof, 1970).   

 

“[...] for dishonest dealings tend to drive honest dealings out of the market” 

- Akerlof (1970, s. 495)  

 

2.5.1 Marknadsrelaterade problemområden 
Agrawal et al. (2014) beskriver fyra marknadsrelaterade problemområden som härstammar 

ifrån informationsasymmetri och existerar för non-equity crowdfundingplattformar, och därav 

även bör beaktas inom equity-crowdfunding för att reducera risken för market failure: i) 

kvalitétssignalering, ii) regler och regleringar, iii) crowd due diligence, och iv) free riders- 

problem och bystander effekten. Dessa fyra kategorier belyser problematiken som föreligger 

crowdfunding rörande informationsrelaterade problem. Kvalitétssignalering, regler och 

regleringar, och free riders- och bystander effekten behandlas nedan under detta avsnitt om 

informationsasymmetri, medan crowd due diligence diskuteras i kapitel 2.7 Due Diligence. 

  

Kvalitetssignalering 

Crowdfundingmarknaden består i stort sett av en systematik av tillit till skaparen att fullfölja 

den utlovade motprestationen, som Agrawal et al. (2014, s.79) uttrycker det: “In the 

crowdfunding setting, creators disclose as much information as they wish and then rely on an 

ethos of ‘trust me’”. Zhao et al. (2017) betonar att skapandet av förtroende och engagemang 

hos investerarna är ett sätt att öka investeringsviljan, och därav blir det av största betydelse för 

skaparen att reducera den upplevda risken för projektet genom att införliva förtroende hos 

investerarna. För att förebygga detta problem föreslås två verktyg: i) kvalitetssignalering, och 

ii) pålitliga förmedlare.  

 

Det enklaste sättet att signalera en hög kvalitet är genom att existerande investerare i 

crowdfundingkampanjen delger trovärdiga kvalitetssignaler rörande projektet. Även om 
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kvalitén på projektet i sig inte tydligt kan förmedlas genom information, kan andra faktorer 

inge förtroende och visa på kvalité, exempelvis patent, entreprenörens erfarenhet av lyckade 

projekt, och hög utbildning (Agrawal et al., 2014). Mollick (2014) betonar likaså att 

kvalitetssignaler spelar en betydande roll i ett projekts finansiering: “Social capital and 

preparedness are associated with an increased chance of project success, suggesting that quality 

signals play a role in project outcomes” (Mollick, 2014, s. 13). Tidigare forskning har indikerat 

att många entreprenörer förlitar sig på ackumulerat finansierat kapital som kvalitetssignal; ett 

projekt med hög grad av färdigfinansiering signalerar kvalité åt potentiella investerare och på 

så vis förhöjer chansen för projektet att nå full finansiering (Agrawal et al., 2014). Tredje-parts 

förmedlare (mellanhänder) som verifierar och förmedlar kvalitén existerar redan i flera 

marknader, och är värdefulla även för crowdfunding. Även förmedlare inom 

crowdfundingföretag använder sociala medier för att försäkra potentiella investerare om 

trovärdighet när moral hazard kan vara ett problem (ibid.).  

 

Regler och regleringar 

Crowdfundingplattformar fortsätter hela tiden att efter förändringar i användarbeteenden själva 

internt reglera sin egen plattform för att maximera transaktionsvolymen (Agrawal et al., 2014). 

Plattformen Kickstarter har tidigare allokerat mer resurser för att enklare kunna upptäcka 

bedrägerier. Dock har Kickstarter explicit uttalat att det ändå i slutändan är upp till investeraren 

att utföra en due diligence. Kickstarter har även utökat den obligatoriska informationen som 

design- och teknologiprodukter behöver visa. Som effekt av plattformarnas incitament att 

maximera antalet lyckade projekt kommer plattformarna fortsätta att modifieras med 

regleringar för att hitta en balans mellan minimering av administrativa svårigheter och 

obligatorisk information för skapare. Samtidigt vill plattformarna maximera den tillgängliga 

information som är nödvändig för investerare att bedöma kvalité, engagemang, och risken för 

bedrägeri (ibid.). Cumming, Hornuf, Karami och Schweizer (2016) hävdar att trots 

crowdfundingplattformarnas egen distans och bristande anti-bedrägeri arbete så finns det enkla 

medel investerare kan använda för att mäta legitimitet. Deras studie fann, allt annat lika, att 

företag med aktiv och personlig Facebookprofil hade 50 % lägre sannolikhet att utföra ett 

bedrägeri och varje ytterligare länk till andra sociala medier minskade sannolikheten med 

ytterligare 30 %. 

 

Regleringar på crowdfundingmarknaden reducerar riskerna med crowdfunding, dock är 

crowdfunding en såpass ny investeringsform att något rådande omfattande regelverk ej finns 

(Agrawal et al., 2014; Finansinspektionen, 2015). EU-kommissionen har uttalat att equity-

crowdfunding möjligen kan omfattas av rådande regler i Mifid-direktivet9 och inom EU har, i 

skrivande stund våren 2017, enbart ett fåtal enskilda medlemsländer valt att på nationell nivå 

fatta regler rörande crowdfunding (Finansinspektionen, 2015). 

 

Free riders och Bystander effect  

Ovan diskuterade avsnitt rörande kvalitétssignalering, och regler och reglering, samt senare 

diskussion om crowd due diligence, berör asymmetrisk information mellan investerare och 

skapare entreprenörens i stora drag opportunistiska beteende (Agrawal et al., 2014). Ytterligare 

problematik föreligger vid informationsasymmetri mellan investerare: free rider problemet och 

bystander effect.  

 

                                                 
9
 Reglerna i MiFID infördes 2007 och berör tredjepartsersättning genom skärpta investerarskyddsregler, 

kundskyddsregler samt regler för värdepappersinstitutens organisation.  
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Free rider problemet är ett klassiskt kollektivt handlingsfenomen. Relaterat till crowdfunding 

innebär free rider- problemet att det finns lite incitament för att investera tidigt i ett projekt, 

som beskrivits ovan under kvalitetssignalering och nedan under crowd due diligence använder 

många investerare graden av färdigfinansiering som signal för kvalité. Detta resulterar ofta i 

att inget handlande blir gjort över huvud taget utan individerna väntar på att andra skall handla 

först. Som Agrawal et al. (2014) beskriver det: “Precisely because of information cascades [...] 

early funders generate a valuable (although noisy) signal for later ones through accumulated 

capital, all investors have an incentive to wait and see what others do” (Agrawal et al., 2014, 

s.86). Det finns många fördelar med att vänta till projektet får fler investerare: en hög grad av 

färdigfinansiering skickar signaler som tyder på att projektet har en viss kvalité (Agrawal et 

al., 2014). 

 

Likaså är bystander effect ett kollektivt handlingsproblem. Investeringarna minskar i mitten av 

kapitalinsamlingsprocessen på grund av uppfattningen att projektet kommer nå sitt mål oavsett 

av personlig investering (Agrawal et al., 2014). Bystander effekten är i grund och botten ett 

problem för reward- och donation crowdfunding, i den mån att även icke-investerare i vissa 

fall kan ta del av färdigfinansierade projekt. Exempelvis gällande skapandet av en film har 

personer som ursprungligen inte var med och finansierade filmen ändå möjlighet att se den 

färdiga filmen. Likaså i en equity-crowdfunding kontext framträder bystander effekten genom 

exempelvis uppkomsten av en andrahandsmarknad av de utgivna aktierna, eller i form av 

samhällsnytta av det finansierade företaget. Generellt visar sig bystander effekten genom 

oförmågan att efter ett projekts färdigfinansiering utesluta icke-finansiärer att ta del av 

projektet (ibid.). 

 

2.6 Intra-kontraktuella problem 
Nedanstående avsnitt behandlar de problem som uppkommer vid det kontrakt som existerar 

mellan parterna vid equity-crowdfunding, de så kallade intra-kontraktuella problemen. Dessa 

problem är Principal-Agent problem och Behavioural theory of the Firm. Problemen berör det 

irrationella handlingstagande som existerar, där investeraren och entreprenören kan ha olika 

intressen och där ett optimalt handlade för bägge parter är svårt att uppnå. Viktigt att poängtera 

är att de intra-kontraktuella faktorerna återspeglar problem som existerar först när ett kontrakt 

inletts, investeringsbeslutet aktualiserar problematiken. Studien berör endast 

investeringstillfället, men vetskapen om att dessa problem skulle föreligga efter en investering 

kan påverka investeraren vid beslutet  

 

2.6.1 Principal-Agent Teori 
Principal-agent teorin sammanfattar den komplexa relationen mellan ägare och operativa, och 

beskriver ett problem inom ekonomisk teori där det finns två parter vars intressen kan kollidera. 

Komplexiteten i relationen utgörs av att den ena parten, agenten, har befogenhet och uppdrag 

att förfoga över den andra partens, principalen, tillgångar (Kaplan & Atkinson, 1998). Ett 

grundläggande antagande för principal-agent teorin är att de båda parterna vill nyttomaximera 

genom att de är rationella individer. Problem uppstår härav på grund av att de båda parterna 

vill maximera sin egen nytta och att parternas syften skiljer sig från varandra. Exempelvis kan 

den ena parten eftersträva kortsiktig avkastning medan den andra parten en mer långsiktig 

tillväxt. Det finns därför anledningar för principalen att misstänka att agenten inte alltid 

kommer att agera för hennes bästa (Kaskarelis, 2010). Denna intressekonflikt exemplifieras av 

Leijon och Söderbom (2007) med när företag till stor del ägs institutionellt. Eftersom de 

institutionella ägarna, bland annat pensionsbolag & fonder, har avkastningskrav gentemot sina 

kunder, har de i sin tur incitament att sätta press på företagen de till viss del äger. Detta fenomen 

kan skapa en skugga över innovativt företagande mot ett ökat utrymme för ett nytt 
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handlingsmönster med kapitalförvaltning i spetsen. En tydlig problematik uppstår då parterna 

har olika mål trots att de avtalat om att samverka.  

 

Principal-agent problematik sker i fler kontexter än vad som först kan tros. Att medborgare i 

en demokrati överlåter sin bestämmanderätt till politiska representanter är ett exempel. Det går 

då att fråga sig varför en sådan ansvarsöverlåtelse sker och svaret är egentligen simpelt. Utifrån 

nämnt exempel så är politik både tids- och resurskrävande, och enkelt uttryckt är det ej möjligt 

för varken individer eller företag att själva utföra allt som är dem av intresse (Kaskarelis, 2010).  

 

Principalen utgörs i denna studies fall av de som investerar och agenten utgörs av 

crowdfundingföretagets ledning. Problemen med parternas olika syften ger anledningar för 

principalen (investerarna) att misstänka att agenten (crowdfundingföretaget) inte alltid kommer 

att agera för hennes bästa. Det i sin tur ger investerarna motiv att försöka övervaka och influera 

crowdfundingföretaget, vars realiserade effekt beror på graden av ägandet investerarna besitter 

(Kaskarelis, 2010). Vidare existerar ytterligare ett problem i relationen om principalens 

oförmåga att veta till vilken grad hög eller låg företagsprestation är kopplad till 

crowdfundingföretaget (agenten) då det kan finnas flera oberoende förklarande variabler till 

varför företaget presterat, som till exempel konjunkturförändringar och andra externa effekter 

som är bortom företagets egen prestation (Kaplan & Atkinson, 1998). 

 

2.6.2 Moral hazard 
Agentteorin antar att agenten inte känner sig fullständigt moraliskt förpliktigad gentemot 

principalen, det vill säga om tillfälle ges är agenten benägen att frångå den tid, kunskap och 

energi som agenten åtagit sig att lägga ner åt principalen. Detta, i samband med principalens 

oförmåga att ha full inblick i vad agenten gör, är vad som skapar moral hazard. Moral hazard 

är en form av misstro mellan parterna, vilket även det ger incitament och behov av principalen 

att försöka bevaka (monitor) agenten (Kaplan & Atkinson, 1998).   

  

Ordet hazard refererar till franskans slumpspel eller chans och menar på att med den 

informationsasymmetri som föreligger så finns alltid en risk för moral hazard. Teorin syftar till 

att förklara hur individer antingen kan påverka sannolikheten för förluster eller dra fördel av 

olyckliga händelser (McCaffrey, 2017). Moral hazard menar att parterna av ett avtal eller 

kontrakt under vissa omständigheter kan komma att ändra sitt beteende och bli mer 

riskbenägna. Fenomenet föreligger egentligen på en gång någon av parterna kan tjäna på att 

agera annorlunda än vad som initialt avtalats. Moral Hazard kan även vara ett desperat försök 

från den ena avtalsparten att maximera sin egen vinst innan kontraktet löper ut. För att 

exemplifiera fenomenet moral hazard inom crowdfunding skulle ett bolags agerande, strax 

innan likvidation, vara fördelaktigt för agentens personliga vinning och därmed inkräkta på det 

mellan principalen och agenten avtalade kontrakt (Arie, 2016). Risken för rent bedrägeri inom 

crowdfunding är dock låg; risken att en kampanj görs med liten intention att fullfölja projektet 

är mindre än 1 procent (Nutting & Freedman, 2015). 

 

Ex ante moral hazard syftar till hur investerarens beteende påverkas innan ett kontrakt ingåtts, 

det vill säga om ovissheten gör investeraren mindre riskbenägen eller om en högre avkastning 

krävs. Ex post moral hazard är det beteende som uppstår efter en händelse har inträffat, till 

exempel att ägarna utnyttjar investerarnas resurser mer frikostigt och ogenomtänkt än vad som 

avtalats. Viss forskning hävdar att problemen går att minimeras med kontraktsteori och nära 

perfekta kontrakt. Det är dock väldigt komplext och resurskrävande att försöka utforma sådana 

kontrakt som skulle kunna minimera moral hazard, kontraktsutformningen blir därmed en 

resursövervägning för parterna (McCaffrey, 2017). 
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En distinktion bör göras mellan aktiv eller passiv moral hazard. Shirking är en term som brukar 

nämnas i samband med en mer aktiv moral hazard, där agenten försöker undvika sina 

kontraktuella förpliktelser (McCaffrey, 2017). I equity-crowdfunding sammanhang kan Aktiv 

Shirking exempelvis vara att medvetet motverka graden av utdelning. Passiv Shirking är 

snarare att agenten inte inser att ett handlande kan strida mot vad som avtalats med principalen, 

detta berör egentligen samtliga kontrakt eftersom det finns en osäkerhet huruvida kontrakten 

är fullständiga. Passivt agerande kan vara att agenten i) inte inser att vissa kvaliteter i arbetet 

utgör ett avtalsbrott, ii) anser att sådana överträdelser är försumbara, eller iii) inte tar sig tid att 

överväga de moraliska konsekvenserna av sitt handlande alls (ibid.). 

 

2.6.3 Behavioural Theory of the Firm 
Utifrån synvinkeln att investeraren investerar i en crowdfundingkampanj med syftet att tjäna 

pengar, bör entreprenörens handlande och mål diskuteras. Det är enkelt för en investerare att 

anta att syftet med företaget är att skapa avkastning för dess aktieägare, men så är ej 

verkligheten; i kontrast med Principal-agent teorins antagande om rationella individer bör 

företagets rationalitet begrundas. Enligt Gavetti et al. (2012) är företags interna beslutsfattande 

nödvändigtvis ej varken rationellt eller optimalt, utan utgår ifrån konceptet att tillfredsställa 

realistiska mål istället för att söka efter den optimala vinstmaximeringen. Detta synsätt på intra-

organisationell handlingsteori motsätter sig den mer vedertagna teorin om economic man10, där 

individen är rationellt nyttomaximerande. Som Gavetti et al. (2012, s. 4) uttrycker det: “Critical 

to [the economic man] was the realization that because decision makers lack perfect knowledge 

and must search for information, their actions are usually inconsistent with the maximization 

postulate of the rational agent model”. Detta icke-rationella handlande, Satisfice11, är produkten 

av att rationaliteten begränsas av enkelheten i handlingsproblemet, kognitiva begränsningar, 

och tidsfristen innan ett beslut måste fattas. När en individ fattar beslut i enlighet med satisfice, 

innebär detta att första bästa ‘tillräckligt tillfredsställande’ beslut fattas, istället för att försök 

görs för att utforma en optimal lösning för samtliga parter (ibid.).  

 

2.7 Due Diligence 
Due Diligence eller företagsbesiktning är benämningen på den efterforskning investerare gör 

innan de köper sina andelar och kan inom crowdfunding omfatta en bakgrundscheck på 

entreprenören eller legala bitar såsom om företaget är korrekt registrerat. Det finns inget 

specifikt eller korrekt tillvägagångssätt att utföra en due diligence, utan varje företag blir unikt 

utifrån sina givna förutsättningar. För crowdfundinginvesterare blir due diligence en resurs- 

och kompetensfråga. Företag har börjat etablera sig som specifikt analyserar 

crowdfundingföretag, vilket tyder på att investerare behöver hjälp med att motverka 

informationsasymmetrin (Nutting & Freedman, 2015).  

 

Till viss del går det att samverka inom crowdfunding genom att investerare tillsammans bildar 

en uppfattning om företags värde, samarbetet kan dock leda till fenomenet madness of the 

crowd12. Fenomenet innebär att individer, istället för att tillsammans agera smartare och mer 

                                                 
10

 Economic man, även kallad homo economicus, är en allmänt vedertagen ekonomivetenskaplig term som 

beskriver hur ett handlingsteoretiskt perspektiv en individ med perfekt information som är rationell och 

konsekvent nyttomaximerande. 
11

 Satisfice, en kombination av satisfy och suffice, introducerades av Herbert A. Simon 1956, och innebär i 

princip att ett tillfredsställande handlingsalternativ söks. 
12

 För vidare läsning rekomenderas James Surowieckis (2004) bok The Wisdom of the Crowd, eller den ännu 

äldre av Charles Mackay (1841) bok Extraordinary Popular Delusions and the Madness of the Crowds.  
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rationellt, under ofördelaktiga omständigheter agerar irrationellt och kan spä på varandras 

felaktigheter. Inputen från en annan investerare är bara väsentlig om individen i fråga har 

ytterligare kompetens eller erfarenhet som gör att hens analys får ett värde, en undersökning 

av med-investerare är därför också väsentligt (Nutting & Freedman, 2015). Nutting och 

Freedman (2015) menar att ett marknadsintresse finns för projekt som är snabbt finansierade. 

Entusiasmen i kombination med företagets strategier anses vara mer värt än dyra analytikers 

finansiella bedömning. Utförandet av en due diligence är en oerhört omfattande process, både 

kostnad- och tidsmässigt. Nutting & Freedman (2015) har delat upp hela due diligence 

processen i tre delar, som nedan kommer beskrivas utförligare: Legal Due Diligence, Financial 

Due Diligence, och Business Due Diligence. Som delar av en helhet kan de olika varianterna 

av due diligence även utföras separat; dock sker enskilda due diligence med vissa 

begränsningar: 

 

 ”You are certainly free to, and some people will, invest money without conducting all three 

categories of due diligence. If that is your approach, your odds are not good; you might have 

more fun at a casino.” - Nutting & Freedman (2015, s. 209). 

 

2.7.1 Legal-, Financial-, och Business Due Diligence 
Legal due diligence handlar om att undersöka om informationen företaget har uppgivit känns 

pålitlig och legitim. Här bör investeraren använda externa sökverktyg för att exempelvis 

kontrollera existensen av tidigare stämningsansökningar eller betalningsanmärkningar mot 

företaget och dess ledning. Legal due diligence innefattar även att undersöka så att företaget är 

korrekt registrerat och om företaget innehar de licenser och patent som de hävdar (Nutting & 

Freedman, 2015).  

 

Financial due diligence är en av de viktigaste delarna för att undersöka och utvärdera en 

affärsmöjlighet. Analys av ett företags finansiella ställning gör det möjligt att identifiera 

befintliga och nya ekonomiska problem. I nuläget är financial due diligence i sin helhet en 

mycket dyr tjänst som främst stora företag har råd med (Tissen & Sneidere, 2014). Financial 

due diligence är dock en alltför viktigt del av företagsvärdering för att som individ helt ignorera, 

istället får finansiell due diligence skalas ner till rimliga nivåer. Den bör innefatta finansiell 

information i form av historisk data från balansräkning & resultaträkning, nulägesrapport, och 

budgetar & framtida kassaflöden, för att skapa en bild av företagets ekonomiska status. 

Framförallt kan det vara viktigt att se graden av skuldsättning hos företaget (Pettersson & 

Sevenius, 2000). På crowdfundingplattformar sker värderingen av företagen utifrån vilket 

belopp entreprenörerna är beredda att sälja andelarna för och värderingen behöver därmed inte 

vara något beräknat företagsvärde utifrån exempelvis framtida kassaflöden (Fundedbyme, 

2017). 

 

Business due diligence anser Nutting och Freedman (2015) är den variant av due diligence som 

är lättast och rimligast för en vanlig investerare att utföra. En sådan, mer kommersiell due 

diligence, handlar om att utföra en form av SWOT-analys för företaget. Analysen behöver inte 

vara omfattande, men investerare bör ändå försöka fånga upp alla element av företaget: 

strengths, weaknesses, opportunities, & threats. Howson (2006) menar att det kan hjälpa 

invsteraren få en form av best case-/ worst case-överblick genom att bilda sig en uppfattning 

om vad framtida marknadshändelser kan vara (såväl positiva och negativa) och hur dessa hade 

påverkat företaget. Exempel på ett vanligt problem är med teknikföretag där det är svårt att 

bedöma hur länge rådande teknik och maskiner är tillräckligt avancerade. I de fall faktorerna 

kan vara svåra att spekulera kring kan investeraren göra en mer generell bedömning av 

branschen istället för det specifika företaget. De svårbedömda faktorerna bör dock ej undgås 
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att ta till beaktning eftersom de fortfarande kan vara relevanta. Vad som kan vara lättare att 

spekulera i är kopplat till mer grundläggande ekonomiska termer som utbud/ efterfrågan och 

priselasticitet13.  

 

Det är en viktig att investeraren bildar sig en förståelse om företagets produkt har en stark 

position på marknaden och om det finns ett varumärkesvärde för att avgöra om konkurrenter 

snabbt kan träda in på marknaden eller inte. Även att företaget anses sitta på ett 

kunskapsövertag inom branschen eller produktkategorin påverkar konkurrenters möjligheter 

att inträda marknaden. Business due diligence innefattar också faktorer som att personligen 

testa produkten eller besöka företagets fysiska butik, och så vidare (Howson, 2006). Nutting 

och Freedman (2015) menar att en undersökning på personerna som står skrivna som aktiva på 

företaget är en viktig del inom business due diligence. Det finns möjlighet att googla företaget 

och titta på företagets Linkedin- eller Facebookprofil och undersöka frågor som exempelvis: 

Har personerna tidigare företagsam erfarenhet eller är de nyexaminerade? Hur känner ägarna 

varandra? Väcker någon information misstankar?  

 

Fördelen med business due diligence är att den blickar framåt och resonerar mer kring 

företagets potential än vad financial- och legal due diligence gör. Om företagets produkt 

exempelvis är positionerad på en tillväxtmarknad med ökande kundsegment är detta en stor 

positiv aspekt att beakta, och kan vara viktigare än historisk finansiell information (Nutting & 

Freedman, 2015). 

 

2.7.2 Crowd Due Diligence 
Till skillnad från de mer traditionella investeringsformerna som börsen, kan incitament saknas 

för att lägga ‘tillräckliga’ resurser på att utföra due diligence vid en crowdfundinginvestering. 

En effekt som kan bero på den vanligtvis lägre kapitalinsatsen. Nutting och Freedman (2015) 

hävdar att förutom att investera i projekt som har nått en viss investering, och blint lita på 

andras due diligence, finns även potential för investerare att försöka, så kallat, follow smart 

money. Då mer värderingserfarna affärsänglar och riskkapitalister kommer vilja ta del av 

företagen på crowdfundingplattformarna finns möjlighet för investerare att se vilka projekt 

dessa affärsänglar och riskkapitalister investerat i och på så vis får projekten en form av 

godkänt stämpel. Investeringen är givetvis inte helt säker eller riskfri enbart på grund av en 

sådan godkänt stämpel, men kan ge investerare en initial vägledning om företaget är av allmänt 

intresse. Det finns även möjlighet att föra en dialog om företagen med andra investerare genom 

sociala medier som LinkedIn och Facebook, svårigheter finns dock med att avgöra vilka 

investerare som de facto är mer kunniga (ibid.). Kampanjerna kan dock göra så att tidigare 

investeringar inte är synliga, vilket kan hindra en sådan vägledningsmöjlighet från tidigare 

investerare (Fundedbyme, 2017).  

