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Abstract 

Today it is extremely hard to get funding for different projects trough the 

ordinary channels such as banks, VC or Business angels etc. In recent years this 

has opened up for other alternatives, one of them is Crowdfunding. 

A few of the questions this paper attempt to answer is, which companies is 

Crowdfunding suited for? How do you succeed with your Crowdfunding 

campaign? What is the money used for? What’s the outlook on the future for 

Crowdfunding?  

The purpose of this study is to increase the knowledge of Crowdfunding and how 

it is used today, plus shine some light on how the future for Crowdfunding looks. 

Hopefully this will help the reader gain knowledge about why Crowdfunding is 

chosen as a mean to get investments. The purpose of the interviews is to get an 

inside look on Crowdfunding from those who work with it and those who have 

used it. What has the money been used for, what makes a successful campaign 

etc. The method that has been used to gather information is via internet and 

interviews, where the main content is rendered.  

The different kinds of Crowdfunding 

There are four types of Crowdfunding, Donation, Reward, Equity and Loan-

based. Donation means that you give away your money and get nothing in return. 

In Reward based you get something (the product, a t-shirt etc…) in return for the 

investment. In Equity you get equity in the company. Loan gives you your money 

back with interest. 

Analysis and conclusion 

The main finding in the study is that most companies think that they will use 

Crowdfunding to gain capital to produce a product, which actually could be of less 

importance than the free marketing they get. Therefore the campaign, already 

from the start, should have the market in mind, together with the actual fund 

rising.  Another conclusion is that Crowdfunding usually benefits the smaller 

companies, and the success of the campaign is strongly dependent on the many 

qualities of a skillfull entrepreneur. 
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  Sammanfattning 

Då det i dagens samhälle är mycket svårt att finna finansiering till olika projekt 

genom de klassiska investeringsalternativen, banker, affärsänglar m.fl. har detta 

gjort att det på senare tid kommit nya alternativa vägar att få finansiering, ett 

utav dessa alternativ är Crowdfunding. Några frågor som kommer att försöka 

besvaras i denna uppsats är: 

Vilka företag passar Crowdfunding för? Hur lyckas man med sin Crowdfunding 

kampanj? Vad använder företagen pengarna till? Hur ser framtiden ut? 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om Crowdfunding och hur det 

används idag samt hur framtiden för denna förhållandevis nya form av 

finansiering ser ut. Förhoppningsvis hjälper detta läsaren att skapa en förståelse 

varför Crowdfunding väljs före de klassiska alternativen. Syftet med intervjuer 

är att skaffa sig en inblick i Crowdfunding från insidan, dvs. hur har pengarna 

använts, finns det några gemensamma nämnare som gör att vissa kampanjer 

lyckas medan andra inte gör det. 

Metod som använts är informationssök via internet och intervjuer, intervjuerna 

bandades och transkriberades för att sedan kunna återge huvudinnehållet. 

De olika typerna av Crowdfunding 

Det finns fyra olika typer av Crowdfunding, dessa är Donation, Reward, Equity 

och Loan Based Crowdfunding. Donation innebära att ger en gåva och inte får 

något i utbyte. Reward funkar genom att man får en gåva eller något symboliskt 

för att man stöttat kampanjen. I Equity får man en andel i företagen och i Loan 

så lånar man ut pengar mot ränta. 

Analys och slutsats 

De flesta företag går in med inställningen att de ska samla in pengar för att 

kunna genomföra sitt projekt men det kan faktiskt vara mindre viktigt än den 

gratis marknadsföring de får. Därför bör kampanjen redan från början ha 

marknaden i åtanke tillsammans med insamlingen av kapital. En annan slutsats 

är att det är oftast mindre företag som gynnas av Crowdfunding och för att få en 

lyckad kampanj krävs många av de egenskaper som man letar efter hos en 

klassisk entreprenör. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle med bankkriser och nya virtuella valutor så kan det vara 

svårt att få finansiering till sitt projekt. Det beror på att banker och andra 

klassiska investerare ställer mycket höga krav angående risker, andelar, samt 

att det tillkommer nya bankregleringar, som i sin tur leder till att bankerna blir 

restriktivare i sin utlåningspolitik. (Cronstedt, 2014) 

Samtidigt gör det att även sätten att finansiera olika projekt eller idéer blir flera, 

ett utav dessa nya sätt att finansiera sin idé är genom Crowdfunding. Det 

innebär att man som entreprenör går via en plattform där sedan investerare 

placerar kapital. Entreprenören kan välja en utav fyra former av Crowdfunding 

beroende på vilken typ av kampanj denne vill använda sig av (Donation, 

Belönings, Andels, eller Lånebaserad Crowdfunding). Investerare får ge hur 

mycket eller lite pengar man vill oftast mellan en lägre och en högre gräns. 

Anledningarna till att entreprenörer söker sig till Crowdfunding plattformar 

såsom Kickstarter, Indiegogo eller FundedByMe är många och olika. Därför 

kommer den här uppsatsen försöka svara på frågorna: 

Vilka företag väljer Crowdfunding och varför, vilken typ av företag är det, hur 

lyckas man med sin Crowdfunding kampanj? 

Uppsatsen kommer även att behandla vad de har använt Crowdfundingen till, 

har de använt det i finansieringssyfte i marknadsföringssyfte? Vidare så kommer 

det även tas upp vad folk i branschen tror om framtiden, är det en trend eller 

något som kommer att hålla i sig och eventuellt växa i framtiden eller har vi nått 

toppen på Crowdfundingfenomenet? 

Som man kan se är detta något som tiden kommer att utvisa men det jag hoppas 

på att åstadkomma med denna uppsats är att måla upp olika scenarier för att se 

faror och möjligheter med Crowdfunding ur företagens/entreprenörernas 

perspektiv. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att höja kunskapen om Crowdfunding och hur det 

utnyttjas idag samt hur framtiden ser ut för denna relativt nya typ av 

finansiering. Detta ska förhoppningsvis vara behjälpligt till att förstå hur 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/nyforetagande/finansieringsproblem-stoppar-foretagandet_578639.html
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marknaden för Crowdfunding ser ut idag och varför Crowdfunding väljs som 

alternativ före de klassiska varianterna, till exempel vanlig lånefinansiering, 

riskkapital bolag, affärsänglar etcetera.  

Syftet med intervjuer och undersökningen är att uppnå en höggradigare kunskap 

om Crowdfunding där information från branschfolk och entreprenörer har 

använts för att se om Crowdfunding huvudsakligen används för finansiering eller 

marknadsföring. Vidare används informationen för att utröna om det finns någon 

gemensam nämnare som gör att somliga företag lyckas bättre än andra. 