 

Även affärsänglarnas synsätt kan anammas; en av de viktigaste bedömningarna en affärsängel 

gör är att bedöma entreprenörens potential som kan exemplifieras med ett känt uttryck inom 

affärsängelinvestering ’Bet on the Jockey, not on the horse’. En entreprenör med tidigare 

erfarenhet, såväl lyckad eller misslyckad, har större chans att lyckas än en oerfaren. Det är 

viktigt att förstå att venture capital och crowdfunding är branscher som inte är rent numeriska, 

när framgångsrika investerare benämns så handlar det inte om vad de hade för krav eller vad 

                                                 
13

 Priselasticiteten för efterfrågan mäter en viss varas efterfråga för förändringar i priset. Om priselasticiteten för 

efterfrågan är lika med 0 [noll], är efterfrågan helt oelastisk (dvs. efterfrågan ändras inte vid prisförändringar). 

Priselastiska värden mellan noll och ett tyder på att efterfrågan är elastisk (detta inträffar när den procentuella 

förändringen i efterfrågan är mindre än den procentuella förändringen i pris).  
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de fick för utdelning, utan att ’hon investerade i Google, eller pebble watch’, det handlar 

fortfarande om att hitta guldkornen (Nutting & Freedman, 2015).  

 

Att follow smart money eller redan nära fullinvesterade projekt är dock ett handlande som kan 

leda till free rider problem (Agrawal et al., 2014). Ett problem där investeraren inte själv lägger 

ner tillräckliga bedömningar på sina investeringar utan då litar blint på andra investerares 

förmåga. Fenomenet får en viss exponentiell effekt då ju fler investerare som investerat, desto 

ökad legitimitet antas ett projekt ha, även fast varje ny investerare kan ha litat på de första 10 

% bedömning. Denna ackumulerade effekt som skapas brukar benämnas Matthew-effekten14: 

högkvalitétsprojekt lockar till sig investerare, som i sin tur marknadsför projekten vidare 

(Mollick, 2014) och på så vis ökar sannolikheten för individuella investerare att investera då 

de ser en viss grad av redan insamlat kapital (Agrawal et al., 2014).  

 

 

 
 

Figur 5. Due Diligence-modell. Förklarar de fyra typerna av due diligence och ger en 

överblick på svårighetsgraden i att utföra dem, där crowd due diligence är lättast för 

investeraren och financial due diligence är svårast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
14

 Begreppet Matthew-effect utvecklades av Robert Merton 1968 och innebär i princip att rika blir rikare, ett 

slags kumulativt övertag föreligger. 
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3. METOD 
 

Detta kapitel syftar till att beskriva och diskutera den vetenskapliga metod som använts i 

studien. Studien har ett hermeneutiskt synsätt, en induktiv ansats, och en kvalitativ metod. 

Därefter följer en litteraturgenomgång med beskrivning av hur den teoretiska referensramen 

utformats. Vidare beskrivs författarnas tillvägagångssätt för att operationalisera teori inför 

insamlandet av empiri. Kapitlet innehåller även en argumentation kring insamlad empiri, 

analysmetod, och trovärdighet. Slutligen följer en diskussion rörande studiens etiska 

överväganden.  

 
 

3.1 Studiens forskningsprocess 
Studien använder en hermeneutisk forskningsprocess med kvalitativa förtecken. En 

hermeneutisk forskningsprocess, eller tolkningsbaserad ansats som Jacobsen (2002) benämner 

den, uppnår förståelse genom ett cirkelförlopp av förståelseprocessen som pendlar från delen 

till helheten tillbaka till delen. En hermeneutisk forskningsprocess är ett samhällsvetenskapligt 

forskningsideal som ämnar att tolkning och förståelse skall komma till stånd (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). Cirkelförfarandet medför genuin förståelse ur ett helhetsperspektiv eftersom 

sammanhanget, kontexten, och omständigheter ej försummas. Som Gadamer15 själv uttrycker 

det: “Antecipationen av helhetens mening leder till uttrycklig förståelse därigenom att delarna 

som bestäms utifrån helheten i sin tur också bestämmer denna helhet” (Marc-Wogau, 

Bergström, & Carlshamre, 2000, s. 102). Likaså menar Jacobsen (2002) att kontexten är viktigt 

för den hermeneutiska processen, därav kan någon generell lagbundenhet eller teori ej uppnås 

som är giltig oberoende av kontexten (mer om detta under 3.5.1 Validitet). 

 

För att exemplifiera studiens kunskapsutveckling genom en hermeneutisk forsknings- och 

förståelseprocess, kan vi tänka oss hur förståelsen för en proposition eller en sats utvecklas. 

Om propositionen i sin helhet ter sig obegriplig, skall först en klarhet sökas i propositionens 

delar, det vill säga orden, och väl vid förståelse av orden bör propositionens helhet bli 

begripligare. Likaså, om ord i en proposition ej förstås bör propositionens innebörd och 

helhetliga mening vägleda till förståelse av orden. På detta vis har studiens kunskapsutveckling 

skett: för att förstå problematiken vid equity-crowdfunding och hur problemen hänger ihop har 

förståelse behövts för både de olika teorierna som representerar problemområdena och dessa 

teoriers underliggande antaganden. 

 

För att få förståelse för investerares förhållningssätt till den föreliggande problematiken i 

crowdfunding, behövs en redogörelse för de enskilda problemen samt en övergripande bild av 

crowdfundingproblematiken. Studiens subjektiva16 förhållningssätt innebär en återkoppling till 

investeraren med människan själv i fokus och deras egen tolkning av problemet i fråga 

(Jacobsen, 2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vidare tar studien ett evolutionärt perspektiv, 

genom synen av att crowdfunding är ett steg i utvecklingen av finansieringskällor. Studien ser 

ej människor och deras handlande som en produkt av samhället, etablissemanget, eller 

omständigheterna, utan utgår ifrån ett voluntaristiskt synsätt, där människans handlande tolkas 

utifrån en egocentrisk vinkel och enbart är egenhändigt ansvarig för konsekvenserna. En 

                                                 
15

 Ursprungstexten är skriven av Hans-Georg Gadamer med den tyska titeln Vom Zirkel des Vertehens, på 

svenska Om cirkelns förståelse, publicerades 1959 i boken Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag. 
16

 Begreppet subjektiv skall här ej misstolkas i den talspråkiga meningen; på det ontologiska planet tar studien 

ett nominalistiskt/idealistiskt perspektiv, detta innebär självklart ej att författarna har denna metafysiska 

världsbild, utan begreppen bör ses ur en metodvetenskaplig och vetenskapsfilosofisk synvinkel.  
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hermeneutisk forskningsprocess med subjektiv prägel låter studien fånga det centrala 

egocentriska förhållningssättet (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

 

3.1.1 Studiens vetenskapliga ansats 
Ur den hermeneutiska forskningsprocessen följer naturligt en induktiv ansats. En induktiv 

forskningsansats innebär att vi utgår ifrån det ovan nämnda subjektiva förhållningssättet för att 

tolka, beskriva och analysera empiriska observationer för att få ökad förståelse (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). Utgångspunkten för studiens resultat är därmed den empiriska verkligheten: 

kunskapsutvecklingen går från empiri till teori (Jacobsen, 2002). Denna ansats, till skillnad mot 

en deduktiv, lämpar sig väl för kvalitativa studier där vi tolkar och generaliserar den insamlade 

empirin. En induktiv ansats innebär att vi utgår från vår teori och operationaliserar den till 

empiri-frågor, tolkar den insamlade datan, och generaliserar slutsatser (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). Vidare skall forskare vid en induktiv metod vara nästan helt utan 

förväntningar för att ej begränsa vilken information som samlas in (Jacobsen, 2002). Denna 

förutsättningslöshet har försökt säkerställas hos författarna genom en öppenhet för att 

empiriska resultat kan generera ytterligare faktorer att komplettera den initiala modellen med. 

 

Genom att anamma en induktiv ansats kan vi lyckas utveckla en bredare grundförståelse för 

crowdfunding, istället för en deduktiv studie som både kan vara bristfällig på grund av 

crowdfundings novelitet och därmed begränsade kvant-möjligheter, och eftersom en deduktiv 

metod genererar en smalare men djupare kunskapsökning. Crowdfundings novelitet gör att 

begreppsgenerering och skapandet av förståelse för dessa begrepp är av central natur. Det bör 

anses motiverat att vid ett nytt ämne (crowdfunding) är den förutsättningslösa induktiva 

ansatsen med den breda kunskapsgenereringen av den kvalitativa metoden fördelaktigt för 

studiens syfte. Därav framgår att en induktiv ansats i och med dess teorigenererande 

förståelseprocess är ett lämpligt val. 

 

3.1.2 Studiens vetenskapliga metod 
Studien anammar en kvalitativ metod och lika naturligt som en hermeneutisk forskningsprocess 

följs av en induktiv ansats, följs av en induktiv ansats en kvalitativ metod. En kvalitativ metod 

med subjektiv prägel resulterar i en övergripande förståelse- och förklaringskaraktär 

(Söderbom och Ulvenblad, 2016). Den kvalitativa metoden visar sig genom utförda intervjuer, 

se mer om detta under avsnittet 3.3.3 Operationalisering, som resulterar i vår empiri.  

 

I och med de tidigare metodologiska valen bör en kvalitativ metod te sig naturlig och obestridd. 

Genom användandet av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer skapas en 

djupare förståelse för ämnet, där en teoriskapande grund för framtiden läggs genom tolkning 

av den insamlade kvalitativa empirin (Jacobsen, 2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vidare 

menar Jacobsen (2002) att en kvalitativ metod ger hög intern giltighet och genererar “den 

‘riktiga’ förståelsen” (Jacobsen, 2002, s. 142.). Mollick (2014) genomförde en kvantitativ 

metod i sin utforskande studie av crowdfunding, och genom användandet av informationen 

från den studien skapas en bredare och mer mångfacetterad bild av crowdfunding. Med 

beaktning av crowdfundings novelitet, är teoribasen någorlunda begränsad; när liten kunskap 

finns om det som studeras bör en kvalitativ metod användas (Jacobsen, 2002). Crowdfundings 

novelitet gör att den begreppsutveckling och teorigenerering som en kvalitativ metod medför 

är av stor vikt (Jacobsen, 2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016). En kvalitativ metod hjälper här 

studien bortse från svagheterna i en kvantitativ metod, som skulle begränsa studiens teori- och 

begreppsutveckling, då frågor i en kvantitativ metod är ‘huggna i sten’ och inga följdfrågor 

eller förklaringar inkluderas. Därav lämpar sig en kvalitativ metod på grund av att teoribasens 

begränsningar kan försvåra operationaliseringen (ibid.).  
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Övergripande kan studien kategoriseras som interpretativ, då sammanfattningsvis en 

hermeneutisk forskningsprocess används med en induktiv ansats samt en kvalitativ metod med 

subjektiv prägel. Dessa metodologiska val hjälper författarna att få förståelse för investerares 

förhållning till problematiken i crowdfunding genom att de empiriska resultaten tolkas och 

generaliseras för att skapa möjlig förklaring till beteenden och problem. Metodvalen anses 

motiverade och väl tillbörliga med hänsyn till crowdfundings novelitet.  

 

3.2 Litteraturgenomgång 
Intresset för problematiken rörande crowdfunding grundar sig på Finansinspektionens (2015) 

rapport ‘Gräsrotsfinansiering i Sverige - En kartläggning’, som tillsammans med millennials-

aspekten i rapporterna ‘The Future of Finance’, och ‘Realizing digital - Creating opportunities 

from challenges’ av Goldman Sachs (2015) respektive KPMG (2017). Dessa källor 

tillsammans med statistik från crowdfundinghemsidor ligger primärt till grund för inledningen 

och problematiseringen. 

 

Insamlingen av teori till denna studies teoretiska referensram är gjord från vetenskapliga 

artiklar hämtade från databaserna Summon på Halmstad Högskola och Web of Science, men 

även från böcker, både traditionella fysiska exemplar och e-böcker. Vid teoriinsamlandet har 

en snöbollseffekt används, där liknande artiklar och dess referenser undersökts och fört 

författarna vidare. Sökningarna i databaserna har gjorts utifrån följande sökord: equity 

crowdfunding, crowdfunding, principal- agent problem, behavioural bias, due diligence, 

millennials, theory of the firm, information asymmetry, investing behaviour. 

 

Genomgående vid samtlig insamling av valda vetenskapliga referensartiklar har kvalitetskravet 

varit att artiklarna är vetenskapligt granskade, så kallat peer-reviewed. En sådan stämpel 

indikerar en viss kvalité då artiklarna är granskade av erkända experter inom området. 

Kvalitetskravet säkerställer den vetenskapliga legitimiteten som vid en brist skulle medföra 

sämre validitet. Utöver detta kvalitetskrav har crowdfundings novelitet inneburit att de flesta 

vetenskapliga artiklar varit nästintill högst fem år gamla. Dock har äldre mer teoretiskt 

generella vetenskapliga källor använts, exempelvis Kaplan & Atkinson (1998) och Akerlof 

(1970), när nyare källor med inriktning på crowdfunding ej kunnat hittas. 

 

Crowdfundings novelitet har begränsat möjligheterna att utgå från tidigare forsknings 

teoretiska modeller för att undersöka problemet. Istället har en egen modell utformats (se figur 

3 under avsnitt 2.1 Teoretisk modell) med de faktorer som påverkar investeringsbeslutet. 

Modellen är utformad som en förståelsemodell och ligger till grund för och stöder denna 

kvalitativa studie (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Modellens primära teoretiska komponenter 

är behavioural biases, informationsasymmetri, intra-kontraktuella problem, och due diligence. 

En öppenhet för att empiriska resultat skulle generera ytterligare faktorer att komplettera den 

initiala modellen med har funnits med författarna.  

 

3.3 Insamling av data 
I detta avsnitt kommer inledningsvis en diskussion kring respondenturvalet att ske. Vidare 

presenteras hur data har insamlats och framställts i empiri. Slutligen följer studiens 

operationalisering, där förfarandet från teori till intervjufrågor redogörs. 

 

3.3.1 Val av respondenter 
För att besvara den ställda forskningsfrågan behöver respondenterna vara införstådda med 

begreppet crowdfunding, speciellt equity-crowdfunding. Respondenterna faller därav inom 
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ramen för personer som investerat i minst en equity-crowdfundingkampanj. Genom intervjuer, 

se mer om val av metod i nästa avsnitt 3.3.2 Datainsamling, med respondentgruppen av 

privatpersoner med gjorda investeringar i equity-crowdfunding bör klarhet kunna bringas mot 

forskningsfrågan. Med detta sagt inskränks urvalet ytterligare genom studiens val att specifikt 

undersöka millennialgenerationen (födda 1980-2000).  

 

För att studien skall få en mer nyanserad bild genom en ny infallsvinkel, men också en mer 

berättigad och förståelsebaserad bild över problematiken vid equity-crowdfunding 

inkluderades med rådgivning av vår handledare ytterligare respondentgrupper i urvalet: 

professionella private equity- managers och en ansvarig för en crowdfundingplattform. Den 

ansvarige för crowdfundingplattformen frågas dessutom kring crowdfundings legala aspekt för 

att undersöka vilken vikt det kan ha på investerarnas situation. Syftet med att intervjua 

yrkesverksamma är att en annan, mer sakkunnig, vinkel skall omfamnas för att öka förståelsen 

och för att det finns en föreliggande risk att investerarna själva ej är medvetna om hur de agerar.  

 

Respondentgrupp 2 och 3 består mer specifikt av en investeringsrådgivare på Swedbank med 

kunder som investerat i crowdfunding, en chef för Skandias private equity portfölj, och en som 

på Nordea leder deras avdelning för alternativa finansieringslösningar och därmed ansvarar 

över Nordeas egen crowdfundingplattform.  

 

Med detta sagt motiverades urvalsutökningen ytterligare med privatpersoners ibland 

förekommande irrationella handlande utan kopplingar till sunt förnuft, och svårigheten rörande 

privatpersoners generella motvillighet mot att ställa upp i intervjuer.  

Genom ovanstående resonemang över respondenturvalet följer härav våra tre 

respondentgrupper: investerare, private equity- managers, och plattformsansvarig: 

 

 
 

Figur 6. Respondenttabell. Schematiskt presenterar och ger en överskådlighet över studiens 

respondenter.  
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3.3.2 Datainsamling 
Studiens val av metod för datainsamling är intervjuer. Intervjuer är användbara när vi vill förstå 

och förklara fenomen eller processer (Jacobsen, 2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016), och är 

därav av lämplig art för studiens teoretiska och begreppsmässiga utvecklingskaraktär. Samtliga 

intervjuer är semistrukturerade. Intervjuerna respondentgrupp 1 privatinvesterare och 3 

plattformsansvarig är gjorda via telefonintervju, på grund av geografiska skillnader. För 

respondentgrupp 2 private equity- managers har den ena intervjun skett över telefon och den 

andra via besök.  

 

Inför intervjuerna konstruerades intervjudispositioner, en specifik för vardera 

respondentgrupp, men utifrån samma teoretiska begrepp; intervjudispositionerna hittas i bilaga 

2, och själva förfarandet för skapandet av intervjudispositionen hittas under 3.3.3 

Operationalisering. 

 

Framställning av insamlad data 

Presentation och framställning av insamlad data under kapitel 4. Empiri sker, utöver nämnd 

respondentsindelning, genom en indelning av studiens teoretiska begrepp: Behavioural Bias, 

Due Diligence, Informationsasymmetri och Intra-kontraktuella problem. Under lämpligt 

teoretiskt begrepp presenteras den del av den insamlade datan som hänförs till begreppet. Detta 

tillvägagångsätt av framställningen motiveras genom den tidigare, under 2. Teoretisk 

referensram, uppställda struktur; på så vis är läsaren redan införstådd i uppdelningen av 

kategorierna och empiriframställningen bör te sig både mer lättläst och relevant. Vidare hjälper 

detta studien att fortsättningsvis i 5. Analys upprätthålla strukturen. 

 

En av respondenterna i respondentgrupp 1 Privata investerare ville och valde att vara anonym; 

härav har en pseudonym tilldelats denne respondent. Vidare ville en respondent endast 

benämnas med förnamn och därmed presenteras samtliga respondenter enbart med förnamn. 

Utöver tilldelad pseudonym har ingen information förändrats på väsentligt vis. Slutligen har så 

många citat som möjligt försökts användas, eftersom, enligt Jacobsen (2002), citat är en central 

aspekt av kvalitativa metoder: “Citat är för den kvalitativa metoden vad tabeller är för den 

kvantitativa” (Jacobsen, 2002, s. 249). 

 

3.3.3 Operationalisering  
Målet med studien är att öka förståelsen för hur investerare resonerar kring crowdfunding samt 

se hur medvetna investerarna är kring riskerna och problemen. Eftersom fenomenet 

crowdfunding är så pass nytt går det ej att finna ett korrekt svar. En bredare förståelse har därför 

varit målet genom att titta på mer generella drag hos investerarna. Intervjudispositionerna (se 

bilaga 2) har skapats genom att frågor byggts från studiens teoretiska modell och innefattar 

behavioural bias, informationsasymmetri, intra-kontraktuella problem, och due diligence. 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade, så en öppenhet för följdfrågor har funnits med för att 

vara öppna mot ämnets novelitet och då kunna omfamna nya faktorer som berör investerarna. 

Vidare så valdes det att komplettera empirin från investerare med ytterligare intervjuer från 

verksamma investeringsrådgivare. En vinkel som ansågs bidra med en ökad förståelse och ett 

nyttigt perspektiv på problematiken.   

 

Frågekonstruktion 
Då samtliga intervjuer sker semistrukturerat, kan frågor konkretiseras och exemplifieras allt 

eftersom intervjun fortlöper och på så vis undviks det att respondenten bildar en egen tolkning 

av frågorna- som annars kan ske vid enkätundersökningar. Ledande frågor undviks i den mån 

det är möjligt genom att samtliga frågor inte inleds subjektivt eller värdeladdat, till exempel: 
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”Är du missnöjd med…?”. Det är viktigt att respondenten ej svarar utifrån vad hon tror att vi 

vill ha för svar i en form av social önskvärdhet eller status quo, utan svarar vad hon de facto 

känner. Detta anses vara ett problemområde för studiens intervjuer med investerare, att 

respondenten kan tänkas anpassa sina svar utifrån vad den tror vi har för normer om hur 

investerare bör agera, tycka eller handla (Wärneryd, 1990). 

 

Frågedispositionen läggs upp efter en trattmetodik för att respondenten bättre skall kunna svara 

på mer specifika frågor senare i intervjun då hon fått chansen att begrunda dem i ett större 

sammanhang först (Wärneryd, 1990). Intervjuerna inleds därmed med öppnare och mer 

generella frågor för att undersöka medvetenheten om ämnet. De generella frågorna efterföljs 

av frågor gällande faktorer som endast påverkar investeraren och intervjun avslutas med de lite 

mer ’känsliga’ frågorna om förtroendet till entreprenören (principal agent teori, 

informationsasymmetri, behavioural theory of the firm). För att undvika ett oengagemang mot 

slutet av intervjun omfamnas alla områden tidigt, och kompletteras med frågor i mån av tid.  

 

Inledande frågor 
Första delen av intervjun syftar till att kort skapa en bild av investeraren och för att inleda 

intervjun på ett naturligt sätt. Frågor ställs till hur respondenten generellt ser på crowdfunding 

som investeringsalternativ, vad de har för tidigare utbildning, och om de har tidigare erfarenhet 

av börshandel.  

 

Behavioural bias 
Samtliga bias är svåra att undersöka genom en kvalitativ vinkel, då de i hög grad sker 

omedvetet. Det föreligger ett problem med att rationalisera sina beslut i efterhand som måste 

has i åtanke. Flockbeteende är relevant för crowdfunding som koncept och försöks undersökas 

genom frågor som “Känner du ökat förtroende för projekt ju fler som investerat?” och “Om det 

till exempel är 80 % färdigfinansierat, känner du att man måste passa på för att inte missa 

chansen?”. Attachment bias berör om investeraren endast intresserar sig för samma bransch 

och på så vis inte diversifierar sig. Ett beteende som anses kunna undersökas genom frågor 

kring branschkännedom och tidigare investerade projekt. Slutligen frågas om investeraren har 

någon metodik eller minimumkrav för att investera och på så vis kan undvika bias. Med 

behavioural bias försöker vi fånga de för investerarna omedvetna faktorer som påverkar vid 

investeringar; denna kategori löper även samman med vissa frågor rörande 

informationsasymmetri, där kvalitetssignaler är en central del.  

 

Due diligence 
En betydligt tydligare aspekt att beröra är due diligence, där framförallt frågor ställs kring om 

investeraren undersöker företagen utöver den informationen som plattformen erbjuder. En 

distinktion i frågorna sker genom de nämnda kategorierna finansiell-, legal-, business-, och 

crowd- due diligence. Förståelse för hur investeraren värderar information mellan finansiell/ 

legal/business är målet. 

 

Informationsasymmetri  

Frågor kring informationsasymmetri har en viss svårighet i sig, utifrån att det till stor del är 

något omedvetet. För att försöka bemöta och undersöka problematiken ställs frågor kring 

vilken information som anses viktig och om investeraren anser att tillräcklig information 

erbjuds av plattformarna. Studiens generella undersökningsmål om informationsasymmetri är 

om investerarna litar på den utgivna informationen och om den anses tillräcklig; därav ställs 

frågor om trovärdigheten i företagens värdering och om investeraren ofta själv ställer frågor 

till företaget. Viktigt att belysa här, i kollaboration med teorierna om behavioural biases, är 
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investerarens syn på och medvetenhet rörande ‘omedvetna’ påverkande faktorer, till exempel 

olika kvalitetssignaler. Frågor angående adverse selection och lemon problems måste här även 

fångas upp; detta genomförs utifrån uppfångning av både bra och dåliga kvalitetssignaler. 

 

Intra- kontraktuella problem 

De intra-kontraktuella problemen avseende skillnader i incitament och målsyften är till viss 

del svåra att fånga upp genom djupintervjuer med enbart den ena parten. Försök att fånga upp 

investerarens förtroende för entreprenören och syn på moral hazard görs dock genom frågor 

som “Tror du att det är vanligt att kapitalet du investerat används till annat än vad du 

förväntat dig?” och “Hur viktigt är det för dig att det är tydligt uttryckt exakt vad kapitalet 

skall gå till?”, men även frågor kring investerarens egen interaktivitet i investerade projekt 

och hur viktigt det är för investeraren. Ytterligare aspekter som här belyses är investerares 

syn på entreprenörens rationella handlande, en undersökning av huruvida entreprenören 

genomgående beaktar intressenters intresse genomförs. 

 

3.4 Analysmetod 
Studies val av metod för analys är meningskoncentrering samt meningskategorisering; 

sammanfattningsvis en ad hoc metod. Ad hoc metoden innebär att fler angreppssätt är möjligt 

och en sammanhängande förståelse samt ett begreppsligt/ teoretiskt sammanhang skapas 

(Kvale, 1997). Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt 

formuleras mer koncist, den väsentliga innebörden av det som sagts framförs, och 

meningskategorisering innebär att uttalanden kategoriseras och gemensamma nämnare 

identifieras. En analys genom meningskoncentrering möjliggör att främja studiens 

begreppsutvecklande syfte då meningskoncentrering är ett deskriptivt förhållningssätt där en 

situation beskrivs utifrån intervjupersonens synvinkel. Genom att reducera empirin och finna 

centrala teman och mönster kan huvudbegrepp identifieras och utvecklas. 

Meningskategorisering å andra sidan är användbart för att strukturera intervjupersonernas 

beteenden i kategorier eller grupper och därmed kunna påvisa likheter eller skillnader mellan 

grupperna (ibid.). Genom användandet av båda dessa analysmetoder, meningskoncentrering 

och meningskategorisering, antar studien en ad hoc metod.  

 

Återigen gör sig Gadamer påmind: inte enbart som forskningsprocess inför insamlande av 

empiri, hermeneutiken klarlägger även processen för analys och tolkning av empirin med det 

karakteristiska cirkelförfarandet (Kvale, 1997). Inför analysen har de empiriska svaren tolkats 

såväl i enskildhet som med resterande empiriskt material, men även med den teoretiska 

referensramen. En indirekt analys skedde inför analysen där tre huvudbegrepp togs fram som 

ligger till grund för analysens förståelseprocess kring forskningsfråga och syfte. 

Huvudbegreppen är millennials om investeringar, förtroende för entreprenören, och 

plattformars problemområde. 

 

3.5 Trovärdighetsdiskussion 
I följande avsnitt kommer studiens inre och yttre validitet (giltighet), samt reliabilitet 

(tillförlitlighet) att diskuteras. Vidare begrundas de svårigheter som tidigare metodologiska val 

och ställningstaganden medför.  Den sämre validiteten och generaliserbarheten samt 

intervjueffekten och kontexteffekten diskuteras. Avslutningsvis följer en redogörelse för 

studiens etiska aspekter och ställningstaganden. 
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3.5.1 Validitet 
Validitet berör studiens generaliserbarhet och den utsträckning som studiens resultat, 

begreppsutveckling, och teorigenerering är applicerbart utöver studiens urval och omfång. 

 

Inre validitet 

En hög inre validitet föreligger när studien mäter vad den är avsedd att mäta (Söderbom & 

Ulvenblad, 2016). För att säkerställa att studiens metod är relevant har den teoretiska 

referensramen noggrant operationaliseras för att säkerställa att alla faktorer av studiens 

teoretiska modell fångas upp i intervjudispositionen. Vi har valt att primärt ha telefonintervjuer 

som främjar en mer personlig kontakt med respondenten som därmed ökar validiteten (Lundahl 

& Skärvad, 1999). Ämnets novelitet hade riskerat att enkäter fått låg validitet då enkätfrågor 

kan misstolkas. Det finns dock risk vid personlig kontakt att respondenten svarar i en form av 

social önskvärdhet. Detta anses vara ett problemområde för studiens intervjuer med investerare, 

att respondenten kan tänkas anpassa sina svar utifrån vad den tror vi har för normer om hur 

investerare bör agera, tycka eller handla (Wärneryd, 1990).  

 

I studiens fall ansågs dock den personliga kontaktens fördelar väga över, då det är centralt att 

respondenterna verkligen förstår samtliga frågor. Den inre valideten har stärkts genom att 

frågorna har formulerats så öppet som möjligt samt att vi låtit respondenterna tala till punkt för 

att ej påverka deras svar och därigenom minskat den sociala effekten. Vid varje intervju har 

studiens samtliga författare (2) varit närvarande för att lättare kontrollera att intervjuguiden 

följts. Intervjuerna spelades också in för att vi skulle kunna vara fullt närvarande i intervjun 

och då se till att intervjun håller sig relevant till ämnet (Lundahl & Skärvad, 1999). Studien har 

ej låtit respondenterna korrekturläsa empirin, vilket anses bidra med att ej låta 

efterrationalisering påverka studiens inre validitet. Efterrationalisering bör undvikas då 

känsliga ämnen som behavioural bias innebär tolkningar och behöver inte överensstämma med 

respondenternas egna upplevelser. 

 

Yttre validitet 

En studies yttre validitet berör den utsträckning som studien är generaliserbar utöver dess urval 

och undersökningsområde. En kvalitativ metod har som regel ett generaliseringsproblem med 

den externa giltigheten (Jacobsen, 2002). Den yttre validiteten som följer av en kvalitativ metod 

genererar ej samma generaliserbara resultat som en kvantitativ metod; dock, genom utförande 

av 10 stycken intervjuer i denna studie  anses studiens generaliserbarhet ändå vara av 

tillfredsställande och godtagbar art. Studiens validitet är endast applicerbar inom vår 

kunskapssfär; resultaten representerar verkligheten, de återskapar ej den (Silverman, 2015). 

Studien antar därav en “subtle form of realism” (Silverman, 2015, s. 82). Studien kan därav 

endast sägas vara generaliserbar med dess resultat i den mån resultaten är applicerbara ‘to-the-

best-of-our-knowledge’. Vidare, i denna benämning är validiteten endast identifierad med 

förtroende för vår vetskap, dock ej med allmängiltig säkerhet (Silverman, 2015). 

Studiens generaliserbarhet möjliggörs genom studiens begreppsutvecklande och 

teorigenererande syfte, en så kallad analytisk generalisering (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

Generaliserbarheten bedöms inte enbart vara relevant för populationen som omfattas av 

urvalet, utan även för investerare i allmänhet. 
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3.5.2 Reliabilitet  
Reliabilitet behandlar huruvida det är möjligt att upprepa studien och få samma/ snarlika 

resultat och i vilken omfattning detta är möjligt (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 

Det uppstår två problemområden för studiens reliabilitet vid den kvalitativa metoden 

intervjuer; dessa är Intervjuareffekten, och kontexteffekten (Jacobsen, 2002). 

Intervjuareffekten innebär en speciell påverkan på intervjuns resultat på grund av 

intervjuarens närvaro; kontexteffekten innebär en speciell påverkan på intervjuns resultat på 

grund av kontexten, platsen där intervjun äger rum (Ibid.). 

Intervjueffekten har reducerats genom utförandet av telefonintervjuer (Jacobsen, 2002). 

Genom utförda telefonintervjuer har vi, undersökarna/ intervjuarna, ej kunnat påverka varken 

respondenten eller därav intervjuns resultat. Dock medför telefonintervjuer andra 

begränsningar: uteslutning av tonläge och betoningar (Ibid.) 

 

3.6 Etiska överväganden 
Studien har genomgående försökt följa de etiska riktlinjerna för forskning som är uppsatta av 

svenska vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2011). Jacobsen (2002) menar att etiska dilemman 

uppstår genom att en undersökning i regel tränger in i individers privata sfärer; härav 

uppkommer tre grundkrav: informerat samtycke, krav på privatliv, och krav på att bli korrekt 

återgiven. Dessa tre innebär, i nämnd ordning: den som undersöks, respondenten, med 

kompetens frivilligt deltar i undersökningen, garanterande av privatliv vid känsliga och privata 

frågor, och en i största möjliga utsträckning sanningsenlig återgivning både med hänsyn till 

fullständighet och sammanhang (ibid.). 

 

Avseende informerat samtycke, så har studiens respondenter frivilligt ställt upp på 

undersökningen utan påtryckningar. Vidare har ej respondenter tillfrågats som ej anses vara 

vid sina sinnens fulla bruk; samtliga respondenter har kunnat ta egna välgrundade beslut om 

delaktighet. Tillräcklig information har inför intervjuerna tillförsetts respondenterna för att ej 

vilseleda dem, men samtidigt för att svaren ej skall anpassas efter vad respondenterna tror att 

vi vill för svar. 

 

Krav på respondenternas privatliv har säkerställts genom möjligheten för privata investerare 

att vara anonyma, då frågorna som behandlar pengar kan argumenteras för att vara av privat 

karaktär. En privat investerare valde att vara anonym, därav tilldelades respondenten en 

pseudonym. Det eftersträvades att genomföra telefonintervjuer med samtliga privata 

investerare. Detta medför ökad anonymitet och reducering av intervjueffekten. Generellt har 

frågorna försökts utformas med målet att ej varken vara privata eller känsliga. Frågorna gäller 

equity-crowdfunding i sin helhet som investeringsalternativ, och inga specifika frågor om 

någon specifik equity-crowdfundingkampanj ställs. Genomgående för empiri-

sammanställningen har datan framställts så korrekt som möjligt med både hänsyn till att den är 

fullständig och ej tagen ur eller anpassad till specifik kontext. 
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4. EMPIRI  
 

I detta kapitel presenteras studiens insamlade data. Kapitlet är följaktligen uppdelat i tre avsnitt: 

först presenteras empirin från privata investerare, följt av empirin från professionella private-

equity rådgivare. Slutligen presenteras empirin från en crowdfundingplattformsansvarig.  

Framställningen av empirin sker enskilt för respektive respondent med en inledande 

beskrivning av personen efterföljt av en indelning i den teoretiska modellens nyckelbegrepp: 

Behavioural Bias, Informationsasymmetri, Intra-kontraktuella problem, och Due Diligence. 

 
 

4.1 Respondentgrupp 1: Privata investerare 
 

Investerare 1 
Lizen är 24 år och har en civilekonomexamen från Jönköping, idag är hon aktiv delägare i ett 

startup. Hon har totalt investerat i 3 projekt, samtliga investeringar skedde vid samma tillfälle, 

vid ett event där företagen pitchade sina idéer. Bäjbi som säljer ekologiska barnprodukter, Sofie 

Bly som säljer veganska skor, och Betolio som är en social plattform för sportsbetting. Hon 

äger även aktier på börsen sedan länge, men det är ingenting som hon aktivt handlar. Hon ansåg 

sig själv vara väl införstådd att det var hög risk och att crowdfunding inte är någon säker vinst.  

 

Behavioural Bias 

Lizen tror att det är naturligt att ju fler som investerat i ett projekt, desto större förtroende får 

investerare på grund av att fler existerande investerare visar på att det finns många som tror på 

crowdfundingsföretagets idé. Hon hade själv inte velat gå in som första investerare i något 

projekt och tror att hon kan ha påverkats av gruppeffekten då hon var på ett evenemang med 

många andra som investerade i projektet. Lizen gick på ett event och lyssnade när olika företag 

pitchade sina affärsidéer, ett koncept som hon tyckte var roligt och det är också så hon ser 

crowdfunding, som en rolig grej. I Lizens fall så tilltalades hon mycket av personerna som 

pitchade företagen, det vill säga entreprenörerna, och hon tycker framförallt att det är 

personerna som är viktigt; att ett förtroende för ägarnas förmåga finns. Hon har inte delat med 

sig till sina vänner eller på sociala medier att hon har investerat i crowdfunding, utan istället 

menar hon på att hon talar gott om företagens produkter i till exempel vanliga dialoger, men 

att hon inte vill dela information om företagen på sociala medier. Hade hon stött på produkterna 

i en butik hade hon valt att köpa de över andra märken.  

 

Informationsasymmetri 

Det är inte så viktigt för Lizen att veta exakt vad kapitalet ska gå till, men det är bra att visa på 

att företaget har en plan med kapitalet. Återigen återkommer hon till personerna ”det går att 

ha en bra plan, men är det dåliga personer som driver företaget så spelar det ingen roll”. Det 

är två år sedan hon investerade, men hon har i stort sett inte hört någonting från företagen sedan 

dess.  

 

Intra-kontraktuella problem 

Lizen såg sin investering som aktiekapital likt börsen, att pengarna ska ligga där i 10 år och 

förhoppningsvis då vara värda lite mer. En långsiktig investering där hon inte behöver tänka så 

mycket. Företagens värdering tycker hon ofta känns ganska höga. Hennes egen uppfattning är 

att crowdfunding är för de företag som inte får riskkapitalister (VC) att investera i deras 

verksamhet. Lizen är därav till viss del osäker då hon tänker att VC företag ändå är experter 

och ser saker inte hon ser, så en viss skepticism finns för att varför inte VC- kapital vill 
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samarbeta med dem. Lizen tror inte att hon kommer investera mer i equity-crowdfunding, att 

hon är delägare i ett startup just nu är hennes investering. Om hennes startup behöver kapital 

ser hon hellre att de vänder sig till VC som utöver kapitalet bidrar med ett kontaktnätverk och 

kanske tillför en annan typ av värde och kompetens.  

 

Lizen skulle gått på Bäjbis årsstämma men blev upptagen i sista stund; utöver det så har 

kontakten med företagen varit liten, men det är något hon verkligen skulle önska var bättre. En 

förtroendeingivande åtgärd, tycker hon, hade varit mer informationsutskick, exempelvis att 

företagen skickar nyhetsbrev med vad som händer och är på gång. 

 

Due Diligence 

Lizens crowdfunding-situation är lite speciell då hon fick sin information via en event-pitch. 

På eventet gick det dock att ställa frågor till ägarna, något som skapade förtroende för henne. 

Hon har själv inte sökt någon ytterligare information om varken företagen eller ägarna, utan 

gick helt på magkänslan. Det är personerna som är viktigast för Lizen, hon ansåg det vara en 

stor fördel att få träffa personerna som driver företaget. Hon tycker det kan vara svårt att bilda 

sig en bra bild på plattformarna, då det märks tydligt vilka som har lagt ner mycket tid på 

kampanjen och fått det att se proffsigt ut. 

 

“Allt kan ju se bra ut på sajten, det behöver inte betyda att det faktiskt är bra”. 

 

Lizen sätter inga minimikrav på företagen, som att de ska ha en klar produkt eller ha en viss 

omsättning, det enda kravet hon har är att hon inte vill att det ska krävas för hög investering. 

Det viktigaste kriteriet vid val av crowdfundingkampanj är istället vad hon gillar och har 

intresse av personligen, som i hennes fall är hållbara värderingar. “Det tilltalar om likt mig, 

företagen har ett generellt miljötänk och om det rör sig om en produkt ska den helst vara 

ekologisk”.  

 

Investerare 2 
Filip är en 21 årig ekonomstudent på Mälardalens högskola. Han har gjort en investering, 

ISOTimber, som producerar klimatsmart isolerade väggar. Filip arbetar själv extra inom 

byggvaruhandeln så produkterna kände han till sedan tidigare. Han är inne på Fundedbyme och 

aktivt tittar på nya kampanjer, men är väldigt skeptisk och kommer troligen ej göra ytterligare 

investering innan han erhåller utdelning från ISOTimber. 

 

Behavioural Bias 

Filip kände till produkterna redan innan sin investering från sitt arbete, men det var via 

Facebook-annonsering som han först såg att de sökte kapital via crowdfunding. Det viktigaste 

var att han kände till branschen och produkten, men undermedvetet tror han att han påverkades 

av att fler hade investerat i produkten. Dessutom så diskuterade han mycket med sin vän 

(investerare 3) och han tror att de triggade varandra att investera. 

 

”Det är ett mänskligt beteende att vilja vara med då redan många har investerat, jag hade 

nog inte själv börjat investera i en kampanj.” 

 

Informationsasymmetri 

Jämfört med börsen tyckte Filip att det fanns mindre information tillgänglig om företaget på 

crowdfundingplattformen, vilket satte större krav på honom. Han valde ändå att lita på den 

informationen som var tillgänglig. I detta fall kände han till produkten redan innan, men hade 

han ej gjort det, menar han att betydligt mer utförlig information eftersökts. 
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För Filip så valde han att investera till stor del på grund av att företagsledningen hade uttalat 

att de hade en planerad exit: antingen så skulle bolaget börsnoteras eller så skulle det säljas till 

ett annat företag inom 3 år. Filip tyckte det kändes viktigt att det fanns ett synligt slut, han ville 

inte vara med som en passiv ägare under en obestämd framtid. Kapitalet var uttryckt att det 

skulle gå till att köpa in maskiner till verksamheten, så att företaget ej skulle vara lika beroende 

av underleverantörer, vilket Filip tyckte kändes positivt: “att de [företaget] tänkte på framtiden 

och försökte minska kostnader visar på att de försöker utvecklas”.  

 

Intra-kontraktuella problem 

Filip fick initialt gott förtroende för ägarna efter deras mailkontakt eftersom de verkade ta sina 

investerare seriöst. En skepticism mot crowdfunding har dock väckts i Filip då företaget ej har 

hört av sig i den utsträckning som de initialt lovat. Filip säger att han lärt sig att det inte går att 

lita fullt ut på vad ägarna säger. Vidare menar Filip att han troligen ej kommer göra ytterligare 

investeringar innan han ser hur det går med ISOTimber. Efter investeringen så slutade ägaren 

att svara på mail, så Filip vände sig till Fundedbyme som fick trycka på Vd:n som då lovade 

att bättra sig med kommunikationen. Filip säger att ”det hade uppskattats om det fanns en 

Facebookgrupp eller liknande där ledningen finns tillgängliga och som visar på att företaget 

värnar om sina investerare”. Ett sådant inkluderande blir en form av kvalitétssignal menar 

Filip, att bara visa att företaget är igång och lever. Inte nödvändigtvis att Filip själv vill 

engagera sig i Facebookgruppen, men menar att det är betryggande att se någon form av 

aktivitet från företaget.  

 

Om ägarna gjort en rimlig värdering på företaget tyckte han var oerhört svårt att resonera över 

med den informationen som fanns tillgänglig. Någon större reflektion lades därför inte på 

värderingen, beslutet handlade mer om han ville investera eller inte.  

 

Due Diligence 

Filip tycker att det kändes som det krävdes mer av honom i egenskap av investerare att utföra 

due diligence vid en crowdfundinginvestering än vid börshandel, på grund av att off-market-

handel erbjuder mindre information och grafer. Filip sökte bland annat upp Vd:n på Facebook 

och LinkedIn och dessutom googlade han företaget. Googlesökningen resulterade bland annat 

i att han såg att Martin Timell hade gjort ett inslag för produkten och det framgick även att han 

hade investerat, ”det kändes förtroendeingivande att kunna ta rygg på någon som är kunnig i 

branschen [Martin Timell]”. Filip mailade även Vd:n och bland annat frågade hur ofta de 

kommer skicka ut rapporter och fick svaret att informationsutskick skulle ske på månadsbasis. 

Då fick Filip ett gott intryck av att Vd:n tog crowdfunding och investerarna seriöst.   

 

I slutändan handlade beslutet dock mest om Filip ville investera eller inte, det var svårt att göra 

en bedömning på informationen. “Hade jag investerat igen hade jag antagligen analyserat 

siffermatterialet ytterligare, men jag tror dock inte det hade kunnat ligga till grund för ett 

beslut; i slutändan är ändå en bra känsla det viktigaste om jag ska investera” 

 

Investerare 3 
Walter är en 24 år gammal ekonomstudent som hittills gjort en investering, ISOTimber, då en 

nära vän (Investerare 2) tipsade om att han tänkte investera i bolaget. Han kände dock till 

konceptet med crowdfunding innan och hade varit inne på Fundedbyme ett flertal gånger och 

tittat på kampanjer. 
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Walter tycker det känns som crowdfunding innebär ganska hög risk och att det i alla fall är 

högre risk än börsen, ”Jag ser crowdfunding först och främst som en investering, jag vill minst 

vill ha tillbaka satsat kapital, men även som ett kul koncept att prova”. Walter förstår att det 

inte finns någon andrahandsmarknad, så det han väntar på är främst en börsnotering eller att 

ledningen vill köpa tillbaka aktierna. I detta fall hade företaget en planerad börsnotering 2019. 

 

Behavioural Bias 

Förutom det faktum att Walter blivit påverkad av sin vän till att investera, tror han absolut att 

investerare påverkas av att det syns hur många som redan har investerat, ”fler investerare tyder 

på att kampanjen är populär” och han tycker att det fanns en ‘passa på’ känsla. För att 

motverka att fatta ogrundade beslut menar Walter på att det gäller att försöka ha inställningen 

att företaget gör reklam för sig själva och att det inte bara är ren information. 

 

Informationsasymmetri  

Gällande informationen som plattformen erbjuder om företagen så tycker Walter att det var 

svårt att säga om den var tillräcklig. “Jag litar ändå på informationen som finns, men det gäller 

att se på den utifrån att det är reklam”. Därav tycker han att det finns ett ansvar att söka upp 

ytterligare information själv, men samtidigt kände Walter att han inte saknade någon speciell 

information, möjligen att en tydligare plan på vad exakt kapitalet skulle användas till hade ökat 

förtroendet. I fallet med ISOtimber så var det tilltalande med en exit-plan. Walter tycker det 

känns svårt att avgöra om en kampanj är bra eller dålig på grund av att han inte sitter med all 

information, utan menar istället att magkänslan därav blir viktigare. Walter kände dock att han 

litade på den information som fanns på kampanjen. Walter lade inte heller någon bedömning 

om värderingen på företaget, utan mer på investeringslimiten. 

 

Intra-Kontraktuella problem 

Efter investeringen skedde har Walter enbart haft begränsad kontakt med företaget: “det har 

varit lite löpande information, egentligen enbart en årsavstämning, vilket ungefär var den 

information jag förväntade mig”. Han hade velat ha mer information, men förstod samtidigt att 

de ej kan ägna sig åt att producera nyhetsbrev veckovis. Walter vill inte åt ett aktiv ägande, 

men en större inblick i hur de ligger till samt att få information som visar att företaget bryr sig 

om investerarna.  

 

Due Diligence 

Inför sin investering läste Walter igenom de rapporter som fanns på plattformen och gjorde 

några snabba google-sökningar på företagsnamnet och på personerna i ledningen. Framförallt 

kändes han bekväm med investeringen då hans syster arbetar i byggbranschen och hade sagt 

att den här typen av produkt låg rätt i tiden och menar på att ”det känns som det krävs mer 

branschkoll inom crowdfunding än med aktiehandel”. Walter värderade mest framtiden, om 

det kändes som att företaget och produkten låg i tiden. Hade han investerat igen hade han gått 

tillväga på samma sätt.  

 

Investerare 4 
Lars är en 34 år gammal sjukgymnast. Lars har gjort tre stycken investeringar: en investering i 

själva plattformen Fundedbyme, en investering i ett fastighetsprojekt, och en investering i 

rullstolstillverkaren Addmovement. Lars ser sina crowdfundinginvesteringar som att han är 

med på en resa, ingen företeelse om passiv inkomst eller avkastning föreligger. Crowdfunding 

är för honom en ‘social betraktelse’, en investering skall vara att hålla på att utvecklas och få 

kunskap om vad företagen arbetar med. Lars menar att crowdfunding möjliggör tillgång till en 



 

 

36 
 

miljö, företag, eller arbetsplats som annars ej finns tillgång till: “en demokratisering av 

investerarvärlden håller på att ske”. Alla har nu möjlighet att investera i onoterade bolag 

fortsätter han. Eftersom Lars är aktiv på börsen ser han crowdfunding som en balans mellan 

aktier med passiv avkastning och mer riskaktier (lotteri); dock tycker han även att 

crowdfunding är mer en resa att vara med på, “ta del av en värld [riskkapitalmarknaden] man 

annars inte har tillgång till”. 

 

Behavioural Bias 

“Det är ju klart att hög grad av färdigfinansiering blir någon slags kvalitetsstämpel”, menar 

Lars. Fler investerare visar på att det är många som är på gång och vill vara med. Det både 

lockar och stressar på att nu är det dags att vara med, “snart mister jag chansen”. Samtidigt 

menar Lars att det känns tryggare på något sätt att så många vill vara med, och Lars tror att 

många antagligen känner så.  

 

Lars har varit med på projekt som aldrig färdigfinansierades “Då är man väl lurad åt det hållet 

också, man trodde det skulle bli av, men det blev det inte”.  Generellt anser Lars att det är svårt 

värdera kampanjer: “jag kan nog inte avgöra om det är ett bra projekt eller inte”. Däremot 

menar han att han kan avgöra om det är ett bra eller dåligt projekt för honom, om han tycker 

det är intressant eller inte. Ännu svårare att avgöra om kampanjen berör en marknad som är 

okänd för honom. Svenska projekt tilltalar mer än utländska, “förstår inte varför jag skulle 

investera i exempelvis Singapore”. Lars menar att crowdfunding är svårt att få att fungera 

globalt, investerare förstår marknader sämre och produkters potential om en större geografisk 

distansering separerar dem, “jag förstår marknaden bättre här, om det är en relevant produkt 

här”.  

 

Informationsasymmetri 

Angående graden av information från företag som Lars gjort investeringar i, anser han att 

informationen är av både varierande kvalitet och kvantitet. Fundedbyme, den äldsta av hans 

investeringar, är ganska duktiga på att skicka ut mail och berätta vad de sysslar med. Ledningen 

i Fundedbyme informerar om vart de vill ta företaget, samt hur företaget utvecklas. Vidare, 

som Lars skarpt gillade, var deras beskrivning av positiva och negativa saker som händer inom 

företaget; även utmaningar som verksamheten står inför ingick i informationen. Addmovement 

å andra sidan hörde sällan av sig och vara ganska tysta med information. Dock har Lars varit 

med i en lånebaserad crowdfunding med Addmovement så han får lite ‘extra’ information den 

vägen också. “Addmovement har inte hört av sig så värst mycket utöver den bekräftelse om att 

aktien nu skall registreras i en online aktiebok”. 