1.3 Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa mig till att enbart granska ett fåtal av de plattformar 

som finns och kortfattat redogöra för hur de fungerar, både från investerares 

synvinkel och ur entreprenörernas synvinkel, detta för att det finns en stor 

mängd plattformar med liten variation sinsemellan. En ytterligare begränsning 

är antalet intervjuobjekt. Dessa har valts med omsorg men är trots allt endast 

ett begränsat urval. Orsakerna till detta är att det dels inte finns så många 

svenska Crowdfundingföretag och dels tidsaspekten, det hinns helt enkelt inte 

med att intervjua och bearbeta materialet för att genomföra fler intervjuer. Trots 

detta anser jag att resultat och slutsatser kan anses som allmängiltiga. 
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 

Valet att skriva om det synnerligen intressanta fenomenet Crowdfunding kom 

till via samtal med min handledare. Crowdfunding är inte bara ett intressant 

område utan var för mig även ett helt outforskat område. Efter en tids 

efterforskning i användandet av Crowdfunding-tjänster så väcktes frågan om hur 

det verkligen fungerar och vilka regleringar som finns? Dock var det svårt att 

avgränsa ämnet och få till en lagom avgränsad frågeställning. Under diskussion 

med handledare kom vi gemensamt fram till att det nog var bäst att utgå från 

företagen som efterlyser kapital. Med bakgrund i detta ville jag utforska 

marknaden för Crowdfunding och hur framtiden ser ut för detta 

investeringsalternativ. Det gav mig skäl att skriva denna rapport om det relativt 

nya fenomenet Crowdfunding och dess olika former. 

2.2 Metodval 

Eftersom Crowdfunding är något som äger rum på internet så föll det sig 

naturligt att börja informationssökandet där. Det gjordes genom att välja ut ett 

fåtal plattformar för Crowdfunding och analysera deras villkor. Efter att ha sökt 

information på internet så föreföll det sig logiskt att ha intervjuer med 

branschfolk eller företag som nyttjat Crowdfunding, dessa valdes ut på grundval 

av sin koppling till ämnet.  

Intervjuerna kommer att presenteras på så vis att de speglar huvudinnehållet i 

vad som sagt med viktiga och relevanta citat. För att på kunna göra detta på ett 

så korrekt tillvägagångssätt som möjligt spelades intervjuer in med 

godkännande från respektive intervjuad. Intervjun med Don Xing Tan hölls på 

engelska men kommer att presenteras på svenska. Sedan kommer de svar som 

liknar varandra att återges i en sammanfattande del för att minska 

upprepningar.  

2.3 Intervjuobjekt 

Martin Willers, People People:  

People People är en designbyrå som grundades 2010. De sysslar främst med 

produktutveckling samt kundinsikt - varför man ska skapa en ny produkt, vilka 

behov på marknaden som inte är tillfredställda och sedan översätta det till inte 
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bara en produkt utan flera inom en produktkategori. De har använt sig av 

Crowdfunding för att kunna skapa Transparent Speaker som är en högtalare där 

fokus har legat på att sammanväva design, kvalitet och hållbarhet.  

Tobias Stenberg, TraX:  

TraX grundades för två år sedan av Fredrik Danelius, Tobias Stenberg och 

Mikael Karlsson, de utvecklar världens minsta gps-trackers för barn och husdjur. 

Med hjälp av deras app kan man ställa så att man får ett meddelande om barnet 

eller husdjuret rör sig utanför ett visst område, gps:en är även stöt och 

vattentålig för att kunna klara av de flesta situationer. 

Dong Xing Tan, FundedByMe:   

FundedByMe är en plattform för Crowdfunding som startades i Sverige 2011 och 

har målet att bli en global plattform, just nu arbetar de i 8 länder (Sverige, 

Finland, Norge, Danmark, Italien, Spanien, Tyskland och Singapore). De 

erbjuder tre former av Crowdfunding, reward, equity och loan- based.  

Anledningen till att People People och TraX valdes som intervju objekt är på 

grund av att de båda har haft kampanjer för sina projekt på Kickstarter och Don 

Xing Tan intervjuades på grund av sin insyn i en plattform för Crowdfunding, 

nämligen FundedByMe. 

De frågor som ställts i intervjuerna kan hittas i appendix 1 och 2 
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3. Teori 

Teorin uttrycker att Crowdfunding skall fungera för alla olika företag av olika 

storlekar och kapitalstyrkor. Det som sägs här är att Crowdfunding kan 

användas i olika syfte beroende på vilket företag som lagt upp kampanjen. Ett 

redan stort och etablerat företag kan använda sig av Crowdfunding för att testa 

ett koncept för att se om det finns någon marknad för det, men de är inte villiga 

att lägga ned en massa pengar på produktion för att sedan se hur det utvecklas. 

”This pre-approval service is great for companies that have an interesting 

concept, but are perhaps not willing to invest funds into production. By doing 

this, brands are able to fulfill delivery minimums before even committing to an 

order, and they are widening the net they are casting.”  (Prive, 2013), (Mollick, The 

dynamics of Crowdfunding, 2013) 

Genom att göra detta får de en större sfär av potentiella köpare som då ökar 

medvetenheten om företaget (dvs ökar deras brand awareness) som i sin tur kan 

vara viktigare än kapital. (Prive, 2013) 

Vidare så ger även kampanjen feed-back på produkten samt att de tvingar 

företagen att tänka på hur produkten ska säljas.(Richardson, 2013) 

Beroende på vad företagen erbjuder kan de väcka större intresse för att 

investera. Här har större företag en fördel då de oftast kan erbjuda bättre 

incitament (rewards) för att locka till sig investerare och öka intresset för 

produkten. (wood, 2013) 

Man kan helt enkelt konstatera att Crowdfunding enligt teorin bör fungera även 

för större företag men då är det i första hand inte finansiering man är ute efter 

utan att öka brand awareness, kundbasen och få feed-back. Man kan genom 

detta testa om allmänheten är intresserade av en produkt innan man börjar 

produktionen. Samt att se hur många som faktiskt är villiga att betala i förskott 

för produkten. (Mollick, The dynamics of Crowdfunding, 2013), (Bradford, 2014) 

  

http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2013/02/06/crowdfunding-its-not-just-for-startups/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X
http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2013/02/06/crowdfunding-its-not-just-for-startups/
http://www.entrepreneur.com/article/227374
http://www.crowdfundingblogs.com/crowdfunding-for-established-businesses/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088390261300058X
file:///C:/Users/Shrimpie/Desktop/C-uppsats/works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi%3fparams=/context/steve_bradford/article/1000/type/native/&path_info=
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4. Crowdfunding hur funkar det? 

Crowdfunding innebär att man söker pengar från en stor grupp människor 

istället för, som på det traditionella sättet be ett fåtal stora investerare att 

investera större summor i projektet. 