 

Angående information om vad det eftersökta kapitalet skall användas till, menar Lars att 

kampanjerna ofta försöker beskriva syftet med kapitalinsamlingen: till exempel 10% till 

marknadsföring, 30% till produktutveckling, X% till sales support. Men enligt Lars finns det 

inte någon chans eller möjlighet att kontrollera om det stämmer och det är lika svårt att följa 

upp i efterhand. Dock säger Lars att sådan information möjligtvis påverkar trovärdighet hos 

kampanjen och företaget på något sätt. Samtidigt kan det vara svårt att ta till sig, ”jag har för 

lite kunskaper i ekonomi för att kunna avgöra eller bedöma vad som är rimligt och om deras 

distribuering av kapitalet är bra för företaget”. Vidare menar han att det alltid är trevligt när 

företaget beskriver så mycket som möjligt i sin kampanj, det ger en bättre bild av vad som vill 

uppnås med verksamheten, “så man faller tillbaka till om det känns trovärdigt och om det är 

så genialiskt att jag vill vara med på det”. 
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Intra-kontraktuella Problem 

Lars säger att med crowdfunding bygger han en portfölj; han försöker väga in vad det finns för 

typ av exit-strategi, om det överhuvudtaget finns någon exit-strategi. Lars har gjort ett antal 

investeringar där det inte finns någon passiv inkomst, så han menar att han kollar på förväntad 

framtida avkastning, “det gäller att ha balans i sin portfölj”. Det finns ju stor möjlighet menar 

han att några av crowdfundingföretag skulle bli stora om 5-10 år. Därav, sammanlänkat med 

målet av att skapa en portföljbalans, skulle Lars vid ny investering eftersträva någon form av 

passiv inkomst av denna. 

 

Enligt Lars finns ändå alltid med i baktanken att en crowdfundinginvestering skall ge en 

förmögenhetsökande effekt. Han inser dock att det kan ske först om företagen blir så pass stora 

att de blir uppköpta eller börsnoterade, den förmögenhetsökande effekten har därav en lång 

tidshorisont. Lars medger dock att han inte går in i ett företag som inte skulle ge något tillbaka, 

som inte har någon framtidsutsikt. Det handlar om att kalkylera risk mot möjligheter. Det är en 

blandning av dessa aspekter: “både att få vara med och se vad som händer, men självklart 

skulle man ju inte stoppa in pengar i ett bolag som man tror man inte kommer få tillbaka eller 

en värdeökning på”. 

 

Lars menar att crowdfunding är väldigt riskfyllt: “Pengarna är ju låsta, och det går ej att 

påverka hur det går för företaget mer än lite personlig marknadsföring genom att beskriva 

produkten eller pusha på Facebook”. Det är ju ändå små nystartade bolag som crowdfunding 

primärt berör, fortsätter Lars, det ligger mycket risk bara där. Lars har varit med i låne-baserade 

projekt där företagen gick i konkurs. Självklart förstår Lars att det här är hög risk förknippat 

med crowdfunding, och han skulle aldrig kunna rekommendera det för sina vänner. Var och en 

får själv ta ansvar för sina egna investeringar; var och en får stå för sitt eget risktagande. 

 

Lars uttrycker stor osäkerhet i och med att plattformarna är så pass nya och inga standarder 

finns: “Crowdfunding är fortfarande i sin linda. Det finns ju fortfarande barnsjukdomar i 

systemet: hur man betalar in pengar, hur man får bekräftelse på att pengarna kommit in”. För 

de projekt Lars investerat i, har betalning för aktierna uppmanats genom ett mail med ett 

meddelande om att betala in pengarna på ett visst bankkonto. Han menar att det finns stor 

osäkerhet i systemet i nuläget då mailet kan vara från vem som helst. Lars berättade om hur 

han fått ett mail om att betala in pengar för ett aktieköp i ett projekt som han aldrig anmält 

intresse för. Det ställer ju stora frågor om plattformarna har koll på vad de sysslar med menar 

han. Lars uttrycker oro över att han ej vet hur han kan följa eller hålla sig uppdaterad om 

bolaget. Han har bett dem skicka ytterligare information, och det skulle bolaget göra, men Lars 

har inte fått någon information: “företaget missade chansen att min kompetens skulle hjälpa 

företaget och sprida eller marknadsföra det vidare”.  

 

Due Diligence 

“Det finns ofta ingen historia kring dessa [crowdfunding] bolag, de är ju ofta små eller 

startups. Man får istället lyssna ganska mycket på vad entreprenörerna beskriver för 

någonting; Vilka är de, vad har de för produkt, vad löser produkten för problem som 

marknaden kan efterfråga?”. Eftersom det inte finns någon ekonomisk historia att ta del vid, 

handlar ett investeringsbeslut mycket om förtroendet på produkten, förtroendet på företaget, 

och framförallt förtroendet till de som jobbar på företaget. “Man får ju en pitch, så bedömer 

man om det är något man skulle vilja vara med på”. Lars menar att det handlar mycket om 

förtroende: “det är svårt att inte tro på iden om det är någon som verkligen brinner för det; då 

vill man ju vara med på en sådan resa”.  
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Lars har inget minimikrav på sina investeringar; företagen Lars kan tänka sig investera i 

behöver ej ha viss mognad, behöver ej ha färdig produkt, behöver ej ha exit-plan. Han menar 

istället som tidigare nämnt, att han måste ha fått förtroende för vad de försöker uppnå: 

förtroende för produkten/ tjänsten även fast den inte behöver vara klar. Lars betonar vikten av 

att det behöver finnas en känsla att de här personerna skulle han själv vilja jobba ihop med, ett 

förtroende måste finnas för personerna som presenterar idén och verksamheten. 

Vidare, förtroende och trovärdighet för produkten och företaget är viktigare än den 

företagsvärdering som kampanjen delger. Lars menar på att ofta är värderingarna nog alldeles 

för höga, det går att undra över var företaget egentligen fått sin värdering från. 

 

Lars gjorde ej någon omfattande informationssökning inför sina investeringar. På den ena 

investeringen, Addmovement, söktes ingen ny information upp överhuvudtaget.  Lars frågade 

runt bland kollegor om produkten, men hade även lite kännedom om produkten eftersom han 

jobbar med liknande produkter. Inför hans Fundedbyme investering gjorde Lars enbart en 

snabb-googling om ägaren och företaget. Paradoxalt menar Lars dock att en snabbkoll på 

företaget så att historiken inte är alltför otrevlig och ägaren inte har några tidigare företag som 

gått omkull är något som en investerare bör göra.  

 
Investerare 5 
Andreas är en 26-årig Account manager på Hilti, ett globalt byggteknikföretag. Han har gjort 

ett flertal equity-crowdfunding investeringar, bland annat i glasstillverkaren Alvesta Glass, och 

i FrontOffice, som hjälper företag med företagsrekonstruktioner, där han gjort en positiv exit 

på ca 30 %. Han är registrerad på nyhetsbrev där han får information om nya 

investeringskampanjer. Andreas har även investerat i lånebaserad-crowdfunding samt är aktiv 

på börsen. Andreas tycker att crowdfunding känns väldigt riskfyllt, men att det är större chans 

än lotto till vinst. Risken menar han dock kan variera inom crowfunding, han har gjort en 

investering som var mer startup medan till exempel Alvesta glass var mer en etablerad 

verksamhet. “Det känns riskfyllt då det är svårt att göra sig av med sina andelar till skillnad 

från börsen där det går att sälja av till förlust, crowdfunding blir mer allt eller inget”. Andreas 

ser ändå crowdfunding som en ‘krydda’ i hans portfölj och att det är roligt att komma åt bolag 

han inte vanligtvis gör. 

 

Behavioural Bias 

Helst av allt vill Andreas investera i företag där han känner till produkten sedan innan, annars 

är det viktigare att han tror på idén än att resterande kampanjinformation känns tilltalande, ”Att 

jag tror på idén själv är min grundpelare”. Andreas menar på att det är lite psykologi också 

vad många dras till, att exempelvis spelföretag kan kännas bra vissa perioder om det är bra 

varumärken, att han påverkas av vad som känns rätt i tiden. För att minska risken arbetar 

Andreas aktivt för en diversifiering både noterat/ onoterad och inom crowdfunding. 

 

Andreas försöker att inte påverkas av hur många som investerat även fast det kan vara svårt, 

hjärnan säger åt han att passa på och det är mänskligt att vilja följa gruppen. Det har varit ett 

företag som han tänkt investera i men där Andreas avstod då det kändes för hetsigt i slutet “Jag 

avstår hellre än att göra ett för ogrundat beslut”. Han har inte delat sina investeringar på 

sociala medier, men brukar berätta för sina vänner som han vet är intresserade av 

crowdfunding. Han får främst reda på nya företag genom att prenumerera på olika sidors 

nyhetsbrev. Han har gått med i några utländska med, men då kändes det som om det blir en 

dimension svårare att analysera. Nu håller han sig helst till svenska bolag [inte svenska 

marknaden]. 

”Det är svårare att relatera då jag ej känner till den marknaden eller personerna.” 
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Informationsasymmetri 

Informationen på plattformarna tycker han varierar stort, både i vad som finns och i vilket 

format det är paketerat. Andreas litar på att informationen stämmer men att informationen är 

vinklad och säljande. Ofta behöver investerare logga in för att ta del av all information, vilket 

kan hindra Andreas ibland ibland då han vill få del av allt direkt. Värderingen är den 

informationen han velat ha förtydligad, allra helst i relation till andra företag i samma bransch, 

”En hög värdering som är byggd på framtida potential kan vara okej, men då vill jag att den 

förklaras tydligare med mer konkurrentjämförelser”. 

 

Intra-Kontraktuella problem 

Andreas vet att sannolikheten att han ska få ut mycket mer än hans investerade kapital är liten. 

För honom är det väldigt viktigt varför företaget vill ha kapitalet, ”varför vill de ha in mig?” 

Är det bara kapital för att köpa en ny maskin tycker han ej att equity-crowdfunding är så 

intressant, då väljer han hellre lånebaserad-crowdfunding. Kronfönster ville till exempel utöver 

kapitalet också få in fler talespersoner/ engagerade delägare, vilket tilltalade Andreas. Just 

aktivt ägande är något Andreas tilltalas av, “Jag ser mig som ägare som en egen mini 

ambassadör åt företaget där man tipsar sin omgivning”. Inget som behöver ske på direkt 

uppmaning egentligen, men det känns som vissa företag förväntar sig det menar han. 

Företagsvärderingarna tycker han oftast är fel och han litar inte på att det speglar ett verkligt 

värde. Han tycker det känns som om företagen försöker att “ta i så de spricker, och lyckas dem 

så lyckas dem”; ägarna vill ju naturligtvis förlora så liten del av bolaget som möjligt. Andreas 

tillägger att värderingen speglar mer på en potential i framtiden. 

 

Kontakten Andreas haft med företagen efter investeringen har varierat, delårsrapporter från ett 

företag och månatliga mail från ett annat. Generellt har det varit bättre och mer information 

från företagen som skapat sina kampanjer på plattformen Pepins än på Fundedbyme. 

Informationen och kontakten med företagen är dock något han verkligen önskade vara bättre. 

 

Due Diligence 

Grundpelaren för Andreas investeringar är som sagt att han känner till produkten eller företaget 

sedan innan, men annars är det främst prospekten och filmerna som ger information. Filmerna 

brukar vara en snabb väg för Andreas att få en känsla för ‘det’ och att det knyter an till personer. 

Andreas brukar sedan jämföra med andra företag i samma bransch för att få en form av 

konkurrensanalys. “Jag var på väg att investera i en form av GPS för barn/hundar där jag i 

mitt sökande fann många liknande konkurrenter och hade därav svårt att se hur företaget skulle 

sticka ut från mängden; och då avstod från att investera”. Ägarna och styrelsen är väldigt 

viktigt och vad de har för nätverk och erfarenheter, det kan addera mycket värde menar 

Andreas. Exempelvis om han ser att någon har investerat i bolaget som tidigare haft 

framgångsrika projekt. Andreas använder framförallt Google och LinkedIn för för att hitta 

sådan information. Han brukar sällan själv ställa frågor till ägarna, men brukar däremot gå in 

på kampanjen och läsa svaren till de frågor som har ställts av andra investerare. “Jag hade 

önskat mer diskussioner mellan potentiella investerare för att se hur andra resonerar och 

tänker kring värderingen av företaget.” Han tycker att internet-forum för sådana diskussioner 

börjat bli vanligare, men att användandet av dessa ej är så etablerat i nuläget. 

 

Investerare 6 
Hannes är en 29-årig personalvetare med en psykologkandidat från Lunds universitet som 

jobbade fram till januari 2017 med att driva ett nystartat onlinecasino. Hannes har gjort två 

stycken equity-crowdfunding investeringar: Eggs Inc, en ägg-baserad snabbmatskedja, och 

RentL, en hemsida för uthyrning av redskap och utrustning. 
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Hannes har handlat med crowdfunding i alla dess former i ungefär 5 år, och det var genom 

Kickstarter som Hannes kom i kontakt med Fundedbyme och equity-crowdfunding. Många av 

de tidigare projekten blev dock inte av, de avbröts och inga transaktioner genomfördes. 

Rörande equity-crowdfunding har Hannes investerat mestadels små belopp eftersom han ej 

känner sig trygg med att investera större belopp med det nuvarande upplägget. Hannes tycker 

det intressanta med crowdfunding är att det går att köpa andelar i små, onoterade bolag eftersom 

det finns många bra idéer hos företag som ännu inte är på börsen.  

 

Behavioural bias 

Crowdfunding lider av FOMO-syndromet, fear of missing out, menar Hannes. Seriösa 

börsanalyser är sällsynta, och crowdfundinginvesteringar är mer lotteri än sparande. 

 

“Mer förtroende ju fler som investerat, det här blir åka av; om ingen köper blir det inget av 

projektet, men om många köpt så är det redan en ganska bra affär. Ser man något som börjar 

dra iväg, då tänker man att det skall man haka på.” 

 

Hannes crowdfunding-filosofi är en långsiktig investeringsstrategi; han vill köpa in sig i bolag 

som förhoppningsvis kommer komma till börsen förr eller senare. Det gäller dock inte 

nödvändigtvis bara på bolag som förväntas att det kommer gå fantastiskt bra för, tillägger han, 

utan bara i stort sett företag som tar sig från ingenting och in på börsen. Det är företag som tar 

ett crowdfunding steg in på börsen som är intressant. Hannes betonar att genom en 

börsintroduktion är det mycket lättare att sälja aktierna, och samtidigt få en högre avkastning 

på investeringen. 

 

Informationsasymmetri 

Medan Hannes ej har investerat några omfattande belopp, runt 4000 SEK/investering, betraktar 

han crowdfunding som en slags halvkvalificerad lotteribiljett. Hannes menar att en investering 

innefattande större belopp skulle kräva mer information. Crowdfundings stora svaghet är både 

bristande historik, och att han inte har tid, resurser, eller intresse, att komplettera informationen 

företaget presenterar fortsätter han. 

 

“Jag har ju ingen riktigt information om bolaget, kan ej heller göra en triangulering på 

bolaget för det finns liksom inga andra källor, [...] jag kommer inte lära känna dem, jag 

kommer inte träffa dem, så skall jag investera mer pengar än så, kommer jag behöva mer 

information.” 

 

Efter en investering vill Hannes ha mindre information, mer relevant, mer sällan. Mycket hellre 

ett månatligt aktieägarbrev där det står så här mycket har företaget har sålt, med information 

om “så här ser det ut, det här är våra problem, det här är våra styrkor; det här har hänt 

liksom”. Hannes ser hellre att han får information varje månad, eller kvartal, istället för att på 

Facebook få kortsiktiga uppdateringar angående hur den löpande verksamheten går. Hannes 

menar att sådan information inte är intressant för bolag där så lite pengar har investerats. Många 

investerare betraktar nog sådana här crowdfundinginvesteringar som en liten del av sitt rörliga 

kapital, en del som investerare kan tänka sig förlora för att vara med på en häftig grej. Om 

aktien går upp 2-3% på ett år spelar ju som helst ingen roll för någon som sitter med denna lilla 

volym av aktier. 
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“Det finns inget enkelt eller tillräckligt sätt för mig att verifiera om den återgivna 

informationen är korrekt eller ej, om det går att lita på den. Därav blir investeringsbeloppen 

lägre. Jag måste göra min riskbegränsning på de variabler jag har, det påverkar hur mycket 

pengar jag är villig att lägga in.” 

 

Intra-kontraktuella problem 

Hannes långsiktiga mål med en crowdfundinginvestering är för företaget att gå in på börsen. 

Hannes argumenterar för att de bolag som går så långt och gör en crowdfundingkampanj är 

införstådda med hur kapitalutveckling fungerar, och därmed tillräckligt kompetenta för att gå 

in på börsen eller bli så pass stora och seriösa så att det skapas/finns en andrahandsmarknad för 

aktierna. Dessa företag är helt klart tillräckligt intresserade av bolagsvärdet på ett helt annat 

sätt än bara själva tjänsten, så Hannes tänker att det ligger i den mekanismen redan från början. 

 

Hos crowdfundingföretag kommer oftast en väldigt stor värdeökning i form av en 

börsintroduktion, menar Hannes, därmed går det att investera mindre belopp men ändå få en 

’bra’ avkastning och att avkastningen blir bättre desto tidigare investeringen sker. För att det 

skall vara värt att investera i crowdfunding, behöver investeringarna ge en vinst på 50, 100 

eller 200 %. “Det är ju hela idén liksom, om man kommer in tidigt och lägger en liten peng, 

får högre risk; vi ser om det funkar, lite lotterispel, och sen ser vi hur det bolaget går på en 

5,10, 15 års sikt”. De flesta crowdfundingföretag känns enligt Hannes som de har en lika stor 

chans att lyckas eller att misslyckas. Även fast affärsidén är så pass bra att den borde stöttas, 

menar Hannes att utförandet av verksamheten och kompetensen inom företaget är bland det 

viktigaste. 

  

Hannes hade gärna sett att hans investeringar har en viss symbios mellan avkastning och 

affärsidé: “[...] förväntar mig lite avkastning på [investeringen] även om det är en idé jag 

tycker är bra”. Utöver detta vill Hannes gärna erlägga lite passiv avkastning under tiden som 

företaget utvecklas på väg mot en exit. Dock menar han att realistiskt är det bättre om bolagen 

investerar pengarna i verksamhet, snarare än på utdelning, och ser till att det finns en exit-plan. 

Avkastningen uppkommer sedan istället genom en genomförd exit, antingen genom en 

börsnotering eller uppköp. 

 

“Det är ett mindre problem att det inte finns någon andrahandsmarknad än att det är svårt 

att följa värdeutvecklingen, det är väldigt svårt att veta hur det går för bolaget och det är 

svårt att veta vad andelarna skulle varit värda om det varit ett bolag på börsen eller 

liknande.” 

 

Hannes har inte fått någon mer information sedan köpet av andelarna förutom att båda 

företagen har lagt in honom i Facebookgrupp för aktieägare, där företaget gör lite löpande 

rapportering om den löpande verksamheten. I Facebookgruppen är några aktieägare 

engagerade, men den stora majoriteten, mellan 80-90 %, är enbart passiva och antingen läser 

inget alls eller säger ingenting när informationen kommer. Vidare berättar Hannes att en av 

grundarna verka tycka det är svårt att han inte får den hjälp han vill ha från aktieägarna i 

Facebookgruppen, dock menar Hannes att i egenskap av aktieägare räcker ej Facebookgruppen 

som forum. Exempelvis i nuläget skulle Hannes vilja föreslå att byta ut Vd:n, men det finns 

inget riktigt sätt för honom att göra detta. Utöver detta uttrycker Hannes ingen önskan att vara 

med och driva de företag han investerat i. 

 

Hannes har inget intresse av att vara ambassadör på Facebook för de företag som han investerat 

i. Han tycker att de företag han investerat i beter sig som de förväntat skulle bete sig mot en 
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styrelse. Däremot behöver en styrelse ha vissa egenskaper och kompetenser för att företaget 

skall kunna få det stödet, men en aktieägargrupp är ju bara blinda pengar. Crowdfunding rör 

sig om allt för små investerade belopp för att Hannes skulle vilja gå på årsstämman. 

 

“Det är ett bekymmer så klart med lite information, även om jag får uppdateringar med om 

verksamheten går bra eller dåligt finns det inget sätt att titta på det ur ett 

aktieägarperspektiv, det är nästan mer så att de ser oss [aktieägarna] som någon slags 

resursgrupp där de vill ha hjälp med att dela posts och knyta kontakter och utveckla 

verksamheten och bidra genom arbete på olika sätt.” 

 

Due Diligence 

Inför sin investering tog Hannes i huvudsak del enbart av informationen som gavs ut i 

kampanjen; en mindre Googlesökning genomfördes även. Dock utförde Hannes inte någon 

‘seriös’ investeraranalys eftersom han inte kände att det var ‘värt’ tiden med tanke på att han 

investerat sån liten summa pengar; dessutom menar Hannes på att hans förhållande till 

crowdfunding inte är en långsiktig spar-strategi. Dock, investeringarna har för honom ändå ett 

förmögenhetsökande syfte. 

 

Hannes due diligence bestod inte av någon omfattande undersökning, en mindre undersökning 

på ägarna och ledningen, dock inte mer än informationen som fanns på Linkedin. Hannes 

kollade om det var en idé som möjligtvis kommer funka de närmaste 10 åren samt en snabbkoll 

om företaget skulle ha några ’idiotier’ som jobbade. För Hannes är affärsidén och produkten 

bra om de har ett framtidsperspektiv. Affärsidén behöver ej vara helt ny, till exempel om 

företaget tar ett bra koncept som redan fungerar med Airbnb och applicerar det på utrustning. 

Hannes betonar igen vikten av utförande och kompetens: “om man har en dålig app och folk 

får en dålig första upplevelse då är det en död idé”. Det är produkten och framtidsutsikterna 

för idén som är det viktiga, den finansiella informationen betyder mindre. 

 

Hannes tror att företagsvärderingen är sällan framräknad, utan reflekterar istället det pris till 

vilket företaget kan tänka sig att ge ut aktier för och menar att Fundedbyme borde ha i sitt 

intresse att hålla reda på företagsvärderingen, genom mer egna analyser och riskbedömningar. 

Fundedbyme har ju redan en egen marknadsstrategi i och med att de väljer att fronta vissa bolag 

och andra inte. 

 

“[Fundedbyme] har ju en medlarroll i relationen, jag kommer ju tillskriva dem förtroende om 

allt jag köper där går bra medan om det går dåligt kommer jag tycka att Fundedbyme är 

dåligt, det är ju därav i deras intresse att inte förmedla skräp.” 

 

Den nuvarande utgivna informationen i kampanjerna är tillräcklig för sådana små investeringar 

med runt 4000 SEK, men vid större investeringar så skulle Hannes behöva mer information. 

En komplett due diligence är alltför omfattande för investeringar av denna storlek med hänsyn 

till tiden och kostnaden för privatpersoner att genomföra en sådan. 

 

“Skall man behöva göra en omfattande analys, skulle jag behöva höja ribban för kriterierna 

för investeringar och höja ribban för vilka bolag jag investerar i; då faller lite grejen och 

idén med vad crowdfunding är.” 

 

I en parallell med börsen och Nordnet, menar Hannes att vid investeringar på dessa plattformar 

litar han mycket mer på informationen och på kvalitén på bolagen. Hannes gör en lite mer 
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omfattande due diligence eftersom dessa bolag är större och har då lite mer historik att förhålla 

sig till, men det är fortfarande viktigt att affärsidén är bra. 

 

Investerare 7 
Felix är en 24-årig student som pluggar företagsekonomi på Stockholms universitet. Han har 

gjort en equity-crowdfunding investering, i Naka Focus, ett företag som producerar en nischad 

koffein-dryck. Felix köpte sina aktier köptes med förväntan att de inte skulle ge någon 

avkastning, utan köpte med anledning av att få lära sig värdera bolag och kunna hålla koll på 

bolag i post-köp. Aktierna köptes i ett lärande syfte; varken någon exit-plan krävdes, ej heller 

ställde Felix något avkastningskrav.  

 

“Jag köpte aktierna med förväntan att jag skulle torska alltihop.” 

 

Felix fortsätter och berättar att det är kul och spännande att investera i riskfyllda onoterade 

bolag, samt att det bidrar till en liten slags diversifiering. Enligt Felix är själva 

crowdfundingprocessen inte i sig själv riskfylld, utan risken ligger hos företagen. Felix köpte 

aktierna i bolaget för att han tyckte att företaget hade en bra affärsidé och en bra produkt, men 

menar på att köpa aktier via crowdfunding är inte mer riskfyllt än att köpa aktier på annat sätt. 