Man använder sig ofta av internet för att nå ut till ett så stort antal människor 

som möjligt och sedan hoppas man på att alla dessa väljer att stötta ens projekt, 

detta görs ofta via speciella hemsidor även kallade plattformar. 

Det här innebär att små företag som kanske inte kan få lån för sin idé eller 

projekt nu kan söka pengar på annat sätt utan att använda sig av affärsänglar 

eller likande som sedan behåller större delen av vinsten. 

Beroende på vad det är som ska finansieras så kan de som investerar pengar 

antingen få en del av det hela i slutet eller ingenting. Det går helt enkelt med på 

att stötta något som de tycker är bra och förtjänar en chans, tillexempel en 

ungdomsgård eller något annat som drivs ideellt. Det finns enligt UK 

Crowdfunding Association (CFA), fyra olika former av Crowdfunding, dessa är: 

 

 

 

 

 

Donationsbaserad 

Går ut på att man donerar pengar till något man tycker är bra och alla 

donationer sker utan någon möjlighet till vinst eller materiellt utbyte. Det är den 

allra lättaste formen av Crowdfunding då det inte krävs något förutom en 

insättning av kapital från investeraren. Investeraren har sedan möjlighet att 

följa händelseförloppet och se vad som sker med pengarna allt eftersom projektet 

skrider framåt. Det är dock viktigt att poängtera att de som donerar pengar inte 

kan förvänta sig något i utbyte och oftast gör det för att öka sin egen självkänsla.  

Plattform 

 

Belöningsbaserad Andelsbaserad Lånebaserad Donationsbaserad 

http://www.ukcfa.org.uk/what-is-crowdfunding
http://www.ukcfa.org.uk/what-is-crowdfunding
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Belöningsbaserad 

Detta innebär att folk investerar för att de tror och hoppas på att projektet 

kommer leda till något bra och vill inte ha någon direkt ekonomisk vinning. 

Beroende på hur mycket varje investerare väljer att investera så får denne olika 

belöningar, det fungerar stegvis, som en trappa. Belöningarna ökar i storlek och 

omfång desto mer man investerar. Det kan vara så enkelt som 1 dollar ger 

ingenting förutom känslan av att man varit med och hjälp till med något man 

tror på eller kanske ett erkännande i en eventuell films eftertexter. 2000 dollar 

ger en större belöning, till exempel en talande roll i den kommande filmen. Sedan 

finns det fler belöningar för investeringarna där emellan. dessa belöningar står 

väl dokumenterade på plattformen vilket gör att investerarna vet precis hur 

mycket de måste ge för att få en viss belöning, dessa fungerar som ett 

incitamentsystem. 

Lånebaserad 

Går till så att den som placerat kapital får tillbaka detta med ränta (även kallat 

Peer-to-Peer Lending) och möjliggör lån för en period utan att behöva vända sig 

till en bank eller annat låneinstitut. Det görs oftast för att man tror på 

produkten men vill ha möjlighet till att skaffa sig ekonomisk vinning. 

Det investeraren får i utbyte för att ha lånat ut sina pengar är räntan plus att 

denne har varit med att bidragit till framgången av den idé som de tror på. 

Andelsbaserad 

Man får helt enkelt en del av firman, projektet eller spekulationsobjektet. Det 

fungerar i det närmaste som en aktie, om värdet ökar så tjänar de pengar och 

motsatsen om värdet skulle sjunka. Här är den primära orsaken för investerarna 

att tjäna pengar. Här finns risk att värdet urholkas om för många investerare tas 

in, detta behandlas nedan i avsnitt 5.   

(De Buysere, Gajda, Kleverlaan, Marom, 2012) 

 

 

 

 

 

 

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/26522/documents/17930-1351284179-FRAMEWORK_EU_CROWDFUNDING.pdf
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Som man tydligt kan se på bilden ovan så står den lånebaserade 

Crowdfundingen för den mesta delen medan den andelsbaserad står för en 

mycket liten del och detta kan till viss del förklaras med hjälp av de regleringar 

som finns. Dessa regleringar kan ses i avsnitt 6 nedan. 

Skillnaderna mellan vanlig finansiering och Crowdfunding är många och skiljer 

sig beroende på vilken typ av Crowdfunding man har valt, nedan syns en 

jämförelse mellan de klassiska alternativen och de olika typerna av 

Crowdfunding. 

  

Fig 1 visar tillväxten för de olika typerna av Crowdfunding under 2012 

(2013CF THE CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT, massolution, 2013) 
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Crowdfunding + - Klassiska 

alternativ 

+ - 

Donationsbaserad Lätt att nå ut 

till en stor 

grupp 

människor 

som vill 

donera 

pengar. 

 

Uppdateringar 

om hur 

pengarna 

används 

Kan verka 

oseriöst 

samt svårt 

att veta om 

aktören är 

seriös. 

Bidrag En etablerad 

och seriös aktör 

 

 

Svårare 

att nå ut 

till lika 

stora 

massor och 

därmed 

svårare att 

få lika 

mycket 

bidrag. 

Belöningsbaserad Lätt att attrahera 

många 

investerare.  

 

Investerarna letar 

aktivt upp projekt 

som de tycker är 

intressanta. 

 

 

Risken för 

kopiering av 

produkten 

Kundfinansiering Investerarna är 

redan insatta 

och intresserade 

av företaget och 

kan därför vara 

lätta att locka 

till sig. 

Oftast 

redan 

befintliga 

kunder. 

 

Svårt att 

hitta nya 

investerare 

(som inte 

är 

befintliga 

kunder) 

Andelsbaserad Man kan få 

många 

investerare som 

nöjer sig med en 

liten andel. 

 

Potentiellt mycket 

stora summor 

snabbt. 

Risken för 

kopiering av 

produkten 

 

Många 

andelsägare 

leder lätt 

till 

konflikter 

Affärsänglar Kunskap från 

Affärsängeln om 

marknaden etc. 

 

Allt kapital på 

en gång eller 

uppdelat efter 

progression 

Vill ofta ha 

en stor 

andel för 

sin 

investering 

Lånebaserad 

(Peer-to-Peer) 

Lägre ränta, 

enbart baserad på 

risk. 

 

Låga kriterier 

(om de ens krävs) 

Risken för 

kopiering av 

produkten 

 

 

Banker En seriös aktör  

 

Hela summan 

direkt  

 

Fast 

betalningsplan 

Svårt att 

få lån med 

dagens 

kriterier. 

 

 

 

 

Med bakgrund i dessa för och nackdelar måste entreprenörer och investerare 

fundera på vilket alternativ som passar bäst för deras företag och deras 

affärsplan. Detta för att optimera möjligheterna till att lyckas och att minimera 

riskerna som är förknippade med de olika alternativen. 

Tabell 1 jämförelse mellan Crowdfunding och klassiska alternativ 
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5. Risken för investeraren 

Till att börja med bör nämnas att Crowdfunding kan vara en väldigt riskabel 

investering då det inte finns några garantier för att man får någonting tillbaka, 

detta för att en stor del av alla småföretag går i konkurs. Vidare så ges det i regel 

inte ut några utdelningar och ens investering kan bli urvattnad om det delas ut 

fler aktier eller delar i företaget. 

De Crowdfunds som finns idag är illikvida, det vill säga att det kan vara svårt att 

kräva tillbaka pengar som investerats eller att få dem transformerade till pengar 

igen. Har man valt ”Equity-vägen” så finns det ett uppenbart problem, det är att 

det inte finns någon sekundär marknad där man kan sälja sin del vidare vilket 

gör att investeringen ger bara en vinstmöjlighet och det är om företaget lyckas 

att bli lönsamma, endast då blir investeringen lönsam.  

Via Debt crowdfunding (lånebaserad) finns möjligheten att få en regelbunden 

inkomst och/eller utdelning då vissa projekt ger procent på vinsten tillbaka till 

sina investerare. Till exempel så ger Abundance Generation utdelning där man 

får betalning var 6e månad från energin som kommer från vind eller solfarmer. 

(Andrew, 2013)  

Avslutningsvis kan man konstatera att det finns fler projekt som får stöd än vad 

det finns projekt som kommer lyckas och ge tillbaka något till investeraren, 

därav är investerare rådda att inte investera mer än vad det klarar av att 

förlora. Eftersom allt detta sker online, och som vanligt när pengar är med i 

bilden så förekommer risken för bedrägeri, ännu en aspekt för investerare och 

donatorer att ta hänsyn till för att skydda sig själva. (Andrew, 2013) 

 

  

http://www.thisismoney.co.uk/money/smallbusiness/article-2333399/Crowdfunding-does-work.html
http://www.thisismoney.co.uk/money/smallbusiness/article-2333399/Crowdfunding-does-work.html
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6. Regleringar 

Detta är ett ganska snårigt område där olika länder har olika krav och tankar 

om vad och hur Crowdfunding bör regleras. Där USA har en sorts reglering, 

Storbritannien en och resterandeEU-länder har en varsin. Dessa kommer att 

behandlas nedan. 

6.1 USA 

Något som har underlättat för Equity Crowdfunding i USA är att i april 2012 

skrev Barack Obama på JOBS ACT som har en sektion (CROWDFUND ACT) 

där man underlättar för folk att investera olika kampanjer på grund av att man 

även tillåter icke auktoriserade investerare investera i olika projekt. 

(JOBS ACT, Title III–Crowdfunding) 

 

CROWDFUND ACT riktar sig till att skydda investerarna, men samtidigt blir 

det svårare för företagen att samla ihop pengar. Dessa regleringar är något som 

kan göra det mindre attraktivt att investera eller för den delen försöka sig på en 

kampanj på någon plattform. 

 

Följande är den dokumentation som företagen som söker equity Crowdfunding i 

USA måste visa upp: 

- Registrering och bolagsinformation 

- Namn på styrelsemedlemmar, tjänstemän och aktieägare 

- Företagsbeskrivning  

- Tidigare skattedeklaration 

- Årsredovisningar 

- Tänkt användning av kapitalet, målsumma och tidsgräns 

- Aktiepris 

- Ägarbeskrivning 

- Ställda säkerheter 

“In addition to this, in the event the company is raising over $500,000 it will need 

their financial statements to be audited, which could be a costly process.” 

(Prive, 2012), (2013CF THE CROWDFUNDING INDUSTRY REPORT, massolution, 2013) 

CROWDFUND ACT (JOBS ACT, Title III–Crowdfunding)  säger även att man inte får 

investera mer än 5 % av sin årliga inkomst om den är under 100 000 dollar och 

10 % om den är över 100 000 dollar, vilket då sätter ett tak på investeringen som 

en enskild investerare kan göra. 

(JOBS ACT, Title III–Crowdfunding), (Blanding, 2013) 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf
http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/06/inside-the-jobs-act-equity-crowdfunding-2/
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-112hr3606enr/pdf/BILLS-112hr3606enr.pdf
http://www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2013/07/01/the-problems-and-promises-of-crowdfunding/
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6.2 Storbritannien 

Här regleras detta av FCA (Financial Conduct Authority) , de har valt att endast 

reglera Equity och loan-based Crowdfunding.  

Equity: 

Här har de gjort liknande som USA och det innebär att erfarna investerare får 

investera i princip vilket belopp de vill medan oerfarna investerare endast får 

investera 10 % på sitt ”fria” kapital, dvs. de pengar som de har på banken eller i 

sin aktieportfölj (hus, pension o.dyl.räknas ej som kapital). När det gäller 

oerfarna investerare måste företagen som söker pengar bedöma deras lämplighet 

innan de tillåter dem att investera.  

Det finns även en del regler som riktar sig till plattformarna i sig, till exempel så 

regleras hur plattformarna ger extra information (t.ex. rating, eller veckans 

investering). Här måste de se upp med att detta inte ses som rådgivning eftersom 

de i detta fall måste ansöka till FCA om tillåtelse att erbjuda rådgivning. 

Loan: 

Till att börja med måste plattformarna erbjuda tydlig och lättillgänglig 

information, denna ska även vara lätt förståelig och får inte undervärdera vilka 

risker som finns. Om plattformen skulle kollapsa så måste det finnas en plan för 

hur återbetalning av lån skall fortsätta ske så att de som valt att låna ut pengar 

inte förlorar dessa. Vidare så måste räntor och reklam vara hederlig och inte 

missledande. Sist så finns det ett krav om att de måste ha vissa reserver, 

antingen en viss procent av lånade pengar eller 50 000 pund, där man väljer det 

högsta av de två. Dock så kommer en lägre gräns att ligga vid 20 000 pund fram 

till 2017 för att plattformarna ska hinna acklimatisera sig till de nya reglerna. 

Något som gäller för båda investeringstyperna är att det finns en 14 dagars 

ångerrätt, med andra ord betyder det att investerare kan avbryta utan att uppge 

något skäl och utan straff. 

(FCA, The FCA’s regulatory approach to crowdfunding over the internet, 2014), (FCA, 2013) 

 

6.3 EU 

Tyvärr finns ännu ingen gemensam lagstiftning eller regleringar för 

medlemsländerna inom EU, dock så är det något som kommer att komma. 

Problemen ligger i att de olika länderna har olika regleringar för just sitt land, 

http://www.fca.org.uk/static/documents/policy-statements/ps14-04.pdf
http://www.fca.org.uk/news/the-financial-conduct-authority-outlines-how-it-will-regulate-crowdfunding
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Italien, Frankrike, Spanien etc. har alla sina egna regleringar. Det gör att det 

blir svårt för EU att skapa ett gemensamt regelverk som alla blir nöjda med. 