Felix trycker på skillnader mellan olika crowdfundingtyper: “ett köp via Kickstarter, där 

pengar förmedlas till företaget för en ännu inte tillverkad produkt, är mer riskfyllt än att köpa 

aktier via Fundedbyme. I det senare fallet är det ändå en investering och i bästa fall förväntas 

en positiv avkastning tillbaka.” 

 

Behavioural bias 

Felix sökte sig till crowdfunding eftersom han upplevde personliga problem med 

börsinvesteringar och kände en viss stress av att ständigt kolla hur värdet på hans aktier 

förändrades dagligen. Felix menar därav att han har problem med att hålla sig rationell vid 

börsinvesteringar. Samtidigt vill han ändå behandla och bevara det kapital han har; i ljuset av 

avsaknaden av andra investeringsalternativ, kombinerat med lättnaden att investera pengar i 

onoterade bolag där värdet inte fluktuerar i realtid, gör att crowdfunding är ett 

investeringsalternativ där Felix kan bete sig mer rationellt.   

 

Felix tycker att företagen bör skryta lite i sina crowdfundingkampanjer: “visa varför ni 

[företaget] är bra och varför jag skall investera i er, var inte så satans svenska”. 

Felix tror att projekt som har många investerare lockar mer och att det påverkar investerare i 

stor grad. “Jag tittar ju mycket, mycket mer noggrant på de projekt som har många backare 

redan”. Han argumenterar för att “Om redan så många tror på projektet och därav investerat 

i det, så kan väl jag också tro på projektet”. Likadant menar han att entreprenörernas entusiasm 

och förtroende för sitt företag påverkar och gör att han själv känner mer förtroende. Båda dessa 

två aspekter, menar Felix, ger projektet bättre legitimitet.  

 

Hela kampanjen var enligt Felix väldigt välgjord och företagspitchen var bra; väldigt icke-

svensk och rakt på sak: “inom 3-5 år räknar vi [företaget] med att ni [aktieägarna] skall få 

tillbaka era investeringar med förräntning på 600-700 %. Det känns ju inte helt fel att få 

tillbaka 600-700 %”. 

 

Informationsasymmetri 

Felix menar att Naka Focus var det mest attraktiva alternativet på crowdfundingplattformen 

när han letade efter potentiella investeringar. Dock hade ett flertal artiklar om företaget, under 

ett annat namn (Auka Drink), publicerats i tidningen Veckans Affärer som Felix hade läst, och 
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det ingav förtroende för honom och gjorde att det kändes mer ‘äkta’ och gav legitimitet till 

företaget. Utöver det kollade Felix ej upp någon mer information än den som angavs i 

kampanjen på plattformen. Generellt menar Felix att han delvis litar på informationen som 

delges i kampanjen men att det beror lite på vad företaget delar för information: “Man måste 

ändå vara skeptisk, de säljer ju sig själva och kommer vilja se så bra ut som möjligt”.  

 

Felix tror att för att crowdfunding skall bli ett större och mer etablerat finansieringsalternativ 

behöver hela konceptet få mer legitimitet: “För att crowdfunding skall växa behöver hela 

konceptet få mer legitimitet genom mer information [om] ‘vad grundas det här på, varför säger 

ni så här, vad vet dessa två 25-åriga studenter om denna marknad’”. Felix exemplifierar 

legitimitetsproblemet genom att föreslå att det borde finnas någon hemsida, eller om 

plattformarna gör det själva, där experter granskar de företag som gör crowdfundingkampanjer 

och ger en stämpel till att informationen stämmer. På så vis skulle crowdfunding få mer 

legitimitet och fler skulle “våga” investera. 

 

Intra-kontraktuella problem 

Företaget som Felix investerade i, Naka Focus, sade att förväntad hålltid på aktierna är minst 

3-5 år, dock köpte Felix mer aktier via företagets aktieägar-Facebookgrupp från en aktieägare 

som behövde sälja. Egentligen muntligt avtalat med företaget att ej sälja de köpta aktierna.  

Naka Focus har meddelat att aktieägarnas förmögenhetsökning kan potentiellt ske genom en 

exit-plan innebärande först och främst en expansion, både i kvantitet sålda varor och i brand-

equity, och sedan bli uppköpta av exempelvis Spendrups, Carlsberg, eller Coca Cola; det vill 

säga, när företaget blir uppköpta tjänar aktieägarna pengar. 

 

Felix kollade upp företaget på Fundedbyme igen ganska nyligen, och informationen som 

presenterades kändes inte lika attraktiv i nuläget som den kändes vid investeringen, men Felix 

tror det beror på att han är mer kritisk nu när han har mer kunskap. Felix har ganska bra kontakt 

med bolaget och han får månatliga brev från företaget angående driften av verksamheten, och 

en övergripande halvårsrapport varje halvår.  

Felix har även varit lite engagerad i Naka Focus efter investeringen, så han har ganska mycket 

kontakt med bolaget, men han tror att han skulle varit nöjd med informationen på grund av de 

månatliga informationsutskicken även om han ej var intresserad av hur den löpande 

verksamheten gick.  

 

“Den utskickade informationen förmedlar på ett konkret sätt hur det går med de mål som 

företaget marknadsförde i kampanjen.” 

 

Felix är osäker på utländska crowdfundinginvesteringar; han menar att det är oerhört svårt att 

hålla koll på marknaden i landet som företaget arbetar i: “går något fel med ett företag i Mexico 

som jag investerat i, är det omöjligt för mig att veta vad som händer”. 

 

Due diligence 

Felix medger själv att han ej gjorde ett rationellt val vid sitt köp av aktierna i Naka Focus. 

Processen inför investeringsbeslutet var i princip enbart att “Det verkar najs, varför inte 

[investera]?”. Dock menar han att skulle han göra en ny investering idag, så skulle han göra 

en betydligt större undersökning, exempelvis köpa företagets bokslut.  

 

Felix reflekterade ej över företagsvärderingen i kampanjen, även fast det möjligtvis ingick 

information om hur värderingen beräknades fokuserade Felix enbart på hur mycket den minsta 
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möjliga summa var som gick att investera. Överlag menade Felix att han inte hade några 

‘minimumkrav’ på sina potentiella investeringar, utan det var ‘känslan’ som var det viktigaste. 

 

Felix uttryckte svårigheter med att avgöra om kampanjer är bra eller inte, men menar på att han 

fokuserar på själva affärsidén. Felix utgår ifrån om han själv tror att verksamheten kan 

utvecklas: “[...] det är en grundpelare, att jag personligen måste tro på det [...] företaget måste 

även självklart vara seriöst”.  Vidare fortsätter Felix med att en bra och välgjord film är viktigt 

och betonar vikten av passion hos företagen: “ det måste finnas en story som beskriver varför 

man gör det man gör, och det måste finnas en passion för det man gör”.  

 

4.2 Respondentgrupp 2: Private equity- managers 
  

Jonas Nyqvist- Head of Private Equity and Infrastructure (Skandia) 
Skandia är en internationell koncern med verksamhet inom försäkring och finansiella tjänster. 

Skandia har ett totalt kapital som förvaltas på runt 400 miljarder SEK, runt 30 % av de i 

alternativa tillgångar, vilket är en rätt hög andel jämfört med konkurrenter. Jonas Nyqvist 

ansvarar för ett team om 6 personer som förvaltar runt 12 miljarder SEK som via fonder 

investeras i private equity. Jonas hade kanske kunnat tänka sig investera i ett mognare 

crowdfundingföretag, men det är inget som är aktuellt i nuläget. 

  

Crowdfunding 

Jonas tycker att crowdfunding påminner om det arbete han gör på Skandia, fast för 

privatpersoner. Crowdfunding rör sig inte om tillräckligt omfattande belopp för att det skall 

vara aktuellt för dem som private equity investerare och crowdfundingföretagen har i de flesta 

fall för hög riskprofil för att vara relevanta. Andelarna är även för små för att Skandia skall 

kunna få något betydande inflytande, utan de vill vara aktiva ägare. På grund av tidigare 

anledningar tror Jonas inte att crowdfunding som det ser ut idag på något sätt kan konkurrera 

med riskkapitalmarknaden. Däremot finns vissa marknadsföringsaspekter som kan vara 

fördelaktiga jämförelsevis mot riskkapital. Riskkapitalinvesterare ställer en mer försiktig och 

realistisk värdering, vilket kan göra att företag vänder sig till crowdfunding som en möjlighet 

att ta in mer kapital utan att ge ifrån sig så stor andel, även om företagen då går miste om den 

kunskap i företagsutveckling som i många fall riskkapitalister innehar. 

 

Jonas tror inte att någon vidare portföljsdiversifiering gentemot marknaden uppnås genom 

crowdfunding även om det finns olika mognadsgrader på företagen. Istället tror Jonas att 

crowdfundinginvesteringar till viss del rör sig om förändrade beteendemönster, där investerare 

vänder sig till crowdfunding på grund av en beredskap att acceptera mycket högre risk och för 

att få tillgång till små och onoterade bolag: att konceptet crowdfunding känns tilltalande.  

 

Behavioural Bias 

Jonas menar att crowdfundingplattformarna använder beprövade marknadsföringsstrategier 

och applicerar det på investeringsbranschen, “det är lite den nya ekonomin”. Jonas tror att den 

köphets som skapas och den kraftiga marknadsföring av kampanjerna, exempelvis ‘2 timmar 

kvar till investeringsstart’, kan hindra att en ordentligt due diligence utförs. Även att till 

exempel Fundedbyme i nuläget publicerar graden av färdigfinansiering är samma princip, 

något som Jonas likställde med hotellsidor som visar hur många som tittar på samma hotell 

eller rum samtidigt som en själv. På frågan om vad han tycker om att Nordea som välkänd bank 

har skapat en plattform så tror han att det kan slå hårt mot Nordeas varumärke om det uppstår 

för mycket skandaler kring plattformen, eftersom individen lär tro att det är ännu säkrare när 

en bank agerar som förmedlare. Sättet plattformarna marknadsför sig själva och kampanjerna 
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tror Jonas tilltalar den yngre generationen genom en känsla av nytt och ’fräscht’, men tillägger 

att det är svårt att avgöra om crowdfunding bara är ännu en ny ‘fluga’. 

  

”Likt Tv-shop eller temporära rabattkoder skapas en köpvilja. Ett marknadsföringstrick som 

man vet fungerar har man tagit till investeringsbranschen.” 

  

Informationsasymmetri 

Det kan finnas problem med att veta vad som är riktigt och verkligt tror Jonas, vissa företag 

han läst om har visat sig vara helt påhittade. Till skillnad från börsen, som ändå är en viss garant 

för att företagen är vad de utger sig att vara och att de faktiskt existerar, så finns det en möjlighet 

vid crowdfunding att investerarna litar för blint på informationen. Även fast en skepticism mot 

informationen bör finnas hos investerare på börsen så är skepticismen ännu viktigare vid 

crowdfundinginvesteringar, men eftersom crowdfunding ofta rör sig om mindre belopp tror 

Jonas gör att många investerare inte bryr sig om informationen i någon vidare utsträckning utan 

investerar mer med hjärtat än med hjärnan. 

 

Intra-kontraktuella problem 

Jonas tror att investerare ej förstår att crowdfundingaktörerna bara är en marknadsplats och att 

plattformarna har distanserat sig för att skydda sig juridiskt. Däremot tror Jonas att det kan 

skada plattformarna lika mycket om skandaler inträffar rent varumärkesmässigt, vilket i 

slutändan kan leda till konkurs. Har investerarna inget förtroende så har plattformarna inget 

värde kvar. Det finns dock ännu större risk för att investerare skulle lita på att alla företag är 

bra om plattformarna själva utgav någon form av bedömning. För vissa produkter tror Jonas 

att det är många som investerar mer med hjärtat än med hjärnan, att det finns en så stark 

association att hjälpa bolaget utan att tänka på avkastning. 

 

Jonas tycker det är en viktig poäng att det inte finns någon andrahandsmarknad, vilket skapar 

exit-problem för investerarna, något som investerarna nog inte fullt ut är medvetna om. Jonas 

instämmer även om att det kan finnas problem att som investerare förvänta sig regelbunden 

utdelning, då så omogna företag troligen prioriterar att växa. Största faran är egentligen att det 

inte går att veta om allt stämmer med företaget, något som påverkas av att crowdfunding är så 

pass oreglerat. Däremot tror Jonas att om crowdfunding fortsätter växa kommer regleringar 

fattas. 

 

Även fast Jonas säger att han ej vet exakt hur det ligger till, så skulle han tro att 

crowdfundingföretagen åker snålskjuts och inte bryr sig om minoritetsaktieägarna i någon 

vidare utsträckning. Företagen har egentligen inga större skyldigheter så relationen blir nog 

inte så personlig som investerare kan tro och kontakten med företagen troligtvis i slutändan 

inte är så mycket närmare än med de börsnoterade bolagen. 

 

Due Diligence 

Angående investerares möjligheter att bedöma risker för de i många fall nystartade företagen 

tror Jonas är problematiskt. Det är andra risker vid crowdfunding än vad som finns på börsens 

mer etablerade bolag. Jonas rekommenderar alla investerare att göra en ordentlig due diligence 

så de verkligen förstår vad de investerar i; risker kontra förväntad avkastning. Det är egentligen 

det som är rimligt att göra som privatperson, att säkerställa att bolaget verkligen finns och förstå 

vad företaget verkligen vill göra och varför samt vad pengarna skall gå till. Egentligen bör 

samma due diligence utföras som för ett börsbolag, men på börsen kan investerare vara lite 

säkrare på att bolaget finns och att informationen är korrekt. Antaganden till prognoser kan 
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vara obefintliga och det finnas problem för privatperson att skapa sig en bild om företaget på 

crowdfundingkampanjen. 

 

Jonas anser dessutom att det är mycket svårare att utföra due diligence på så små, omogna 

företag. Det blir enkelt mer av en förhoppningskalkyl. Det saknas mycket information jämfört 

med mogna bolag, på börsen finns mycket mer att gå på och det finns jämförelsebolag. 

Förhoppningsbolag å andra sidan har ingen vinst, inga intäkter alls- de håller på att bygga upp 

sin verksamhet och att då behöva värdera till exempel en kundkrets är väldigt svårt. Istället kan 

investerare då undersöka entreprenören och förstå den personens ‘track record’ och vad den 

gjort tidigare: “Desto mindre finansiell data som finns desto viktigare blir personen”. Jonas 

menar på att det är på samma sätt Skandia arbetar; vid crowdfunding och riskkapital blir 

personen viktigare än vid en buyout situation.  

 

Om Jonas själv skulle investera i crowdfunding skulle han se till att verkligen förstå om 

konceptet, marknadsutvecklingen och värderingen känns rimliga. Vidare anser han personerna 

vara väldigt centrala, “Man kommer långt med Google och LinkedIn för att se deras tidigare 

erfarenheter”. Även fast en skepticism mot informationen bör finnas vid investeringar på 

börsen så är skepticismen ännu viktigare vid crowdfunding. Vid större belopp hade Jonas velat 

ha mer information och då hade han exempelvis kontaktat ägarna. De ofta är små 

investeringarna gör troligen att investerare ej tar crowdfunding lika seriöst och investeringen 

mer baseras på hjärtat än hjärnan.  

 

“Man tycker det verkar lite kul och att man då langar in en tusing. Många har säkert inte 

något tydligt avkastningskrav, utan vill stödja.“ 

 

Uta Ristorp- Manager Private Banking (Swedbank) 
Uta Ristorp har tidigare arbetat inom banken Swedbank som aktiemäklare och inom M&A 

(Mergers and Acquisitions). De senaste 10 åren har hon arbetat som chef över private banking 

i västra regionen, ett arbete som innebär att de har ansvar för bankens allra förmögnaste kunder, 

såväl företag som entreprenörer. Kunderna har kapitalet, arbetet handlar mycket om att 

behovsanpassa hur kapitalet ska förvaltas och hur mycket de är villiga att binda upp. I nuläget 

ser Uta ingen möjlighet för banken att själva förvalta en plattform, men hon ser mycket positivt 

till att inleda samarbeten med någon plattform. Ett samarbete tror hon kan öka kundnöjdheten 

då hon tror starkt på nätverkande och att binda samman olika företagsamma människor. För att 

crowdfunding skall bli en mer etablerad investeringsform tror Uta att minimuminvesteringen 

måste höjas till närmare 50 000 SEK, först då blir det en mer seriös och eftertänksam 

investering där informationen blir mer väsentlig. 

  

Crowdfunding 

Swedbank sysslar inte med någonting liknande crowdfunding i dagsläget, det närmaste de 

kommer är att deras private banking- avdelning arbetar för att främja nya relationer och 

nätverk. Exempelvis om Swedbank har kunder de tror hade kunnat samarbeta kan de 

sammansätta någon affärslunch eller dylikt. Uta menar på att många av deras kunder är mer av 

multientreprenörer som har tidigare lyckade projekt bakom sig- något som gör att de oftast har 

ansamlat kapital men framförallt kontakter, vilket gör att de oftast klarar sig själva. Hon tror 

mer att behovet för crowdfunding är för företag som är nya på marknaden och som behöver 

hjälp att ’komma ut där’. Uta tror inte att det finns någon chans att Swedbank kommer ta fram 

en egen plattform i dagsläget då det är oerhört kostsamt men framförallt så vill de inte själva 

stå för mycket bakom projekten. 
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Hon ser dock mycket positivt till att bilda samarbeten med en plattform. Alla banker vill ju 

hjälpa sina kunder upp för finansieringskedjan men i dagsläget finns inget bra format för 

bankerna att kunna synka sina kunder med crowdfunding. Det finns mycket funderingar på hur 

Swedbank på ett bra sätt skall kunna inleda ett samarbete, med tanke på exempelvis 

banksekretessen. Går Swedbank in i ett projekt och ställer sig för mycket bakom det, eller i 

viss utsträckning rekommenderar projektet till sina kunder så skadar det Swedbanks förtroende 

och varumärke om projektet går åt pipan. Uta tror därför mer att de som bank kan stå för 

nätverket bakom plattformen, men hur detta praktiskt skall gå till är mer osäkert. Uta är 

övertygad om att en bra lösning på detta skulle öka kundnöjdheten. Hon poängterar även att 

för några år sedan hade samarbeten varit otänkbart, allt skulle vara internt inom banken, men 

att det faktiskt har förändrats. Exempelvis har SEB har nyligen inlett ett samarbete med 

företaget Think, samarbeten behövs idag eftersom hela världen öppnar sig och det gäller för 

banken att vara i framkant. Uta menar att ingen vet hur banker kommer se ut om 10 år, det enda 

som går att veta är att det inte kommer vara på samma sätt som idag. 

  

Hon ser framförallt positivt till att någon lösning kring samarbete framarbetas då Swedbanks 

varumärke är ’familjeföretagarna och entreprenörernas bank’. Utas arbete inom private 

banking gör att hon träffar personer som redan hunnit bygga upp en förmögenhet genom 

försäljningar eller utdelningar, personer med kapital som behöver placeras. Vad de flesta har 

gemensamt är dock just det där stora intresset för företagande och entreprenörskap, vilket hon 

menar gör att de också är mer mottagliga för risk än den generella aktieplaceraren eftersom de 

jämför risken på börsen med risken med egenföretagande. Uta tror att en fungerande lösning 

hade varit bra för både Sverige och entreprenörskapet: 

  

”Det är så många idéer som bara rinner ut i sanden på grund av att kapitalet inte finns och 

samma sak är det med företag som går i konkurs, det är oftast inte av lönsamhetsproblem 

utan likviditetsproblem.” 

 

Uta tror att det beror på investerarens personlighet om de vill ha aktivt eller passivt ägande och 

att det är klokt att båda varianterna finns. Hennes erfarenhet att entreprenörer som är duktiga 

och de företag som blir framgångsrika har aktiva ägare. Det beror på vad personerna som söker 

kapitalet är ute efter, men att kompetens ibland kommer på köpet. Det behövs olika 

kompetenser, det är många som kan sin grej men som inte kan helheten själv. Entreprenörer 

kan enligt Utas erfarenhet behöva mentorer och andra partners som kan hjälpa dem rent helhets 

och paketerings-mässigt eftersom entreprenörer kan vara sämre på att själva sälja in sin produkt 

rent retoriskt och marknadsföringsmässigt. 

  

Uta är dock säker på är att alla banker vill ha bra lösningar på hur de ska integreras i 

crowdfunding då de som bank vill kunna hjälpa sina kunder i största möjliga utsträckning.  Det 

finns många personer som har kapitalet, problemet är att inte vet alla möjligheter att placera 

det- ofta känner investerare bara till sin närmsta bransch. 

  

Behavioural Bias 

Uta menar på att crowdfunding är intressant eftersom det antar en mer filantropisk synvinkel, 

crowdfunding beror mycket på om investeraren gillar en artist eller produkt, det var så det 

började. Det behövs ett genuint intresse för personen eller branschen, vilket gör att hjärta och 

känsla är det primära. Vissa kunder hör Uta att de bygger sina beslut mer på hjärtat och att de 

inte alltid helt ser över prognoser: en kollega till henne var med en kund och tittade på ett 

företag där kollegan avrådde från att investera i bolaget utifrån siffermaterialet, men personen 

gjorde det ändå. Vilket är ett tydligt exempel på att investeringen följer hjärtat över hjärnan. 
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Att crowdfunding i nuläget rör sig om så pass lite kapital bidrar troligen till att det går att 

investera genom hjärta över hjärnan, att investerare är medvetna om att det är liten chans att få 

tillbaka pengarna. 

  

Uta menar att om det finns en ’måste passa på’ dragningskraft inom crowdfunding och menar 

på att det är som vilken försäljning som helst, ett stressmoment är ett vanligt inslag. Exempelvis 

med hotellbokningshemsidor där det visas hur många som är inne och kikar samtidigt. Uta tror 

att “Den flashiga paketeringen både tilltalar och triggar hjärnan att bli intresserad”, men att 

det egentligen alltid varit så på ett eller annat sätt. Innan var det mer avancerade PowerPoint 

presentationer, crowdfunding använder bara ny teknik och design. Till viss del kan detta nog 

hindra due diligence, men att det primärt beror på vem investeraren är som person om 

exempelvis visuellt material tilltalar eller inte. För andra investerare kan sådant vara ointressant 

och istället behövs flera skrivna sidor med budgetar och prognoser och att antagandet och 

formler redovisas, medan vissa vill träffa ägare och kunna ställa sju frågor och sedan är det 

klart. Så Uta tror att företagen behöver ha alla komponenter för att nå ut brett, men att komma 

åt känslan är nog viktigast. 

  

Att kommande investeringstillfällen marknadsförs kraftigt tror Uta många investerare faller 

för. Det är ett tydligt försäljningstrick och något som plattformarna visat sig vara väldigt 

duktiga på. Hon tror dock vi svenskar tänker efter lite mer än kanske amerikaner, något som 

kanske kan ligga till grund till att crowdfunding gått trögare i Sverige än USA. Hon kan inte se 

bankerna hets-marknadsföra sig på samma sätt, då det blir mer likt större spelbolag. Den 

mänskliga hjärnan influeras av ’passa på’ marknadsföring, men det är ingen image bankerna 

vill närma sig. Plattformarna lyckas skapa en känsla av närhet även om det antagligen är så att 

investerare hör mindre om crowdfundingbolagen än börsbolag, även om investering på börsen 

innebär en annan anonymitet. Det är egentligen ologiskt att tänka att investeringar känns 

närmare på crowdfundingplattformar, men det är ett konceptet som tilltalar. Investerare ser och 

de känner, allt är försäljningstrick. Uta uttrycker det “Vi tror att vi har en analytisk hjärna, men 

det har vi inte i den utsträckningen, i slutändan är allt känsla och om investeraren gillar till 

exempel en person”. 

  

”[Marknadsföringen] gör plattformen riktigt bra, det känns nära och pålitligt. Sista 

millisekunden så är det hjärtat som bestämmer investeringen ändå.” 

  

Informationsasymmetri  

Uta tror att även fast informationen på plattformarna kan vara bristande så behöver inte det 

vara avgörande för en investering. Hon tror att det är vanligare att investerare bli charmade av 

crowdfundings ’flashiga paketering’ och att investerare faller för ett företag eller produktidé. 

En viss grad av förståelse för bristfällig information tror Uta kan existera då företagen i många 

fall är unga och att investerare istället går mer på känslan.  

 

Intra-Kontraktuella problem 

Uta tror att det beror mer på ett personlighetsdrag än en generationsfråga om ett aktivt eller 

passivt ägande efterfrågas. Hon är dock övertygad om att hos företag det går bra, är där mer 

aktivt ägande. Det beror ju lite vad personerna som söker kapitalet är ute efter, men att de kan 

få kompetens hos aktieägarna också. Är företaget exempelvis ute efter en kommunikatör så kan 

det gå att få hjälp på köpet, aktieägare arbetar gratis. Hon menar att en potentiell funktion hos 

plattformarna kan vara att företaget aktivt söker viss kompetens hos de som investerar. Det kan 

finnas stora fördelar att komma åt olika kompetenser, det är många som kan sin specifika grej, 

men som inte kan hantera helheten själv.  
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Due Diligence 

Due diligence tror Uta är oerhört svårt eftersom det är oftast bara massa kostnader som finns i 

nyetablerade företag. Då blir istället personerna viktigare och de erfarenheter de har med sig. 