Detta har lett till att Europakommissionen har antagit ”Alternative Investment 

Fund Manager (AIFM) Directive 2011/61/EU” som kan appliceras på 

Crowdfunding. Sedan finns det inget som hindrar medlemsländerna från att ha 

egna regleringar som sträcker sig längre än de som eventuellt kommer att 

komma från EU. (Krüger, Bellaïd, 2013) 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:EN:PDF
http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/rcfeu.cfm#TOC5
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7. Crowdfunding plattformar och hur dessa fungerar 

Det blir snabbt synligt att det finns en oerhörd mängd olika sidor man kan 

använda sig av för att samla in kapital och också de många olika sätt dessa sidor 

arbetar på. En genomgång av alla olika sätt som sidorna arbetar på kommer ej 

att hinnas med och därför väljs endast ett fåtal ut för att analyseras. Dessa har 

antingen valts ut på grund av deras storlek och/eller igenkännbarhet. De tre 

första har tagits med på grund av att de är de tre högst rankade Crowdfunding 

hemsidorna enligt Forbes. (Barnett, Top 10 Crowdfunding sites, 2013). FundedByMe 

ansågs som relevanta då de är en svenskstartad plattform samt att de också är 

ett av intervjuobjekten för denna rapport. 

7.1 Kickstarter 

 (https://www.kickstarter.com/)  

Kickstarter finns till för de kreativa projekten inom ett antal områden såsom 

mat, konst, dans och spel m.fl. De tar ut en avgift om 5 % från den totala 

mängden insamlade pengar. Genom denna plattform ges inga andelar av 

projekten ut utan det man kan få tillbaka är en så kallad reward eller gåva när 

projektet förhoppningsvis lyckas. De är väldigt noga med att framhäva att 

kickstarter ska användas för att driva kreativa projekt, de har till och med 

utformat ”project guidelines” för att projekten skall uppnå en viss status så de 

som tar sig till hemsidan för att investera vet vad de kan förvänta sig. Om 

projektet inte når sitt mål vad gäller insamlade pengar går dessa tillbaka till 

finansierarna för att minimera risker och om man lyckas få finansiering till sitt 

projekt så kan man via hemsidan visa progressionen och sedan ta del av 

investerares adresser med mera för att skicka ut deras ”belöningar”. 

7.2 Indiegogo  

(https://www.indiegogo.com/)  

Den näst största Crowdfunding hemsidan tar ut en avgift mellan 4 och 9 % 

beroende på hur det går för projektet och vilken finansieringstyp man har valt, 

fixed eller flexible.  

Fixed Funding tar endast ut en avgift om 4 % om projektet lyckas och annars 

inget och pengarna återbetalas till investerarna. Flexible Funding tar en avgift 

på 4 % om projektet lyckas och 9 % om projektet skulle fallera, dock så får man 

behålla det man lyckats samla in även om man inte lyckas nå sitt insamlingsmål. 

http://www.forbes.com/sites/chancebarnett/2013/05/08/top-10-crowdfunding-sites-for-fundraising/
https://www.kickstarter.com/
https://www.indiegogo.com/


21 
 

Den högre procentsatsen på 9 % säger de själva kommer från att  

”This encourages people to set reasonable goals and promote their campaigns.” 

Dessutom så är det ägaren som bestämmer vilken typ av ersättning investerare 

skall få för att ha bidragit. 

7. 3 Crowdfunder  

(https://www.crowdfunder.com/)  

Har olika Abonnemang beroende på hur mycket kapital man behöver få ihop, 

man kan välja mellan 99 $, 299$ eller 999$ per månad och kan då samla ihop 

respektive 250’, 500’ eller obegränsat med kapital. Man får dessutom lite olika 

förmåner beroende på vilket abonnemang man väljer, det dyraste har såklart 

flest förmåner. De har inga begränsningar i vad man kan få i utbyte som 

investerare och det kan ju så klart vara lockande för vissa och bra för de företag 

som tror sig kunna erbjuda något som verkligen kan locka till sig de investerare 

som behövs. 

7.4 FundedByMe  

(https://www.fundedbyme.com/en/)  

Tar ut en avgift om 6 % på kapitalet om man når sitt mål annars kostar det 

ingenting. FundedByMe erbjuder tre olika former av Crowdfunding, Reward, 

Equity och Loan-based som har beskrivits ovan, de är den första i världen att 

erbjuda både reward och equity-Crowdfunding på samma plattform. 

FundedByMe beskriver sig själva som en global plattform där de specialiserar sig 

på ”Cross-Border investments”, de är verksamma i åtta länder där 7 stycken 

ligger i Europa och det åttonde är Singapore. I dagsläget är den lånebaserade 

Crowdfundingen endast tillgänglig i Tyskland medan Equity Crowdfunding är 

tillgänglig för alla entreprenörer inom Europa och Singapore. För entreprenörer 

utanför Europa och Singapore så kan de, som det ser ut idag, endast välja 

Reward-based funding.  

Man kan väl helt enkelt säga att det finns en hel del olika upplägg på hur dessa 

hemsidor fungerar och jag har bara kortfattat gått igenom fyra stycken. Det finns 

såklart många fler och med dessa alltfler olika upplägg på vilka projekt som 

läggs ut, vad investerarna får tillbaka och vad som händer med pengarna som 

kommit in till projektet. Avsikten med att ta upp de fyra utvalda är att skapa en 

förståelse för hur de här olika plattformarna fungerar och att visa hur dessa kan 

https://www.crowdfunder.com/
https://www.fundedbyme.com/en/
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skilja sig åt. Detta för att läsaren ska få en djupare förståelse om hur och vilka 

alternativ som finns och hur viktigt det är att titta på varje enskild plattforms 

avgifter och krav för att kunna hitta den plattform som passar bäst. 

8. Förgreningar 

8.1 Crowdsourcing 

Är en kombination av orden crowd och outsourcing som innebär att man 

outsourcear en uppgift till en stor grupp människor dvs. crowden och kan kallas 

fadern till Crowdfunding. Fördelen med detta är att man tar in crowdens 

intelligens med tanken att fler huvuden är bättre än ett. Ett mycket bra exempel 

på Crowdsoucing är Wikipedia som istället för att anställa en massa personer att 

skriva artiklarna åt dem låter allmänheten skriva dessa. Ett annat exempel är 

Facebook som använder Crowdsourcing för att översätta sin hemsida till olika 

språk. (Stevens, 2011). (Seltzer, Mahmoudi, 2012) 

Detta är något som funnits länge men fick ett namn först 2006 av Jeff Howe där 

han beskrev det som, 

” a new way of sourcing people who are willing to help or work on a project. 

Enough people with sufficient time can transform into a lot of available 

manpower.”  

(Stevens, 2011). 

Fördelarna med Crowdsourcing är att man ofta får bättre kvalitet då man får in 

flera idéer och kan välja ut den/ de bästa. 

Nackdelarna är att man måste vara väldigt noga med sina instruktioner så att 

man inte får in en massa idéer som inte hjälper, det får inte heller bli för mycket 

arbete för den som söker hjälp, då det tar tid. Tillexempel. om man får in 10 000 

idéer för en logotyp då måste man gå igenom alla dessa för att välja ut den bästa 

och det kanske inte alltid är värt den tiden som det tar. Kvaliteten kan också 

vara svårt att bedöma om man inte varit tydlig med vilka specifikationer som 

krävs för att uppnå ett tillfredställande resultat. (Seltzer, Mahmoudi, 2012) 

 

  

http://www.hongkiat.com/blog/what-is-crowdsourcing/
http://jpl.sagepub.com/content/28/1/3.full.pdf+html
http://www.hongkiat.com/blog/what-is-crowdsourcing/
http://jpl.sagepub.com/content/28/1/3.full.pdf+html
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9 Resultat intervjuer 

9.1 Martin Willers, People People 

Anledningen till att de valde Crowdfunding skedde genom en serie av händelser. 

Det började med att de startade en blogg där de lade ut sina idéer och projekt för 

att sälja konsulttjänster, ”Det fungerade mer som ett case, där vi kunde visa på 

vårt tankesätt på ett mer konkret sätt”.  

Efter att de lagt ut Transparent Speaker på sin blogg märkte det ganska snabbt 

att det var något som folk tyckte om och de blev inbjudna att ställa ut den på CS-

mässan (högtalaren som då bara var en digital prototyp gjordes om till att bli en 

faktisk prototyp på 3 veckor om än dock utan ljud). Den initiala tanken var att 

sälja den vidare till ett företag som ville producera högtalaren men de kände 

ganska snabbt att det skulle vara svårt för företagen att köpa deras unika design 

och eftersom det fanns positiva kommentarer på bloggen så som ” lägg upp den 

på Kickstarter så backar jag den” togs beslutet att undersöka möjligheterna med 

detta alternativ. Detta i sin tur ledde till att eftersom de fått så pass mycket 

positiv feedback så tog de beslutet att starta en kampanj på Kickstarter. 

Martin är noga med att påpeka de risker för investeraren som finns med 

Crowdfunding. En av dessa är självklart risken att investeraren förlorar sina 

pengar, vilket har hänt i några fall. Men utöver det så är väl den största risken 

att man får vänta längre än vad man planerat då många företag är väldigt 

optimistiska i sin tidsplan. Det är normalt med viss försening, men det är något 

som entreprenörerna måste jobba med att bli bättre på att balansera sin 

tidsplan. Vill man få investeringar så måste man samtidigt som man förpackar 

idén på ett snyggt sätt för undvika att inte undergräva sitt eget företag genom 

att inte leverera det man lovar. 

För att skapa ett lyckat Crowdfunding projekt så tror Martin att det gäller 

samma kriterier som för att bedöma en duktig entreprenör. Det vill säga att man 

måste ha en stark personlig drivkraft, förståelse för ens egen förmåga samt att 

man kan bygga ett kompetent team runt om sig, helt enkelt klassiska 

entreprenörsframgångsfaktorer. Detta är något som krävs för att ta sig över 

svåra hinder som uppstår på vägen och till slut nå sitt mål. 

Sedan måste man även ha passionen att vara en duktig entreprenör, man ska 
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vilja göra det här. Det kommer att skina igenom i din video etc. Eftersom man 

köper lika mycket om personerna bakom projektet som själva projektet så är 

teamet minst lika viktigt. Även om det är en bra produkt så investerar man inte i 

den om det inte finns ett bra team runt om som kan skapa den på ett bra sätt. 

Men det viktigaste är nog ändå vilken produkt du har, om du kan berätta en 

story, vad är problemet, kan folk känna igen sig, och kan man berätta det på ett 

attraktivt sätt som väcker folks fantasi? 

 ”Om man lyckas kryssa i dessa boxar så tror jag att man kommer ha ett 

framgångsrikt Kickstarter projekt”. – Martin Willers, People People. 

 

9.2 Tobias Stenberg, TraX 

Tobias är serieentreprenör och har bland annat jobbat inom dagligvaruindustrin 

och inom serviceindustrin där han hade ett eget företag som hette James Concept 

som sedan såldes vidare till storföretaget Sodexo i Frankrike. 

Anledningen till att de valde Crowdfunding för att finansiera sin produkt var att 

de hade tufft att få finansiering på annat håll. De provade allt, affärsänglar, 

family-offices, riskkapitalbolag etc. men det fanns en viss skepsis på om det 

skulle fungera på marknaden. Deras första leadinvestor hade kravet att de var 

tvungna att visa att det faktiskt fanns en marknad och det var här Crowdfunding 

kom in, det fungerade helt enkelt lite som marknadsföring för att visa att det 

fanns en marknad för produkten. 

Det fina med Crowdfunding är att om man lyckas så visar det att det finns en 

marknad och X antal människor är intresserade av produkten och då kan man 

lättare bedöma hur stor marknaden kommer att bli samt att man kan visa 

investerare på hur det faktiskt ser ut och det leder till att de vågar investera mer 

pengar i produkten. 

Anledningen till att Kickstarter valdes var för att de ville ha en global plattform 

så att de kunde nå ut till så många som möjligt, endast 3% av marknaden finns i 

Sverige så de visste att de var tvungna att  gå utanför landets gränser och då 

fanns det egentligen bara två alternativ det var Indiegogo och Kickstarter där 

Kickstarter passade deras produktkategori bättre än Indiegogo. 

”Vi satte ett mål som vi tyckte var rimligt som vi trodde att vi skulle nå men som 

ändå verkade realistiskt att man skulle kunna producera en produkt med 
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pengarna.  Sen visste vi att det egentligen inte var det. Vi drog in ca 700 tusen 

kronor vilket i en Reward-based kampanj inte är mycket pengar alls på grund av 

att vi måste skicka ut en produkt och om vi har 50 % marginal så är det ju bara 

350 tusen kvar sen. Sen ska man göra film samt göra ett event så vi gick 

egentligen i princip plus minus noll.” Tobias Stenberg, TraX. 

Enligt Tobias var Crowdfundingen det bästa som de har gjort, inte för pengarnas 

skull utan för den gratis marknadsföringen som sker via att man får ett proof of 

concept och kan då locka till sig nya investerare. ”Det har egentligen möjliggjort 

all senare finansiering”. Tobias Stenberg, TraX. 

Något som de skulle gjort annorlunda om de fick göra om det idag är att de skulle 

satsat mindre på presentationsfilmen etc. och bearbetat crowden på ett helt 

annat sätt. Med det menar han att de skulle försökt få upp intresset för 

produkten innan de la ut den på Kickstarter. Eftersom det bara var närmaste 

familj och vänner som kände till produkten så hade projektet en ganska trög 

start.  