Det spelar egentligen ingen roll vad erfarenheten består av, har ägaren klättrat positioner på 

Coop kan det visa på lika mycket driv som något annat: “För min del hade jag investerat om 

jag hittat rätt person snarare än rätt produkt“. Hon tror dock det hade varit via nätverk och att 

hon inte aktivt hade gått in på en plattform i dagsläget. Hon ser sig själv mer som en face-to-

face person. Om hon skulle investera i crowdfunding skulle hon framförallt tänkt på hur hennes 

kontaktnät ser ut inom given bransch. Hon hade också ställt in sig på att de pengarna är borta. 

Uta tror att beloppen är för obetydliga för due diligence och att för att crowdfunding skall bli 

en seriösare form av investering bör minimuminvesteringen närma sig 50 000 SEK. 

Plattformarna når då en annan målgrupp, men det krävs då en mer eftertänksamhet. Vad som 

dessutom kan tala emot due diligence är entreprenörers karaktäristiska drag. Den erfarenhet 

Uta har av deras entreprenöriella kunder är att det där stora intresset för företagande oftast tar 

över och gör att till synes irrationella beslut kan fattas. Hon menar att deras tidigare företagande 

gör att entreprenörer är mer mottagliga för risk än den generella aktieplaceraren, då de jämför 

risken på börsen med risken för egenföretagande.  

 

4.3 Respondentgrupp 3: Ansvarig för crowdfundingplattform  
 

Sebastian Wikström- Head of Alternative Finance (Nordea) 
Sebastians roll på banken Nordea handlar om att skapa finansieringsmöjligheter för mindre 

bolag, det vill säga typiskt sådana bolag som traditionella banktjänster ej är lämpliga för. Han 

är ansvarig för Nordeas crowdfundingutveckling där de i nuläget öppnat en plattform i Finland. 

Han ser banklån som en fungerande produkt men som kräver säkerheter som små och 

medelstora företag kan sakna. Samtidigt ser Nordea att det finns en mängd investerare som är 

ute efter nya former av investeringar- så där är uppgiften för Nordea att vara en förmedlare 

mellan företagen i behov och investerarna med nya preferenser. 

 

Crowdfunding 

Nordea ser en tydlig ökning av alternativa placeringar. Något Sebastian tror kan bero på 1) 

räntenivåerna, 2) Att börsen går bra men att folk börjar bli oroliga för hur mycket det finns kvar 

att hämta, 3) Framförallt ser banken tydligt att det kommer in andra parametrar vid 

investeringsbeslut än endast avkastning och risk. “Sociala aspekter blir allt viktigare, som att 

om investeraren personligen tror på företaget och idén och om det är något som investeraren 

vill stötta”. Investeringarna är inte ändå välgörenhet, menar Sebastian, det ses fortfarande som 

investering, men med nya parametrar som spelar in. Nya beteendemönster som delvis är en 

generationsfråga, och om Sebastian spekulerar fritt tror han till viss del unga idag har det helt 

enkelt så gott ställt att de kan fundera på andra saker än de rent ekonomiska. Sen är det svårt 

tycker Sebastian, att säga om digitaliseringen och sociala medier som till exempel Facebook är 

en orsak till nya beteendemönster eller snarare en ‘enabler’.  

 

Nordea ville skapa en egen plattform då de såg efterfrågan både på företags och investerar-

sidan. Nordea tror och anser att crowdfunding är ett bra och fungerande koncept men att det 

varit lite för nischat och smått i dagsläget där nuvarande plattformar kan sakna kapaciteten för 

att göra crowdfunding mer mainstream. Där tror Sebastian att Nordea som bank kan spela en 

roll att skapa trovärdighet åt en bredare publik. En trovärdighet som bland annat skapas genom 

att de vågar sätta deras namn och varumärke på plattformen. 
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Crowdfunding ses som en möjlighet till väldigt hög avkastning, samtidigt som det är hög risk. 

I varje portfölj menar Sebastian på att crowdfundinginvesteringar skall vara en liten del av 

helheten (beroende på riskpreferenser), kring 10 % rekommenderas och då vara fördelat mellan 

fler bolag. En sådan diversifiering kan ge en ‘vettig krydda’ i portföljen säger Sebastian. Viss 

diversifiering uppnås då offmarket bolag (företag som ej är börsnoterade) är lågt korrelerade 

med börssvängningar, men investerare bör även söka en diversifiering mellan offmarketbolag 

i olika branscher för att minska bolagsrisken. Den relativa risken är stor, men den absoluta 

risken är inte så farlig då minimuminvestering är 100 euro. 

 

”Det handlar om att inse att det ej går att komma undan riskerna, utan acceptera att de finns 

och att de måste hanteras- där diversifiering och små investerade summor är bästa sättet.”   

 

Legala aspekten 

För att crowdfunding skall bli ett mer etablerat investeringsalternativ menar Sebastian att det 

krävs en tydlig och bra lagstiftning, i Finland är lagstiftningen i nuläget bra men ej så entydig 

som den kan vara. Rättsläget kan dock förbättras med tiden då mer legal praxis utformas. 

Sveriges Aktiebolagslag anser Sebastian vara föråldrad, framförallt med spridningsförbudet 

1:7 ABL. Anledningen till att Nordea ej etablerat sin plattform i Sverige är egentligen inte att 

equity-crowdfunding är olagligt, men att vissa juridiska tolkningar krävs som bankjurister ej 

gärna vill syssla med. Överlag handlar det om att få klara spelregler: vilket ansvar har 

förmedlaren, vilken information måste företaget presentera och vem ansvarar för 

informationen, hur går det att säkerställa att investerarna förstår vad de gör? Alla nämnda frågor 

är viktiga på ett allmänt plan, men spridningsförbudet är något av en separat fråga och ett 

mycket konkret hinder för Nordeas plattform och är därför viktigt. 

 

En harmoniserad lagstiftning på EU-nivå hade Sebastian tyckt varit bäst. Seriösa etablerare och 

plattformar som tar ansvar för informationen behövs för att öka crowdfundings trovärdighet. 

Även att själva crowdfundingprocessen i sig blir fulländad behövs, framförallt 

betalningsproceduren måste kännas seriös och att investerare kan råda och bevaka sitt 

aktiekapital på ett bra sätt så det går att ha uppsyn. Digitaliserade processer är därav en 

grundläggande del. Nordea kommer till exempel ansvara för betalningsprocessen som kommer 

se ut ungefär som när en privatperson använder sig av sin nätbank vid en normal webbshop. 

Aktiekapitalet kommer sedan registreras på likadant sätt som aktiekapital på börsen fast utan 

synligt marknadsvärde. Det finns en del fördomar och misstankar mot crowdfunding som måste 

motarbetas, där Sebastian tror Nordea i egenskap av bank kan spela en central roll för 

förtroende och legitimitet. 

 

Behavioural Bias 

Sebastian betonar förtroende som en central del inom crowdfunding. Det är viktigt för 

investerare att kunna lita på informationen på plattformarna, men det är lika viktigt att veta vad 

som inte finns där. För att inte skapa falskt förtroende tror han att distans från företagsvärdering 

är viktig och låta utbud/ efterfrågan styra istället. Till exempel ser Nordea över möjligheterna 

för en andrahandsmarknad, men Sebastian tror att det skulle vara alldeles för dålig likviditet på 

en sådan. Verkligheten är ändå att om det börjar gå sämre för bolagen vill ingen köpa aktierna, 

så det kan inge en falsk trygghet att det finns en andrahandsmarknad. 

 

Nordea kommer likt Fundedbyme visa hur många som investerat i ett projekt. Sebastian ser 

marknadsföringen som en central del för crowdfundingprojekts framgång, så Nordea kan inte 

som bank vara för strikta. Deras målsättning är dock att ingen ska investera utan att förstå 

riskerna. Om marknadsföringen är för aggressiv finns nog alltid risk att ’fel’ person investerar, 
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eller investerar för mycket i förhållande till sin egen riskprofil. Sebastian tror att det kan finnas 

investerare som söker aktivt ägande och som själva tror att de har kapacitet att hjälpa företagen, 

mer än vad de kanske har, något som kan bli problematiskt om entreprenörer i praktiken till 

slut blir tvungna att utföra någon form av ’investerare due diligence’. 

 

Nordea har märkt en tydlig förändring i investerarbeteenden, där sociala aspekter blir allt 

viktigare. Där är crowdfunding ett svar på den nya efterfrågan av mer socialt nära projekt då 

möjligheter ges att investera i lokala projekt eller projekt som är inom sina intressen eller 

bransch. Sociala aspekter och marknadsföringens betydelse är starkare inom crowdfunding än 

börsen och kan leda till att framförallt mindre investeringar sker med hjärtat mer än hjärnan. 

 

Informationsasymmetri  

Nordeas uppgift som förmedlare och plattform är att kolla upp all fakta om bolagen, hur de ser 

ut idag och deras bakgrund. Nordea skall vara öppna med att de ej kan ta ställning till 

framtidsutsikten hos bolagen. Exempelvis, ett bolag som vill skapa en crowdfundingkampanj 

kommer de att granska: hur de har skött sitt bolag hittills, att företaget och ägare har bra 

bakgrund, vart kapitalet kommer ifrån, att de betalar sina skatter och fakturor i tid. Ingen 

kommentar alls kommer läggas kring bransch eller affärsidé. Sebastian menar att investerare 

på deras plattform fullt ut kan lita på informationen, men att det är viktigt att också förstå vad 

som inte finns. Sebastian ser väldigt positivt till deras ansvar för informationslegitimiteten då 

det är bankens ’corebusiness’ att ta reda på sådan information om sina kunder, Nordea har 

kompetens och resurser till det. Det värdet ger investeraren en fördel att vända sig till Nordea 

gentemot små plattformar. 

 

Intra-Kontraktuella problem 

Förtroende och legitimitet ser Sebastian som nyckelfrågor för crowdfunding. Tidigare nämnda 

legala aspekter spelar där stor roll, men att förstå hur förtroendet för Nordeas (och deras 

varumärke) kan påverkas om bolag de förmedlar går i konkurs ser Sebastian som en viktig del. 

Det är viktigt att vara väldigt tydliga med att informera om alla risker- så att ingen investerar 

som ej fullt ut förstår vad den gör. “Det skall vara öppet och ärligt, alla kort på borden”. 

Återigen återkopplas det till reglering, Sebastian menar att det är lika viktigt för investerare att 

veta vad som förväntas av dem, som för investerare att veta vad de kan förvänta sig från 

plattformen och företagen.  

 

Due Diligence 

Sebastian tycker investerare skall utgå ifrån att vara beredd att förlora pengarna, något som 

kan låta dramatiskt, men även fast det inte alltid är fallet så är det sunt att ha den 

inställningen. Pengarna sitter antagligen fast länge även om det går bra, så det skall ej vara 

kapital investerarna behöver komma åt kortsiktigt. Det kan vara svårt för den gemene mannen 

att utföra en due diligence. Rådet är att samla så mycket information som möjligt då det alltid 

finns mindre information jämfört med börsbolag. Exempelvis kan investerare se hur olika 

bolag i samma bransch ut. Sebastian råder också till att se över att plattformarna känns 

legitima och att det går att lita på den informationen, en form av ’plattforms due diligence’ 

behövs. 
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5. ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras det empiriska underlaget med stöd av den teoretiska referensramen. 

Inledningsvis presenteras studiens analysmodell som skall hjälpa förståelseprocessen. Den 

teoretiska modellens nyckelbegrepp ligger till grund för analysens struktur och uppdelning. De 

teoretiska begreppen analyseras individuellt, men analysens syfte är att helheten skall leda fram 

till insikter om studiens forskningsfråga: Vilka problemområden finns vid investering på 

equity-crowdfundingplattformar, och vad påverkar millennials inför investeringsbeslutet?  

 
 

 
 

Figur 7. Studiens analysmodell 

 

Studiens analysmodell (se figur 7) illustrerar hur det teoretiska och empiriska underlaget har 

analyserats. Den teoretiska referensramen har operationaliserats och legat till grund för 

datainsamlingen som sedan framställts i empirin. Med stöd av den teoretiska referensramen 

ligger sedan det empiriska underlaget till grund för analysprocessen. För att initialt söka 

mönster jämförs de sju millennial-investerarnas svar för att finna förklaring till deras 

investeringsbeslut och investeringsbeteende. Förståelse söks därefter genom att jämföra 

millennial-investerarnas svar med hur de svarat på andra frågor, och med de resonemang som 
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anförts av de yrkesverksamma private equity- managers och den plattformsansvarige. Slutligen 

söks förståelse genom att förklara respondenternas svar med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Crowdfundings novelitet begränsar dock studiens möjligheter att jämföra med 

tidigare forskningsresultat då kvalitativa studier om investeringsbeslut kopplat till equity-

crowdfunding är obefintligt. För att hjälpa oss nå förståelse kring investeringsbeslutet har tre 

områden tagits fram: millennials om investeringar, förtroende för entreprenören, och 

plattformars problemområden. Dessa tre områden ligger till grund för att skapa förståelse kring 

vad som påverkar investeringsbeslutet. Millennials har analyserats då det är en central del av 

förståelsegenereringen kring vad som är viktigt vid generationens investeringsbeslut. 

Förståelse kring millennials är betydelsefullt för att analysera betydelsen av det rationella i due 

diligence och påverkan av det irrationella i behavioural bias. Informationsasymmetrin och de 

intra- kontraktuella problemen gör att förtroendet är en viktig parameter i analysen som 

tillsammans med plattformarnas problemområden kan bidra med förståelse kring vad som 

påverkar investeringsbenägenheten.  

 

5.1 Behavioural Bias 
Investeringar på individnivå är komplexa och investeringsbeteenden kan vara problematiskt att 

analysera i efterhand (Baker & Nofsinger, 2002). Exempelvis Representativeness bias, att 

investerare kan göra felaktiga generaliseringar, analyseras därför ej djupare. Svårigheten beror 

delvis på att individernas handlande i många fall influeras omedvetet av sociala faktorer från 

omgivningen (Shiller & Pound, 1989).  

 

Flockbeteende 

Utifrån samtliga investerares svar går det att finna en samstämmighet om att en form av ‘passa 

på’ känsla upplevts och att den troligen påverkat investerarnas beslut. Ett sådant flockbeteende 

är ett exempel på ett missgynnsamt investeringsbeteende, som får individen att frångå rationella 

resonemang och då, i en form av fear of missing out, följer majoritetens handlande 

(Shanmugham & Ramya, 2012). Att en fear of missing out känsla existerar tror även 

Swedbanks Private Banking Manager, Uta Ristorp, som förklarar hur 

crowdfundingplattformarna lyckas skapa känslan genom att använda beprövade 

marknadsföringsstrategier på investeringsbranschen, något som Skandias Head of Private 

Equity and Infrastructure, Jonas Nyqvist, beskriver som “den nya ekonomin”. De båda menar 

dock på att köphets i olika former alltid funnits och att det endast är i investeringssammanhang 

konceptet är nytt. Att Fundedbyme publicerar procenten som investerats av totalt sökt kapital 

likställdes av samtliga yrkesverksamma med den passa på känsla hotell-hemsidor kan skapa 

genom att visa hur många som samtidigt tittar på samma hotellrum.  

 

Investerare 1 tror att hon kan ha påverkats av passa på känslan då hon var på ett evenemang 

med flera andra som investerade samtidigt på plats. Även Investerare 4 och 6 beskriver hur en 

fear of missing out känsla finns, som både lockar och stressar om risken att gå miste om 

investeringsmöjligheten. Samtidigt menar Investerare 4 och 7 att det känns betryggande då 

många investerat; investerare 4 uttrycker hur en hög grad av färdigfinansiering blir en form av 

kvalitetsstämpel. Agrawal et al. (2011) fann i sin studie att i en given vecka var investerare mer 

än dubbelt så benägna att investera i projekt som nått 80 % av finansieringsmålet, ett generellt 

beteendemönster som kan utläsas utifrån empirin, där en enhällighet finns om att projekt med 

ett flertal investeringar premieras. Likaså betonar både Agrawal et al. (2014) och Mollick 

(2014) att ackumulerat finansierat kapital är en kvalitetssignalering som påverkar investerarnas 

beslut. Endast investerare 5 uppgav att han vid ett tillfälle avstått en investering på grund av 

‘passa på stressen’: “Jag avstår hellre än att göra ett för ogrundat beslut”. Samtidigt menar 
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han att det är svårt att inte påverkas av hur många som investerat och uttrycker det som att 

hjärnan säger åt honom att passa på och att det känns mänskligt att vilja följa gruppen.  

 

Baker och Nofsinger (2002) menar dessutom att en ökad social interaktion kan intensifiera 

flockbeteendet, något som investerare 2 och 3 själva uttrycker att de som goda vänner 

‘triggade’ varandra till att investera. Även hur investerare 5 brukade tipsa sina 

crowfundingintresserade vänner om hans investeringar kan möjligen kan ha influerat dem vid 

deras investeringar. I relation till investeringstips, så fann Shiller och Pound (1989) i sin studie 

att i mer än 50 % av aktieköp så hade det initiala intresset för aktien uppkommit utifrån att 

någon i investerarens omgivning berättat om aktien eller företaget. Deras studie berör primärt 

vänner och kollegor (studien utfördes 15 år innan Facebook och sociala medier började växa 

fram), vad som däremot framgår från denna studie är att andra tips än de fysiska och direkta 

möjligen kan leda till en investering: investerare 1 fick kontakt med företaget på ett evenemang 

där många investerade på plats, investerare 2 fick den initiala kontakten med företaget via en 

Facebook-annons, och investerare 5 fick kontakt genom nyhetsbrev. 

 

Sättet plattformarna marknadsför sig och sina kampanjer tror Jonas Nyqvist tilltalar den yngre 

generationen och ger dem en känsla av nytt och fräscht och Uta Ristorp menar på att “Den 

flashiga paketeringen både tilltalar och triggar hjärnan att bli intresserad”. Nordeas Head of 

Alternative Finance, Sebastian Wikström, instämmer om att sociala aspekter och 

marknadsföringens betydelse är starkare inom crowdfunding än börsen och kan leda till att 

framförallt små investeringar sker med hjärtat istället för med hjärnan. Baker och Nofsinger 

(2002) ser problem med information som förskönas och blir mer berättande än ‘ren informativ 

fakta’. Det finns då risk för att investerarnas bias förvärras genom att investerare ej betraktar 

berättande information på ett analytiskt sätt. Exempelvis kan Mood Bias, humörets påverkan 

vid investeringstillfället, bli starkare vid kraftig marknadsföring. Mood bias kan potentiellt 

även ha påverkan då samtliga investerare beskriver hur de tilltalas av crowdfunding som 

koncept och ser det som en rolig grej. Tidigare svensk forskning som Finansinspektionen 

(2015) genomfört har ej gått in på effekten crowdfundings paketering kan ha på investerare 

eller om det specifikt bör regleras hur kampanjerna marknadsförs; Finansinspektionen 

konstaterar i dagsläget endast att rådande marknadsföringslag bör gälla även för 

crowdfundingkampanjer.   

 

Bias 

Om flockbeteendet frångås och det irrationella handlandet kategoriseras till specifika bias, 

framträder några tydligare än andra. Studiens kvalitativa metod tros ha en påverkan på vilka 

bias som framträder, då utifrån kategoriseringen kognitiva och emotionella bias kan det finnas 

problem för investerare att inse både hur de kände och tänkte vid beslutet: beslut kan 

rationaliseras i efterhand (Baker & Nofsinger, 2002).  

 

Ett exempel på en svårmätbar bias är Kognitiv Dissonans Bias, som innebär att den mänskliga 

hjärnan förenklar och förskönar information (Baker & Nofsinger, 2002), men att investerarna 

överlag uttrycker att de går mer på hjärta (emotionellt) än hjärna (kognitivt) kan vara en 

indikation på att riskfaktorer bortses. Som Uta Ristorp uttrycker det “Vi tror att vi har en 

analytisk hjärna, men det har vi inte i den utsträckningen, i slutändan är allt känsla och om 

investeraren gillar till exempel en person”. Ytterligare en kognitiv bias som empiriskt visar sig 

är Familiarity Bias/ Home Bias, där individen tenderar att investera i produkter/företag som är 

bekant eller geografiskt närlagt eftersom det känns mindre riskfyllt än okända projekt (Baker 

& Nofsinger, 2002). För investerare 2 och 4 var produkten direkt relaterad till deras arbete, och 

även fast investerare 5 och 7 ej hade specifika branscher de tilltalades av, så uppgav båda att 
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de kände sig tryggare med svenska bolag. Även de yrkesverksamma tenderar att uttrycka sig 

som om familiarity bias kan påverka, där till exempel Uta Ristorp säger att om hon själv skulle 

gå in i ett företag så hade hon framförallt tänkt på hur hennes kontaktnät ser ut inom given 

bransch. 

 

Som tidigare nämnt anser Sebastian Wikström att sociala aspekter är starkare inom 

crowdfunding än börsen och kan leda till att framförallt små investeringar sker med hjärtat mer 

än med hjärnan, något som enligt Baker och Nofsinger (2002) kan göra att emotionell bias kan 

få en större påverkan. Förutom nämnda mood bias så är det framförallt Attachment Bias som 

kan påverka investerare då denna bias berör upplevda emotionella band med produkter, 

personer eller företag (ibid.). Emotionella band är svårare att mäta och investerarna kan 

rationalisera sina beslut i efterhand, men att till exempel investerare 2 uttrycker att “I slutändan 

är ändå en bra känsla det som är viktigast om jag ska investera”, kan tyda på att Attachment 

Bias påverkar investeringsbeslut. Upplevda emotionella band skulle dessutom kunna vara att 

investerare 1:s investeringar berörde hennes passion för miljö och hållbarhet, eller att 

Investerare 4:s investeringar knöt an till hans engagemang för sjukgymnastik. Varken 

Investerare 1 eller 4 utförde någon omfattande due diligence, något som Baker och Nofsinger 

(2002) menar på är ett vanligt mänskligt beteende: en form av förnekelse eller obryddhet kan 

uppstå angående potentiell negativ information då investerarna upplever emotionella band.  

 

Vad som här är intressant är att en diskrepans identifieras mellan investerarna som vid 

investeringsbeslutet agerat mer emotionellt än kognitivt. Jämförs de emotionella investerarna 

1 och 4 i relation mot investerare 5, 6 och 7:s mer diversifierade portföljer går det att observera 

att i samband med de investeringar som ej gjorts i produkter med emotionell anknytning, så 

har investerarna lagt mer tid (eller velat lägga mer tid) på due diligence.  

 

5.2 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetrin mellan investerare och crowdfundingföretag leder både till 

svårigheter i bedömning av företagets värde samt entreprenörens kompetens. Därav resulterar 

detta i svårigheter för investerare att avgöra om kampanjen är ‘bra’ eller ‘dålig’ och om en 

investering bör genomföras (Agrawal et al., 2014). Samtliga investerare var helt enhälliga om 

att den återgivna informationen i kampanjerna var bristfällig och att de skulle önska att mer 

information fanns att ta del av. Investerarna anser att mer information visar på legitimitet, som 

investerare 7 uttrycker: “För att crowdfunding skall växa behöver hela konceptet få mer 

legitimitet genom mer information [om] ‘vad grundas det här på, varför säger ni så här, vad 

vet dessa två 25-åriga studenter om denna marknad”. Agrawal et al. (2014) syftar på att i 

nuläget väljer kampanjerna hur mycket information de förmedlar och att det sedan är upp till 

investerarna att lita på informationen. Nordeas Head of Alternative Finance, Sebastian 

Wikström, uttrycker att på Nordeas egna crowdfundingplattform kommer Nordea säkerställa 

att information är korrekt, och menar på att plattformarna har ett ansvar för 

informationslegitimiteten samt att hela crowdfundingprocessen skall vara ärlig. Även fast 

investerarna uttryckte en sådan önskan av mer information på kampanjerna, så investerade 

samtliga investerare i kampanjerna; här bör begrundas hur pass viktig mer information 

egentligen betyder för investerarna inför investeringsbeslutet.  

 

Framförallt investerare 3, 5, 6, och 7 uttryckte tvivel om hur sanningsenlig den utgivna 

informationen är på plattformen. Samtidigt som investerare 6 menar att det inte finns något 

säkert och enkelt sätt att säkerställa att informationen är korrekt, menar investerare 3, 5, och 7 

att informationen måste ses i ljuset av att det är reklam som är till för att attrahera investerare. 

Empiriskt ses tendenser till att informationsasymmetrin potentiellt hindrar investerarna från att 
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investera större belopp. Likt vad Agrawal et al. (2014) benämner som en market failure där 

kapitalresurser ej allokeras, argumenterar investerare 6 för att den mindre grad av utgivna 

information hindrar honom från att investera större belopp än runt 4000 SEK.  