”Vi skulle istället ha börjat långt, långt tidigare och bygga upp en intressesfär av 

föräldrar och husdjursägare där vi hade kunnat engagera dem och fått en bättre 

start och på så vis dragit in mer pengar.” Tobias Stenberg, TraX. 

Nackdelarna som han kan se med Crowdfunding är att när man väl lägger upp 

sitt projekt på en plattform så släpper man in konkurrens, dels befintlig men 

även folk som vill kopiera din idé. De får helt enkelt insyn i det man håller på 

med då man måste vara öppen med vad som händer och hur produkten fungerar 

för att folk ska våga investera. 

Sen sitter även storbolag och tittar på dessa hemsidor och ser vilka projekt som 

blir framgångsrika och säger ”klart att vi ska ha en så’n produkt”.  

Fördelarna är att man når ut till en väldigt intressant målgrupp, nämligen 

innovatörerna och early adopters och de gillar ej storbolagens kopieringsfasoner, 

man får helt enkelt en väldigt stark målgrupp som alltid står på din och din 

produkts sida. Detta kan ge ett skydd i en global konkurrens då dessa 

engagerade människor kommer att börja sprida negativa uppgifter om den av 

storföretag kopierade produkten och på så sätt kommer man att få empati och 

support från marknaden. 
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För att man ska lyckas med sitt Crowdfunding projekt tror Tobias att man måste 

ha idé som kan liknas vid ett start-up, Crowden tilltalas inte om Apple skulle 

söka Crowdfunding, de har egna pengar, de behöver inte få pengar för att 

genomföra ett projekt. Det måste finnas någon form av filantropi i det man 

stödjer, många gånger är det inte möjligheten att tjäna pengar som lockar utan 

de vill ha något att engagera sig i och hjälpa till. Storleken på bolaget och deras 

betalningsförmåga har definitivt påverkan på om man kommer lyckas med sin 

kampanj, det är ingen som vill hjälpa någon som redan har möjligheten att 

producera produkten. 

Han tror vidare att framtiden för Crowdfunding ser ljus ut och att det är något 

som kommer att öka de kommande åren då det i dagsläget nästan bara är 

innovators och early adopters som investerar via dessa plattformar. Det är något 

som kommer att sprida sig från dessa grupper till att bli något som de flesta tagit 

del av, ” snart kommer var och varannan ha varit med någon gång och 

finansierat, idag är det väldigt få”. 

Han hoppas att det kommer att komma fler globala plattformar som också är 

mer nischade mot en produktkategori, en för just välgörenhet, en för teknik och 

en för de mer kreativa och konstnärliga projekten, detta för att det ska bli lättare 

att penetrera en viss målgrupp med sin idé. 

9.3 Don Xing Tan, FundedByMe 

Den huvudsakliga anledningen till att folk väljer Crowdfunding är för att banker 

och de andra klassiska investeringsalternativen har mycket högre krav och 

kriterier som man måste möta för att man ska få finansiering. Så små företag 

går gärna via Crowdfunding för att det är en mycket lättare process att ta sig 

igenom så länge som man är villig att lägga ned den tid och ansträngning som 

krävs för att marknadsföra din kampanj så har du en riktigt god chans att lyckas 

och nå ditt mål.  

Även Don Xing anser att en av de stora fördelarna med Crowdfunding är att man 

kan få erkännande från marknaden dvs att man kan visa på att det faktiskt 

finns en marknad för produkten. Samt att Crowdfunding är något som passar för 

mindre och nystartade företag men det spelar egentligen ingen roll inom vilket 

område de verkar, dock så vad han har kunnat observera så verkar det finnas en 
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högre andel av de som sysslar med konsumentprodukter som når sitt mål än de 

andra typer av företag som använder sig av deras plattform. 

9.4 Gemensamt  

Alla intervjuade vet att det förekommer en del bedrägeri men att det är en 

mycket liten del. Dels för att plattformarna har en viss process som alla 

kampanjer går igenom för att få läggas upp samt att det förstör en senare 

potentiell karriär genom att göra det. 

Något som både Tobias och Martin säger är att det finns former av detta där 

investerarna känner sig blåsta, ett exempel på detta är Oculus Rift som fick in 

drygt två miljoner dollar via Kickstarter för att sedan bli uppköpta av Facebook, 

detta ledde till att de som backat projektet känner sig lurade på grund av att de 

har hjälpt höja värdet på ett företag utan att få någonting för det, det blev 

istället så att de hjälpte Facebook istället för det ursprungliga företaget och 

deras idé. (Schreier, Oculus refunds, 2014), (Backers rage, Makuch, 2014), (Oculus kickstarter 

campaign, comments, 2014) 

De är även medvetna om att det kommer att förekomma en del tråkiga historier 

också, tyvärr så kommer de att öka i takt med att intresset för Crowdfunding 

ökar. 

 ”Unfortunately the frauds will increase with the increase of popularity in 

Crowdfunding, its proportional.” – Don Xing Tan, FundedByMe 

Något som Både Don Xing Tan och Tobias Stenberg är överens om är att om man 

får in för många aktieägare i företaget (Equity-based Crowdfunding) så kommer 

detta att påverka då man måste du agera efter förväntningarna och företaget blir 

lite som ett börsbolag och måste behandlas därefter, med bolagsstämmor etc. Det 

kommer också bli aktieägarkonflikter och grupperingar vilket kan leda till att 

beslut tar längre tid samt att dessa vill att företaget ska gå i en annan riktning 

än vad entreprenörerna tänkt sig. Detta gör det svårare att få in andra 

investerare eftersom affärsänglar och riskkapitalbolag med flera drar sig för att 

investera då de är medvetna om dessa problem med eventuella konflikter och 

tungrodd beslutsgång. Detta kan i sin tur leda till att det är svårt att få med sig 

riktigt stora och tunga investerare.  