 “Det finns inget enkelt sätt eller tillräckligt sätt för mig att verifiera om den återgivna 

informationen är korrekt eller ej. Därav blir investeringsbeloppen lägre. Jag måste göra min 

riskbegränsning på de variabler jag har, det påverkar hur mycket pengar jag är villig att lägga 

in” - Investerare 6.  

 

Skandias Head of Private Equity and Infrastructure, Jonas Nyqvist, anammar ett annat synsätt 

där han menar att crowdfundings små investeringsbelopp gör att investerare i mindre 

utsträckning lägger vikt vid informationen. Samma synsätt på informationens vikt har 

Swedbanks Manager of Private Banking, Uta Ristorp, som tror att även fast informationen kan 

vara missvisande eller bristfällig, så är informationens bristfällighet ej avgörande för ett 

investeringsbeslut. Vad som därmed går att utläsa är att en skiljaktighet föreligger mellan 

investerarna och de yrkesverksamma avseende det kausala förhållandet mellan 

investeringsbelopp och mängden utgiven information. Investerarna utgår ifrån mängden 

information och uttrycker att den gör investeringsbeloppet mindre, medan Jonas Nyqvist och 

Uta Ristorp utgår ifrån det mindre investeringsbeloppet och menar att beloppet gör 

informationen mindre relevant och viktig.  

 
 

Figur 8. Information- och beloppskausalitetsmodellen. Illustrerar synen på det kausala 

förhållandet mellan mängden utgiven information och investeringsbeloppet som skiljer sig åt 

mellan investerare och private equity- managers.  

 

Zhao et al. (2017) menar att förtroende och engagemang hos företaget ökar investeringsviljan 

och följaktligen är av central betydelse för företag att reducera den upplevda risken. Med fokus 

på förtroendets betydelse, kan investerare 3, 5, och 7:s gemensamma syn att informationen bör 

ses ur en reklam-synvinkel, diskuteras ur investerare 6 argument om svårigheten att säkerställa 

informationens sanningshalt. Därav förstår investerare att informationen ej behöver 

representera verkligheten, och en generell skepticism mot informationen i kampanjerna 

föreligger. För att inge förtroende och öka investeringsviljan hos potentiella investerare väljer 

företagen att antingen försköna informationen eller korrekt återge den. Problem uppstår för 

investerare att säkerställa om informationen är korrekt eller förskönad och därav bidrar 

skepticismen med att informationens korrekthet är irrelevant; investerare ser informationen, 

oavsett dess sanningshalt, som förskönad och ej verklighetsrepresenterande. Investerare kan 

därmed felaktigt anta att informationen är missvisande och därmed ej välja att investera. Detta 

fenomen brukar benämnas som adverse selection (Akerlof, 1970), och har även härav inom 

crowdfunding identifierats.  
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5.3 Intra-Kontraktuella problem 
Nästan samtliga investerare, förutom investerare 7, skulle vilja efter sin investering få mer 

information från företaget än vad som i nuläget förmedlas. Informationsasymmetrin som råder 

efter investeringen, det vill säga intra-kontraktuell informationsasymmetri, bidrar med att 

investerarnas inblick i företaget är minimal. Enligt Kaplan & Atkinson (1998) skapar denna 

uteblivande inblick principal-agent problem men framförallt moral hazard, och som härav 

verkar vara betydligt framträdande inom crowdfunding. Likadant menar Skandias Head of 

Private Equity and Infrastructure, Jonas Nyqvist, att den största faran är att det inte går att veta 

om allt stämmer, och att informationsasymmetrin påverkas av bristande regleringar och 

regelverk. För att crowdfunding skall fortsätta växa, menar Jonas Nyqvist i likhet med 

Finansinspektionen (2015), att nya regelverk behöver fattas. Även Sebastian, Nordeas Head of 

Alternative Finance, uttrycker vikten av tydlig lagstiftning, vilket skulle göra crowdfunding till 

ett mer etablerat investeringsalternativ. Finansdepartementet (2016) övervägde inför en 

utredning rörande crowdfunding inom svensk lagstiftning att informationsansvaret bör 

tydliggöras. Avsaknaden av information efter investering har även bidragit till en motvilja för 

investerare 1 och 2 att investera i ytterligare crowdfundingprojekt. 

 

Investerare 4 påpekar problematiken med avsaknaden av en andrahandsmarknad: ”Pengarna 

är ju låsta, och det går ej att påverka hur det går för företaget mer än lite personlig 

marknadsföring genom att beskriva produkten eller pusha på Facebook”. Däremot menar 

investerare 6 att en möjlighet att sälja aktierna i en form av andrahandsmarknad skapas då 

företag som genomför en crowdfundingkampanj besitter viss kompetens och därmed kan vara 

attraktiva uppköpsföretag. Jonas Nyqvist poängterar att avsaknaden av en andrahandsmarknad 

är en viktig poäng och något som investerare bör vara medvetna om. Likaså menar investerare 

5 att crowdfunding känns mer riskfyllt eftersom det är svårt att göra sig av med sina andelar, 

till skillnad från börsen där det går att sälja av till förlust; crowdfunding blir mer allt eller inget. 

Avsaknaden av en andrahandsmarknad gör att investerarna är ‘låsta’ i kontraktet, och kan ej 

frångå principal-agent problem. Samtidigt som kontraktet ej går att frångå på ett enkelt sätt, 

menar Kaskarelis (2010) att investerarna har incitament att vilja influera verksamheten. Då 

nästintill samtliga investerare är missnöjda med den utgivna informationen har de därmed 

svårigheter att för det första bevaka verksamheten men även påverka den. Investerare 6 

upplever intra-kontraktuella problem då han menar att han i nuläget skulle vilja byta ut Vd:n, 

men att det inte finns några bra forum sådant agerande.  

 

Även om avsaknaden av en andrahandsmarknad är ett problem menar nästan samtliga 

investerare att crowdfunding är en relativt långsiktig investering på runt 5-10 år: investerare 1, 

4, och 6 menar att pengarna ska finnas i företaget i 5-10 år; investerare 2, 3, och 7 köpte aktierna 

med vetskapen om en planerad exit först om 3-5 år. Ingen investerare uttryckte någon vetskap 

om eller vikt vid att intra-kontraktuella problem påverkar deras investeringsbeslut.  

 

Investerare 4 uttryckte oro över att han ej vet hur han kan följa företaget eller hålla sig 

uppdaterad om vad som händer med dem. Investerare 4 hade efter sin investering bett företaget 

att skicka mer information till honom, vilket företaget ej har gjort. Vidare menar han att 

eftersom företaget ej skickar mer information kan han heller inte hjälpa dem: “företaget 

missade chansen att min kompetens skulle hjälpa företaget och sprida eller marknadsföra det 

vidare”. Garton och Garton (2013) resonerar att millennials har ett större behov av att 

interagera med företag och ge feedback, som väl överensstämmer med investerare 4:s vilja att 

hjälpa företaget. Däremot uttrycker investerare 7  en ovilja att själv vara med och ‘leda’ företag 

som han investerat i. Investerare 7 menar även att i den Facebookgrupp för aktieägare som han 

blev tillagd i efter investeringen efterfrågar VD:n hjälp med frågor rörande verksamheten, men 
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får ej någon sådan hjälp. I likhet med Garton och Gartons (2013) resonemang uttryckte ett 

flertal investerare att kontakten med företagen efter investeringen kunde vara bättre, och 

menade att en Facebookgrupp för aktieägarna hade varit trevligt och förbättrat 

kommunikationen. En diskrepans kan därmed finnas mellan crowdfundingföretag som vill ha 

och eftersöker hjälp från sina investerare, och investerare som enbart vill agera passiv 

aktieägare utan att själva vara aktiva i verksamheten.  

 

Vidare så menar Jonas Nyqvist att företagen antagligen inte bryr sig om minoritetsaktieägarna 

utöver deras kapitalbidrag, utan ‘åker snålskjuts på dem’. Swedbanks Private Banking 

Manager, Uta Ristorp, däremot syftade på att hos företag som går bra, är det en större grad av 

aktivt ägande: aktieägarna kan bidra med sin egna kompetens vilket är av stor fördel för 

företagen. Därav, investerare 4:s vilja att ändå hjälpa till och bidra skulle kunna vara 

fördelaktigt för företaget.  

 

5.4 Due Diligence  
Due diligence inom crowdfunding kan vara problematiskt eftersom företags mognadsstadier 

och graden av tillgänglig information varierar. Nutting och Freedman (2015) menar dock på 

att det inte finns något specifikt eller korrekt tillvägagångssätt att utföra en due diligence då 

varje företag blir unikt utifrån sina givna förutsättningar. Investerare 4 uttrycker problem i 

förutsättningarna att utföra due diligence då historisk data i många fall saknas hos 

crowdfundingföretag och menar på att han som investerare då istället får fokusera på vem 

entreprenören är, vad de har för produkt och vad produkten löser för problem som marknaden 

kan efterfråga.  

 

Skandias Private Equity and Infrastructure Manager, Jonas Nyqvist, anser att det är väldigt 

svårt att utföra due diligence på de små och omogna företag som det i många fall rör sig om på 

crowdfundingplattformarna och menar på att företagsbedömning istället blir mer av en 

förhoppningskalkyl. När det saknas företagsinformation anser Jonas Nyqvist att investerare 

istället kan undersöka entreprenören och förstå den personens ‘track record’, något som anses 

vara viktigare desto mindre finansiell data som finns. Investerare 1 som var på ett 

investeringsevenemang utförde ingen due diligence alls, utan gick enbart på förtroendet hon 

fick för ägarna på plats, hon uttryckte dock att ytterligare information kan behövas, “Allt kan 

ju se bra ut på sajten, det behöver inte betyda att det faktiskt är bra”. Få av investerarna lägger 

vikt vid den finansiella informationen; investerare 2 uttryckte att det kändes som om det 

krävdes mer av honom i egenskap av investerare att utföra due diligence vid en 

crowdfundinginvestering än vid börshandel. Han tyckte dock att det kändes allt för svårt att 

bedöma informationen för att det skulle kunna ligga till grund för ett beslut och investerade 

därför mer emotionellt. Investerare 6 ansåg att den finansiella informationen var av liten 

betydelse och att due diligence ej var värt de resurser som krävs och menar på att om han skulle 

göra en omfattande analys skulle han behöva höja kriterierna för vilka företag han skall 

investera i och menar då på att han riskerar komma ifrån själva konceptet med crowdfunding. 

Likt investerarnas uppfattning menar Tissen och Sneidere (2014) att även fast Financial Due 

Diligence är det viktigaste verktyget i att utvärdera en affärsmöjlighet, så är det för 

resurskrävande för privatpersoner. 

 

Som en potentiell följd av en kvalitativ undersökning, svarade vissa investerare ‘hur de hade 

velat göra’ och ‘hur de kommer göra om de investerar igen’. Investerare 7 gick exempelvis 

enbart på känslan, men hävdar att han vid ytterligare investering hade gjort en mer omfattande 

undersökning och exempelvis köpt företagens bokslut. Empiriskt visar sig det vanligaste 

tillvägagångssättet för investerare att bilda sig förtroende är genom att snabbt söka upp 
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företaget på Google eller att ägarna söks upp på Linkedin. Investerare 2-6 har samtliga använt 

den metoden vid sina investeringar. Investerare 4 genomförde vid den ena yrkesrelaterade 

investeringen ingen sådan informationssökning, men paradoxalt nog så uppmanar han dock till 

en snabbkoll på företagets historik och ägare. Att som investerare söka legitimitet och 

förtroende rör sig om en blandning mellan Business- och Legal Due Diligence (Nutting & 

Freedman, 2015), något som Jonas Nyqvist anser vara en rimlig väg som privatinvesterare, 

Google och Linkedin räcker långt för att se entreprenörens erfarenheter. Cumming et al. (2016) 

menar att sociala medier är ett enkelt tillvägagångssätt för investerare att mäta legitimitet, där 

varje ytterligare medieprofil företaget har ökar legitimiteten. Swedbanks Private Banking 

Manager, Uta Ristorp, ser också svårigheten med due diligence och menar på att 

investeringsbeloppen kan vara för obetydliga i relation till resurserna som krävs. Istället anser 

hon att personerna och deras erfarenheter är centralt för investeringsbeslutet. Uta Ristorp menar 

att erfarenhetens karaktär kan vara oväsentlig, till exempel om entreprenören har klättrat flera 

positioner på Coop kan den erfarenheten visa på lika mycket driv som en erfarenhet som ‘låter 

bättre’. Likt det affärsängeltänk som Nutting och Freedman (2015) exemplifierar med att 

investerare kan anamma ‘Bet on the jockey, not on the horse’, så ser Uta Ristorp liknande på 

crowdfundinginvesteringar: “För min del hade jag investerat om jag hittat rätt person snarare 

än rätt produkt“. 

 

Det är få investerare som visar antydan på att utföra en mer renodlad business due diligence, 

där marknad och konkurrenter analyseras (Howson, 2006). Nordeas Head of Alternative 

Finance, Sebastian Wikström, anser att trots due diligence svårighetsgrad kan investerare 

relativt lätt undersöka om det finns många konkurrenter. Att samtliga investerare betonar vikten 

av affärsidén kvalificerar dem inte till business due diligence utförare. Återigen är det endast 

investerare 5 som försöker grunda sina beslut på mer än känsla, han brukar jämföra med andra 

företag i samma bransch för att bilda en form av konkurrensanalys. Investerare 5 berättar om 

ett investeringstillfälle där efter hans konkurrensanalys avstod från att investera då han ej såg 

hur företaget i fråga skulle kunna sticka ut från konkurrenterna.  

 

Crowd Due Diligence  

Som tidigare berörts kan vissa incitament saknas för att lägga ‘tillräckliga’ resurser på att utföra 

due diligence. Istället kan investerare i crowdfunding förlita sig på andra investerares due 

diligence eller försöka follow smart money (Nutting & Freedman, 2015). Att follow smart 

money (nära färdiginvesterade projekt) är dock ett handlande som kan leda till free-rider 

problem: “Early funders generate a valuable [...] signal for later ones through accumulated 

capital, all investors have incentive to wait and see what others do”(Agrawal et al., 2014, s. 

86). Ett problem där investeraren inte själv lägger ner tillräckliga bedömningar på sina 

investeringar utan då litar blint på andra investerares förmåga (Agrawal et al., 2014). Crowd 

due diligence knyter an till tidigare nämnda flockbeteende och vad investerarna uttrycker är att 

de tror mer på en kampanj som har hög grad av färdigfinansiering och då potentiellt direkt eller 

indirekt litar på andra investerares bedömningar. Likt vad investerare 4 menar med att en hög 

grad av färdigfinansiering blir en form av kvalitetsstämpel.  

 

Att lita på andra investerares kompetens och due diligence kan vara missgynnsamt då 

egentligen ingen av investerarna utfört någon mer omfattande due diligence än att använda sig 

av Google och LinkedIn. Att investerare 1 valde att investerare på plats eftersom många gjorde 

det samtidigt kan indikera ett ogenomtänkt beslut som förlitades på de andra investerarnas 

bedömning. Även att investerare 5 själv inte brukar ställa frågor till ägarna, men går in på 

kampanjen och läser andra investerares frågor kan antyda på att han inbillar sig att de är mer 

kompetenta än honom. Han önskar mer diskussioner investerare emellan, någon som då 
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potentiellt hade kunnat öka effekten av att blint lita på andra investerare. Agrawal et al. (2014) 

förmodar också att en viss exponentiell effekt skapas inom crowdfunding, då desto fler 

investerare som finns desto ökad legitimitet antas ett projekt ha, även fast varje ny investerare 

kan ha litat på de första 10 % bedömning.  

 

Vad Nordeas Head of Alternative Finance, Sebastian Wikström, tillägger är att ett behov kan 

existera för investerarna att initialt göra en form av plattforms-due diligence, så att 

informationens pålitlighet utreds. Olika crowdfundingplattformar har olika regleringar i hur 

mycket information som måste uppges och det är svårt för individen att bedöma informationens 

legitimitet (Mollick, 2014). Vad som går att utläsa ur empirin är att investerarna generellt litar 

på informationen som förmedlas på plattformen. Baucus och Mitteness (2016) menar att när 

regleringen sker trögt så landar ansvaret hos investerarna själva, dessutom ser Nutting och 

Freedman (2015) att branschens novelitet skapar problem då nya plattformar fortfarande dyker 

upp vars pålitlighet och ansvarstagande kan variera. Hur investerare kan gå tillväga för att 

utföra en plattforms due diligence svarar dock varken teori eller empiri på.  

 

Slutligen kan synen på vilken plats due diligence har inom crowdfundinginvesteringsbeslut 

illustreras med citat från teorin, plattformsansvarig, och investerare. Teorin uppmanar till att 

due diligence bör utföras för välgrundade beslut; den yrkesverksamma ser en orimlighet utifrån 

en cost/ benefit synvinkel, och till sist investeraren som anser sig vilja utföra noggrannare 

analyser, men som ändå ej tror att det kan ligga som grund för ett investeringsbeslut.  

 

”You are certainly free to, and some people will, invest money without conducting all three 

categories of due diligence. If that is your approach, your odds are not good; you might have 

more fun at a casino.”- Nutting och Freedman (2015, s.209) 

 

 “I verkligheten så är due diligence för resurskrävande för en investering kring 100 Euro, det 

blir snarare ett lotteribeslut där magkänslan spelar central roll.”- Sebastian Wikström, Head 

of Alternative Finance (Nordea) 

 

“Hade jag investerat igen hade jag antagligen analyserat siffermatterialet ytterligare, men 

jag tror dock inte det hade kunnat ligga till grund för ett beslut; i slutändan är ändå en bra 

känsla det viktigaste om jag ska investera.”- Investerare 2 

 

 

5.5 Millennials investeringsbeteende 
Millennials, födda 1980-2000, kan enligt Goldman Sachs (2015) stå för ett skifte i 

investeringsbeteenden där en social aspekt är viktigare, millennials har en vilja att dela 

erfarenheter och de influeras mer av andras åsikter jämfört med tidigare generationer. Vad som 

empiriskt går att utläsa är att ingen investerare har delat sina investeringar på sociala medier, 

men att vid många investeringar så har en social aspekt haft inverkan. Exempelvis investerare 

1 som var på ett investeringsevenemang där ett flertal investerade på plats, eller investerare 2 

och 3 som ‘triggade’ varandra till investering. Även investerare 5 visade tendenser till att lägga 

vikt vid sociala aspekter då han tipsade sina vänner om genomförda investeringar och dessutom 

önskade han mer interaktion med andra investerare: “Jag hade önskat mer diskussioner mellan 

potentiella investerare för att se hur andra resonerar och tänker kring värderingen av 

företaget.”  

    

UBS (2014) identifierar en beteendeförändring för millennialgenerationen och KPMG (2017) 

fann i sin undersökning att 92 % av kapitalförvaltningsföretags vd:ar känner sig oroade eller 
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mycket oroade över deras förmåga att förstå millennialgenerationens investeringsbeteende och 

behov. Nordeas Head of Alternative Finance, Sebastian Wikström, är övertygad om att det 

existerar nya investeringsbeteenden idag, där andra parametrar än avkastning och risk värderas 

vid beslut, något han delvis tror kan förklaras av generationsfrågan. Om Sebastian Wikström 

ska spekulera fritt tror han till viss del att unga idag helt enkelt har det så gott ställt att de kan 

fundera på andra saker än rent ekonomiska frågor. Vidare tycker Sebastian Wikström att det är 

svårt att säga om digitaliseringen och sociala medier är en orsak till nya beteendemönster eller 

snarare en ‘enabler’. Skandias Head of Private Equity and Infrastructure, Jonas Nyqvist, ser 

även han nya beteendemönster där han tror den yngre generationen tilltalas av crowdfundings 

känsla av nytt och fräscht. Jonas Nyqvist tror att investerare vänder sig till crowdfunding på 

grund av en beredskap att acceptera mycket högre risk och för att få tillgång till små onoterade 

bolag: att konceptet crowdfunding känns tilltalande.  

 

Sebastian Wikström förtydligar att bara för att sociala aspekter blir viktigare rör sig nya 

investeringsbeteenden inte om välgörenhet, investeringarna sker fortfarande i 

förmögenhetsökande syfte men med nya parametrar som spelar in, “Sociala aspekter blir allt 

viktigare som att om man personligen tror på företaget och idén och om det är något som 

investeraren vill stötta”. Att den personliga kopplingen till företagen är viktig hos millennials 

går att se viss antydan av i empirin. Denna personliga koppling knyter an till nämnda 

attachment bias och kan exemplifieras av investerare 2 och 4:s yrkesrelaterade koppling till 

produkten, eller av investerare 1 som letar efter samma passion för miljötänk i sina 

investeringar som hon har själv.  

 

Utifrån en social aspekt menar Garton och Garton (2013) att millennials dessutom värdesätter 

kommunikation mer än tidigare generationer och vill i större utsträckning interagera med 

företag. Millennials är enligt Goldman Sachs (2015) i större behov av att känna att de har direkt 

kontroll över hur tillgångar används, något som investerare 2-5 samtliga uttryckt, det är viktigt 

för dem att veta vad kapitalet skall gå till. Investerare 5 anser att om kapitalet endast är till för 

att köpa en ny maskin så är det ej intressant, han vill se en plan med kapitalet. Ur ett 

kommunikationsperspektiv så uppger majoriteten av investerarna att de vill ha mer information 

av företagen efter en investering. Det kan dock skilja sig hur investerarna vill ha informationen: 

investerare 6 vill ha relevant information sällan, medan investerare 3 vill ha en mer generell 

inblick i hur de ligger till och menar på att ett informationsflöde visar att företaget bryr sig om 

investerarna. Huruvida ett aktivt ägande efterfrågas är tvetydigt, exempelvis investerare 1 hade 

uppskattat en Facebookgrupp där idéer och information kunde utbytas, men menar på att han 

själv troligtvis ej hade varit aktiv. Investerare 5 tilltalas av aktivt ägande och ser sig själv som 

en ambassadör för företaget där han tipsar sin omgivning, medan investerare 6 inte alls såg 

något intresse i att engagera sig i företaget. Om ett passivt eller aktivt ägande efterfrågas tror 

Swedbanks Private Banking Manager, Uta Ristorp, är ett personlighetsdrag och ej förknippat 

med en generation.  
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6. RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras en diskussion kring studiens resultat kopplat till studiens 

problemformulering och syfte. Inledningsvis introduceras De Turba Furores- modellen som 

illustrerar de problemområden som påverkar millennials investeringsbeslut. Kapitlet är indelat 

utifrån De Turba Furores- modellens problemområden: Informationsasymmetriskt underläge, 

Due Diligence & Flockbeteende: fear of missing out, och slutligen Millenialfaktorn. 

 
 

De Turba Furores- modellen 

För att besvara studiens forskningsfråga, vilka problemområden finns vid investering av 

equity-crowdfunding, och vad påverkar millennials inför investeringsbeslutet, har följande 

modell utvecklats ur analysen (se figur 9).  

 

 
 

Figur 9. De Turba Furores- modellen. Uppvisad påverkan inför millennial-investerares 

investeringsbeslut vid equity-crowdfunding17. 

 

Modellen illustrerar de faktorer som påverkar millennials investeringsbeslut vid equity-

crowdfunding och de samband mellan faktorerna som identifierats. Den streckade linjen från 

informationsasymmetriskt underläge indikerar att en problematik existerar vid 

investeringsbeslutet. Det informationsasymmetriska underläget påverkar investerarnas 

förtroende för entreprenören och investeringsbeslutet genom adverse selection, en svårighet för 

investerare att avgöra om projektet är ‘värt’ att investera i. Informationsasymmetrin har 

dessutom ett dubbelsidigt kausalt förhållande gentemot investeringsbeloppets storlek (se figur 

8). Investeringsbeloppet som normalt vid equity-crowdfunding är lågt, reducerar vikten av 

informationen, men den lägre graden av information reducerar även investeringsbeloppets 

storlek. Investeringsbeloppet har dessutom en påverkan på graden av due diligence som 

investeraren utför, då en omfattande due diligence är för resurskrävande i relation till 

investeringens mindre storlek.  

                                                 
17 De Turba Furores är latin för ‘madness of the crowd’, ett namn modellen fått utifrån att crowdfunding rör sig 

om stora mängder investerare som långt ifrån alltid agerar rationellt.  
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Due diligence påverkar investeringsbeslutet, men majoriteten av investerarna upplever ej due 

diligence som ett konkret problemområde (därav hel pil). Rationaliteten av en due diligence 

förvrängs dock av flockbeteende och en känsla av fear of missing out (streckad pil) där 

investerarna istället blint kan lita på tidigare investerare. Millennialfaktorn berör den allt 

viktigare sociala aspekten vid investeringar som generationen millennials värdesätter. Den 

sociala aspekten kan både direkt påverka investeringsbeslutet genom att investerare aktivt letar 

efter företag eller produkter de känner en personlig koppling till, men även indirekt genom att 

vid en social koppling ökar potentiell påverkan av attachment bias, där negativ information kan 

förbises. Den höga graden av individuell koppling illustreras i resultatmodellen med de olika 

cirklarna, då det upplevs felaktigt att koncentrera millennialfaktorn till en punkt. 

 

Investerare bör teoretiskt vara medvetna om att företaget de investerar i inte nödvändigtvis vill 

skapa avkastning till investerarna, andra incitament och mål kan föreligga (Gavetti et al. 2012; 

Kaplan & Atkinson, 1998). Avsaknaden av en andrahandsmarknad och en investeringshorisont 

på omkring fem år gör att moral hazard kan vara ett extra framträdande problem, som möjligtvis 

är mer problematiskt i en låst crowdfundingmarknad. Utöver samtliga investerares 

införståddhet i att pengarna är ‘låsta’, uttryckte ingen investerare någon vetskap om att moral 

hazard skulle vara ett problem som togs i beaktning vid ett investeringsbeslut. Agerandet skulle 

kunna förklaras med det lägre investeringsbeloppet som normalt är förknippat med 

crowdfunding, samt att vissa investerare uttryckte ett icke-förmögenhetsökande syfte med 

investeringen. Det icke-förmögenhetsökande syftet förklarar möjligtvis även den lite 

paradoxala önskan av investerare att trots det låga investeringsbeloppet (och därav mindre 

andel av företaget) ändå efterfråga omfattande företagsinformation samt möjlighet att påverka 

verksamheten. Utifrån att investerare visat sig bortse från principal-agent problematiska 

faktorers påverkan på investeringsbeslutet, har faktorerna därav uteslutits ur De Turba Furores- 

modellen (figur 9). 

 

Informationsasymmetriskt underläge 

Samtliga investerares önskade ökning av mängden information på crowdfundingkampanjer, 

trots en redan utförd investering resulterar i en intressant frågeställning: skulle mer information 

öka benägenheten att investera mer än den tillräckliga benägenheten som redan är uppnådd, 

eller öka det investerade beloppet? Det första alternativet saknar mer eller mindre bäring och 

relevans för företag som genomfört en färdigfinansierad kampanj, förutom möjligheten att 

samla in mer kapital än vad som ursprungligen sökts. Däremot är det möjligt att kampanjer 

som ej nått full finansiering kunnat öka investeringsbenägenheten genom mer information och 

därmed få finansiering. Med utgångspunkt i det funna kausala förhållandet mellan information 

och belopp (se figur 8), är alternativ två mer troligt: en högre grad av utgiven information i 

kampanjerna resulterar i en högre vilja för investerare att investera större belopp. En högre grad 

av information är därmed fördelaktigt för företaget då kampanjen färdigfinansieras snabbare, 

men även genom effekten att om tidiga investerare investerar större belopp påskyndas och 

förstärks fenomenet med crowdförtroende (se figur 11). 

 

Ur den rådande informationsasymmetrin mellan crowdfundingföretaget och investerarna 

återfinns tydliga tendenser av, och kan nästintill bekräftas, att problemet adverse selection/ 

lemon-problems även existerar för equity-crowdfundingprojekt. Investerare är motvilliga till 

att blint lita på informationen på crowdfundingkampanjerna och ser den mer ur en reklam 

synvinkel, däremot behöver inte informationen vara förskönad. Att investerare ej fullt ut litar 

på informationen kan vara en effekt av den vetskap hos investerarna om att starka incitament 

finns för företag att i sin crowdfundingkampanj införliva förtroende hos investerare för att öka 
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deras investeringsvilja (Zhao et al., 2017). Därav kan investerare välja att ej investera i en 

kampanj där informationen felaktigt antas vara missvisande, och vice versa, att investera i en 

kampanj som utger sig för att vara ‘bra’ och lita på informationen, men där företaget i själva 

verket ej har några framtidsutsikter. Generellt innebär detta icke-allokerande av resurser 

(market failure), att crowdfunding möjligtvis är ett ineffektivt sätt att finansiera små nystartade 

bolag. Mollick (2014) menar att om investerare ej värdesätter företagets kvalitetssignaler är 

crowdfunding ineffektivt, men i denna studie verkar snarare ineffektiviteten bero på för få 

kvalitetssignaler.  

 

Due Diligence & Flockbeteende: fear of missing out 

Teoretiskt fyller due diligence en viktig funktion inför ett investeringsbeslut, men vad som kan 

påverka dess applicerbarhet inom crowdfunding är att crowdfunding oftast rör sig om mindre 

betydande belopp. Nutting och Freedmans (2015) omfattande redogörelse för 

crowdfundingspecifik due diligence menar dock på att investerare i viss mån bör utföra 

samtliga tre varianter av due diligence (legal, financial, business). De ser även positivt till att 

använda LinkedIn och andra sociala medier för att föra en dialog med andra investerare för att 

ta lärdom av varandra. Vad tidigare forskning ej påtalat och som visat sig i denna studie är hur 

LinkedIn och sökverktyg, såsom Google, används som den primära metoden av due diligence, 

en form av Sociala Medier- Due Diligence (se figur 10). Majoriteten av investerarna har sökt 

upp ägarna på LinkedIn eller sökt upp företaget på Google för att snabbt och enkelt bilda sig 

en uppfattning om företaget och entreprenören känns förtroendeingivande. För såväl 

investerare som yrkesverksamma så handlar crowdfunding mycket om förtroendet till och 

potentialen hos entreprenören, och då är sociala medier en bättre informationskälla än 

företagsutgivna rapporter. En möjlig förklaring till att vikten av sociala medier inom due 

diligence ej identifierats av Nutting och Freedman (2015) kan vara att sociala medier ej vid 

tidpunkten av deras studie var lika betydande som idag. Redan ett år senare beskriver Cumming 

et al. (2016) hur investerare genom sociala medier kan motverka risken för bedrägeri. Denna 

studies resultat, att sociala medier är ett vanligt tillvägagångssätt för företagsbedömning, kan 

bero på att millennials som generation är vana att använda sociala medier för att söka 

information och för att en sådan företagsanalys är en resurseffektiv metod i relation till de 

mindre belopp som investeras.  

 

 

 
 

Figur 10. Sociala Medier Due Diligence-modell. Visar på hur investerarna har gått tillväga 

för att skapa förtroende inför investeringsbeslutet av mindre belopp.  

 

 

Tidigare forskning tenderar att värdera crowd due diligence positivt, men kan då anta att 

investerare enskilt utför due diligence och inte enbart förlitar sig på andra investerares utförda 

due diligence. Vad denna studie funnit är att investerare värdesätter de signaler andra 

investerare sänder, men att ingen kontroll görs för att undersöka om de tidigare investerarna är 

mer kompetenta än dem själva eller överhuvudtaget utfört någon due diligence. En form av 



 

 

66 
 

blint förtroende för tidigare investerare har identifierats, där högre grad av finansiering 

indikerar kvalité och skapar en känsla av fear of missing out. Denna känsla kan hindra 

investerare att fatta egna rationella beslut, och istället lita på att tidigare investerare undersökt 

företaget mer noggrant (se figur 11). Detta flockbeteende och fear of missing out känsla kan 

möjligtvis ha en betydande negativ effekt på crowdfunding. Investerare kan fatta beslut de i 

efterhand ångrar och då ha svårt att sälja aktierna på grund av bristande andrahandsmarknad. 

Crowdförtroendet kan också hindra företagen från att få in större enskilda investeringsbelopp 

då investeringarna tenderar att mer bli ett spontanköp än en genomtänkt investering.  

 

 

 
 

Figur 11. Crowdförtroendemodellen. Illustrerar det ogynnsamma beteendet (orangefärgade 

pilar) där nya investerare förlitar sig på tidigare investerares bedömning. När ett projekt är 

nära full finansiering ökar känslan för fear of missing out och investerare kan då direkt eller 

indirekt på grund av den exponentiella effekten (gråa pilar) förlita sig på de allra första 

investerarna, även fast dessa ej behöver ha utfört någon due diligence.  

 

Millennialfaktorn: Sociala faktorer  

Millennialfaktorn syftar till att andra parametrar än avkastning och risk tas i beaktning av 

generationen millennials. Hur stor påverkan nya investeringsbeteenden har på 

investeringsbeslutet är svårt att avgöra, men vad som empiriskt visat sig är hur en individuell 

koppling influerat vissa investerares beslut. Intressant nog rubriceras sociala faktorer och 

individuell koppling av teorin som omedveten behavioural bias som påverkar 

investeringsbesluten, medan det snarare yttrar sig i denna studie som en mer aktiv påverkan på 

investeringsbeslutet. Tidigare teori är relevant i sätten investerare kan bortse från negativ 

information kring saker de känner en individuell koppling till, men det finns ändå en tydlig 

skillnad i synen på hur sociala faktorer påverkar. En förklaring till den skilda synen kan vara 

att studiens teoristöd gällande bias vid investeringar primärt är från Baker och Nofsinger 

(2002), medan dessa nya investeringsbeteenden utvecklas i skrivande i stund (2017). Potentiellt 

kan det ligga något i vad Nordeas Head of Alternative Finance, Sebastian Wikström, antyder 

om att generationen idag har det tillräckligt gott ställt för att andra faktorer ska kunna tas i 

beaktning och det faktum att investerarna har sökt sig till alternativa investeringsalternativ som 

crowdfunding är ett bevis i sig att nya beteenden finns. 
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Förändrade beteenden har även visat sig gällande begärd information efter utförda 

investeringar då majoriteten av investerarna antingen hade förväntat sig eller velat ha mer 

information från företaget. I dagens samhälle finns en vana av att kunna ta del av information 

direkt och att kunna få kontakt med företag och yrkesverksamma enkelt genom sociala medier 

(se figur 12). Digitaliseringen och en ökad förekomst av realtidsinformation kan göra att 

millennials har nya informationsvanor som gör att kvartalsrapporter känns föråldrade och 

otillräckliga. 

 
 

Figur 12. Informationsbehovsmodellen. Visar hur investerares önskan om ökad kontakt och 

information kan mötas genom sociala medier, eller att nya interaktionslösningar växer fram 

för att möta efterfrågan.  
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7. SLUTSATS 
 

Studiens syfte är att beskriva och tolka equity-crowdfunding för att öka förståelsen för den 

problematik som svenska millennials kan ställas inför när de investerar i en 

crowdfundingkampanj. Studien ämnar även med millennialaspekten att öka förståelsen för nya 

investeringsbeteenden. Med teorigenerering och begreppsutveckling i åtanke, besvaras i detta 

kapitel studiens forskningsfråga: Vilka problemområden finns vid investering på equity-

crowdfundingplattformar, och vad påverkar millennials inför investeringsbeslutet? 

 
 

Studien visar att problemområden existerar för investerare vid equity-crowdfunding som vid 

investeringsbeslutet påverkar såväl investeringsbenägenheten som investeringsbeloppets 

storlek. Det informationsasymmetriska underläge som investerare ställs inför på 

crowdfundingplattformar innebär en svårighet för investerarna att utvärdera företagen (adverse 

selection), vilket kan leda till att investeringar ej genomförs (market failure). Det 

informationsasymmetriska underläget påverkar även investerarnas förtroende för 

entreprenören, vilket leder till en motvillighet att investera stora belopp. Studien pekar därav 

på att det finns ett behov av att motverka osäkerheten i informationsunderläget genom 

lagstiftning. Den primära metoden investerare använder sig av för att skapa förtroende är med 

hjälp av sociala medier och en form av sociala medier due diligence har identifierats som 

tidigare forskning ej berört. Sociala medier due diligence anses vara problematisk i sin 

otillräcklighet, men det centrala problemet studien finner är hur investerare kan anamma ett 

crowdförtroende, där rationaliteten i due diligence bortses och investeraren istället ser 

mängden investerare som en förtroendeingivande kvalitetssignal. Det låga förtroendet till 

entreprenören och den mindre tillgängliga informationen anses vara en förklaring till att 

investerare väljer att lita på varandra istället för att själva utföra en mer omfattande due 

diligence.  

 

Studien har med millennialaspekten ämnat att öka förståelsen för nya investeringsbeteenden 

och studien visar på hur millennialinvesterare värderar andra parametrar än traditionella 

avkastning och risk vid sina investeringsbeslut. Millennialinvesteraren premierar investeringar 

där en personlig koppling finns till företaget eller produkten, och i de fallen investeras mer 

emotionellt än rationellt. En skillnad ses i hur tidigare teorier som Baker och Nofsinger (2002) 

benämner sociala faktorer som omedveten behavioural biases, medan studien visar hur sociala 

faktorer är aktiva val för millennials. De yrkesverksamma bekräftade att de tydligt såg 

förändrade beteendemönster och för att följa med i förändringen valde Nordea att utveckla sin 

egen crowdfundingplattform. En diskrepans identifierades mellan mängden utgiven 

information och den information millennialinvesteraren efterfrågar. Millennials är med sociala 

medier vana med interaktion och realtidsinformation, och då upplevs den traditionella 

informationen företagen utger som otillräcklig. Diskrepansen påverkar 

investeringsbenägenheten negativt och därmed företagens förmåga att vara eftertraktade på en 

crowdfundingplattform. Millennials vill även interagera och känna samhörighet med företagen 

mer än vad som i nuläget möjliggörs, samhörigheten handlar ej om aktivt ägande i traditionell 

bemärkelse, men att en delaktighet erbjuds av företagen kan potentiellt fungera som en 

kvalitetssignalering. 
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7.1 Diskussion  
Studien implicerar att det informationsasymmetriska problemet med adverse selection existerar 

inom crowdfunding gällande crowdfundingkampanjer. Investerares bristande förtroende 

gentemot entreprenören och informationen är inte ett specifikt problem för investerare, utan 

skapar även en negativ effekt för företagen som försvårar kapitalinsamlingsprocessen och 

därmed bidrar till en negativ effekt på crowdfundingmarknadens tillväxt. Vidare medför icke-

fördelningen av kapitalet genom adverse selection och market failure att crowdfunding i dess 

nuvarande utformning möjligtvis är ett ineffektivt sätt att finansiera och främja 

entreprenörsmarknaden. Ineffektiviteten kan bero på vad Mollick (2014) menar med att 

företagens kvalitetssignaler inte är betydelsefulla, men även vad denna studie pekar på är att 

för få förtroendeingivande kvalitetssignaler skickas för att investerares förtroende positivt skall 

påverka investeringsbeslutet. 

 

Principal-agent problem, inkluderande moral hazard, framstår mer som ett teoretiskt problem 

än ett vid crowdfundinginvestering praktiskt problem för investerare. Som i alla 

kapitalförfogandeöverlåtelser och aktieköp undviks ej intra-kontraktuella problem, däremot 

menar vi i studien att existensen av dessa problem inte är av vikt för investeringsbeslutet. Likt 

due diligence processen och informationens låga påverkan inför investeringsbeslutet, kan 

frånvaron av agentproblematiken förklaras av crowdfundings ofta mindre investeringsbelopp. 

Frånvaron kan förklaras med hjälp av information- och beloppskausalitetsmodellen (se figur 

8); genom det informationsasymmetriska underläget som agent problematiken härstammar ur 

skapas en ovillighet att investera stora belopp. Då stora investeringar ej utförs kan incitament 

saknas för investerarna att påverka och bevaka hur kapitalet förfogas. Därmed reduceras de 

intra-kontraktuella problemen, framförallt moral hazard, genom att beloppsmässigt ej 

betydande investeringar utförs. För att motverka osäkerheten använder investerare sociala 

medier. Nutting och Freedman (2015) och Cumming et al. (2016) berör till viss del sociala 

mediers betydelse vid investeringar, men denna studies funna sociala medier due diligence 

indikerar att sociala mediers betydelse vid investeringsbeslut kan bli allt väsentligare, 

framförallt vid investeringar av mindre belopp. 

 

Med grund i crowdfundings novelitet och i dagsläget oreglerade marknad så menar studien att 

bristen på lagstiftning rörande crowdfunding utgör ett centralt problem för investerare. 

Avsaknaden av lagstiftning bidrar med den tidigare nämnda osäkerheten kring hur korrekt 

informationen är som utges i kampanjerna. Studien menar därav att lagstiftning rörande 

ansvaret för den utgivna informationen bör fattas för att stärka konsumentskyddet, hjälpa 

crowdfundings tillväxt, och därmed främja entreprenörskapet i Sverige. Frågor som är av vikt 

är huruvida spridningsförbudet i ABL 1:7 är relevant och förbjuder equity-crowdfunding i 

Sverige; exempelvis uppgav Nordea spridningsförbudet som ett konkret hinder för att etablera 

sin finska crowdfundingplattform i Sverige. Vidare bör det klargöras vilket ansvar 

plattformarna har i crowdfundingprocessen gentemot både investeraren och det kapitalsökande 

företaget samt vilken part som bär skyldigheten att kontrollera och säkerställa att informationen 

är korrekt och rättvisande. Slutligen identifierar studien nya marknadsföringstrender för 

investeringar i form av ‘passa på- marknadsföring’. Därav finns ett behov av att 

marknadsföringsrättsligt utreda crowdfunding, då strängare regler kan krävas vid investeringar 

än vid ett generellt konsumentköp.  

 

 

 

 

 



 

 

70 
 

7.1.1 Bidrag  
 Genom begreppsutveckling, sociala medier due diligence och crowdförtroende, anses studien 

bidra med att fylla det forskningsgap som existerar för equity-crowdfunding. 

Problemområden som existerar vid investering i equity-crowdfunding uppmärksammas, där 

det informationsasymmetriska underläget är det mest framträdande problemet, vilket ger 

upphov till adverse selection. 

 

 Studien bidrar med en praktisk relevans för investerare att förstå sin investeringssituation och 

för entreprenörer genom medvetenhet om vad som påverkar investeringsbenägenheten. För 

crowdfundingplattformars fortsatta tillväxt identifieras en diskrepans i vad investerare 

förväntar sig av crowdfunding (exempelvis ökad interaktion) gentemot dess nuvarande 

utformning. 

 

 Millennialspecifika beteenden uppmärksammas i en svensk kontext vilket anses ha en 

teoretisk relevans för behavioural finance, men även en praktisk, samhällsekonomisk, 

relevans i att förstå generationens karaktäristiska drag och preferenser.  

  

 Utifrån Finansinspektionens (2015) granskning tillförs kvalitativa insikter om vilka 

problemområden som rättsligt behöver utredas ytterligare för att reducera crowdfundings 

osäkerhet.  

 

7.1.2 Fortsatt forskning                                             
Crowdfundings novelitet har bidragit till att tidigare forskning, såsom Agrawal et al. (2011; 

2014) och Nutting & Freedman (2015), anammat ett generellt och deskriptivt 

forskningsperspektiv. Fortsatt forskning anses behöva vara mer djupgående i någon explicit 

problematik med specifik hänsyn för equity-crowdfunding. Informationsasymmetrin medför 

stora problem för crowdfunding, och vad författarna föreslår är att det 

informationsasymmetriska underläget bör regleras via lagstiftning. Finland är ett av få länder 

som nationellt reglerat crowdfunding och det hade därav varit intressant att utföra en liknande 

studie i en finsk kontext och därmed undersöka om lagstiftningen har positiv påverkan på 

investerarnas informationsasymmetriska underläge. 

 

Studien har dessutom enbart till viss del berört millennials investeringsbeteende, och likt 

Goldman Sachs (2015), UBS (2014), och KPMG (2017) såg förändrade beteendemönster hos 

millennials kunde även denna studie identifiera det. För att utöka förståelsen för millennials 

investeringsbeteende uppmanas vidare forskning att specifikt undersöka millennials samt i 

andra kontexter än crowdfunding.  
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Steg 1 
 

Det marknadsförs att ett 

investeringstillfälle är på gång. 
 

 

Steg 2 
 

Du påbörjar investeringen enkelt 

genom plattformen. 
 

Steg 3 
 

Steg 3 kräver att investeraren 

tar del av förutsättningarna 

och kryssar i förståelse för 

villkoren, plattformen begär 

även mer information om 

tidigare investeringar. 

Slutligen sker verifiering 

genom Mobilt Bank ID. 
 

 

Bilaga 1: Tillvägagångssätt för att 

investera på Pepins.se 
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Steg 4 
 

I steg fyra skall köpet 

bekräftas innan betalningen 

sker. 

Steg 5 
 

Betalningsmetod 

väljs, pengarna 

dras dock endast 

om kampanjen 

når 100 % 

finansiering. 

Steg 6 
 

Bekräftelse på köpet skickas 

ut till angiven mail och det 

föreslås att investeringen 

skall delas på sociala medier. 

På sin profil visas sedan sina 

investeringar under ’min 

portfölj’. 
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Bilaga 2: Intervjudispositioner 
 

Intervjudisposition Investerare  
1. Berätta lite om dig själv, din ålder och utbildning,  

2. Hur många crowdfundinginvesteringar har du gjort och vilka??  

3. Varför investerar du i crowdfunding och hur riskfyllt tycker du det är?  

4. Vad tycker du främst särskiljer en bra från en dålig kampanj? Anser du att du är bra 

på att avgöra om det är en bra/ dålig investering?  

5. Känner du ökat förtroende för projekt ju fler som investerat i de?  

6. Har du ett “minimum-krav” eller några förutsättningar du alltid ställer mot företag? 

(t.ex.: exit-plan på visst antal år, de har en viss omsättning i dagsläget, är inom en viss 

bransch)?  

7. Spelar det någon roll om företagen är aktiva på en svensk / utländsk marknad?  

8. Söker du ytterligare information förutom det som finns på plattformen?  

Följdfrågor: Tycker du att crowdfundingkampanjer ger ut tillräckligt med 

information? Ställer du ofta frågor till företaget?  

9. Vad lägger du mest vikt på: Finansiell information (Årsredovisning, framtida 

kassaflöden), Legal information (patent, licenser osv) eller mer generella 

Företagsorienterade (Produkten/ Branschen i sig, ägarna LinkedIn)?  

10. Hur ser du på företagets värdering som finns på kampanjerna?  

11. Hur viktigt är det för dig att det är tydligt uttryckt exakt vad kapitalet skall gå till? 

12. Vilken kontakt med företagen har du haft efter investeringen? Något du önskar öka? 

13. Hur har du kommit i kontakt med företagen du investerat i?  

 

Intervjudisposition Private Equity- Managers  
1. Vad är din roll på företaget?  

2. Hur ser du på crowdfunding som investeringsalternativ?  

Följdfråga: Har du investerat i crowdfunding? Åt dig själv eller åt kund? 

3. Tror du att investerare förstår riskerna med sådana här nystartade företag i 

crowdfunding?  

4. Vilka råd skulle du ge till en kund som vill börja investera i crowdfunding?  

5. Vilka faror ser du med att branschen är så pass ny och relativ oreglerad?  

Följdfråga: Hur tror du regleringen för crowdfunding kommer utvecklas? 

6. Tror du att investerare litar för mycket blint på informationen som delges? t.ex. med 

företags prognoser och budget.  

7.  Tror du att tillräcklig kunskap finns hos den generella investeraren för att bedöma 

finansiell information?  

Följdfråga: Finns det svårigheter att göra en due diligence på sådana här små och 

unga företag? 

8. Tror du att det finns risk för att investerare litar på att andra har gjort research när t.ex. 

80% har investerat redan, och då själva ej genomför någon omfattande analys av 

företagen.  

9. Kampanjer kan marknadsföras ganska kraftigt, hur ser du på det?  

10. Plattformarna idag är väldigt oberoende och tar egentligen inget ansvar alls, hur ser du 

på det? Borde de till exempel. i viss mån mäta risken på företagen. 
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Intervjudisposition Nordeas Head of Alternative Finance 
1. Berätta om din roll på Nordea. 

2. Hur ser du på crowdfunding som investeringsalternativ? 

3. Varför kände Nordea att ni ville skapa en egen plattform? 

4. Vilka råd skulle du ge till en kund som vill börja investera i crowdfunding? 

5. Vilka faror ser du med att branschen är så pass ny och relativ oreglerad?  

6. Tror du att investerare litar för mycket blint på informationen som delges? Till 

exempel med företags prognoser och budget.  

7. Tror du att investerare förstår riskerna med sådana här nystartade företag i 

crowdfunding?  

8. Tror du att det finns risk för att investerare litar på att andra har gjort research när t.ex. 

80% har investerat redan, och då själva ej genomför någon omfattande analys av 

företagen.  

9. Många nuvarande plattformar marknadsför ‘investeringstillfällena’ ganska hårt, hur 

ser du på det?  

10.  Hur ser du på att en del crowdfundingplattformar ger en egen bedömning på risk? 

11. Hur tror du ert varumärke påverkats om ett företag ni presenterat gått i konkurs?   

12. Vad tror du krävs för att crowdfunding skall bli en mer etablerad investeringsform?  

13. På er plattform, kommer ni påverka värderingen av företaget? 
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