Det är även så att den marknadsföring man får genom att ens kampanj går bra, 

verkar åt motsatt håll, om du inte lyckas få finansiering så kommer möjligheten 

http://kotaku.com/oculus-kickstarter-backers-are-demanding-refunds-1552041702
http://www.gamespot.com/articles/oculus-rift-kickstarter-backers-rage-against-facebook-sale/1100-6418553/
https://www.kickstarter.com/projects/1523379957/oculus-rift-step-into-the-game/comments
https://www.kickstarter.com/projects/1523379957/oculus-rift-step-into-the-game/comments
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att få finansiering via de andra alternativen vara mycket dåliga då investerare 

vet att det inte finns någon marknad för produkten. Men som Don Xing Tan 

säger, det finns ingen gräns för hur många gånger du får lägga upp en kampanj 

på FundedByMe och det kostar inget ytterligare då avgift endast tas ut om 

kampanjen lyckas. 
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10. Analys/Diskussion 

10.1 Varför Crowdfunding? 

Den frågan som många ställer sig är, varför använder man sig av Crowdfunding, 

är det i första hand som en finansieringskälla eller kan det vara så att det 

faktiskt används för marknadsföring och skapa ett intresse samtidigt som man 

får in kapital, det vill säga i princip gratis marknadsföring? Det finns företag som 

har gjort detta bland annat Volumental som tillverkar 3D scanners, Jag 

kontaktade dem för en intervju med förhoppningen om att de kunde svara på 

frågan varför de valt just Crowdfunding som finansieringsalternativ och fick 

svaret: 

”Vi inte så mycket input där - vi tog ju inte in så mycket pengar utan gjorde det 

mest som ett verktyg för att få Volumental på den globala radarn för 3D och för 

att få betatestare och ambassadörer för vår tjänst. Inte för finansiering.” 

Vi kan även se från de intervjuer som gjorts att detta är kanske inte deras första 

tanke men marknadsföringen kommer som en extra bonus. Både TraX och People 

People berättar att de fick en enorm positiv feedback efter att de lagt upp sin 

kampanj på Kickstarter och att den spred sig viralt mycket snabbt. Den gratis 

marknadsföringen består i att man får ett bevis på att produkten faktiskt har en 

marknad och på så sätt lockar till sig nya investerare.  

En intressant aspekt på det hela är om man bara skulle använda Crowdfunding 

för att få ett bevis på marknaden för att sedan kunna gå till de mer traditionella 

investerarna, eller alternativ om stora företag vill testa en produkt att de 

använder någon plattform för att mäta intresset i en produkt? 

10.2 Vilka passar det för? 

Vilka företag passar då Crowdfunding för? Det verkar som att Crowdfunding 

passar för mindre företag som har en idé om en ny produkt eller något som är 

annorlunda gentemot det som finns idag, det kan vara en innovativ design eller 

en förbättring av något som redan existerar. Något som är viktigt att nämna i 

sammanhanget är att ingen av de intervjuade tror att finns särskilt stora 

möjligheter för redan etablerade företag att använda sig av Crowdfunding då de 

anses kunna utveckla produkten själva, och det leder till att få vill stötta 

projektet till motsats mot teorin. Dock så kanske det finns som diskuterats 

tidigare en möjlighet att testa om det finns en marknad för produkten men i 
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sådant fall får inte syftet vara att tjäna pengar och det måste framgå tydligt för 

att inte skrämma bort människor från att stödja kampanjen. 

10.4 Alternativ 

Som vi tydligt kan se så är alternativen till Crowdfunding mycket få, de vägar 

som finns att gå är de klasiska, via banker, affärsänglar, family-offices eller 

riskkapitalbolag etc. men dessa har oftast högre kriterier och kräver avkastning 

på sitt kapital vilket inte är fallet med exempelvis reward-based Crowdfunding. 

Som skrivits tidigare så ska man vara försiktig med att lägga ut sitt projekt på 

en plattform om man inte verkligen tror att det kommer fungera, detta på grund 

av andra möjligheter till finansiering delvis förstörs om kampanjen misslyckas. 

10.5 Framtiden 

Alla intervjuade håller med om att framtiden för Crowdfunding ser mycket ljus 

ut och att det är något som kommer växa. I och med att fenomenet växer ökar 

också de olika regleringarna, vi kommer antagligen se ett antal olika lagar som 

tillkommer just för detta område. Tyvärr så kommer det antagligen ske ett par 

tråkiga händelser som kan skada ryktet för Crowdfunding, förhoppningsvis tätas 

dessa ”luckor” med nya regleringar. Det kommer att ta tid innan denna 

finansieringsform har hittat sin väg precis som för alla finansiella system, 

efterhand som det kommer nya lagar och regler att förhålla sig till så kommer 

även Crowdfunding rätta in sig i ledet. 
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11. SLUTSATS 

Det man kan konstatera är att om man vill få en lyckad Crowdfunding kampanj 

förutom en bra produkt så bör man vara ordentligt engagerad i sitt projekt. 

Vidare bör man vara en driven person med egenskaper som är mycket snarlika 

de som krävs av en klassisk entreprenör då man bedöms på samma sätt. Det 

verkar också som att det är lite lättare att lyckas om man har en produkt som 

riktar sig till konsumenterna dvs. erbjuder en consumer product då det i 

dagsläget är en större andel av dessa som når sitt kampanjmål jämfört med 

andra företag som söker pengar för något annat. Vidare kan man utröna att det 

verkar som att Crowdfunding kan användas till mer än att bara söka 

finansiering, främst då som marknadsföring. Som man kan observera från 

intervjuerna så har de företag som jag pratat med upplevt de oanade 

marknadsföringsfördelarna i och med hur stor viral spriding deras 

produkter/kampanjer fått genom Crowdfunding och på så sätt kunnat locka till 

sig andra intressenter och investerare. Den slutsatsen som man drar av detta är 

att Crowdfunding kan verka som både ett sätt att skaffa kapital men även som 

marknadsföring antingen för att skaffa mer kapital eller för att locka till sig 

eventuella framtida kunder. Man ska dock komma ihåg att om man misslyckas 

med sin kampanj så kommer det att vara ytterst svårt att få kapital från annat 

håll vilket gör att man kanske ska börja i den änden och sedan använda 

Crowdfunding som en sista utväg och om det går bra jobba utifrån de 

marknadsförutsättningar som skapas. 

Eftersom fenomenet är relativt nytt så ser vi i dagsläget få men ständigt nya 

relegeringar på marknaden för Crowdfunding, eftersom alla länder skapar sina 

egna förhållningsregler gör detta det svårt för investerarna och plattformarna att 

hålla sig inom ramarna och ha koll på alla dessa regler. Förhoppningsvis så 

kommer EU att lyckas ta fram en gemensam reglering för alla medlemsstater 

inom EU och därmed göra det både lättare och säkrare för investerare samt 

entreprenörer.  
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Appendix 

 

1) 

INTERVJUFRÅGOR Martin Willers samt Tobias Stenberg 

1) Du kan väl börja med att berätta lite om ert företag och er idé? 

 

2) Vad har du gjort tidigare och vad är dina tidigare erfarenheter? 

 

3) Hur kommer det sig att ni valde Crowdfunding? 

 

4) Vilka alternativ funderade ni på? Och varför blev det Crowdfunding till slut och 

inte något annat? 

 

5) Hur fungerar det när man väl nått målet med att få pengarna etc? 

betalar man tillbaks överskottet eller hur fungerar det? 

 

6) Hur tycker du att det har fungerat för er? 

 

7) Vad finns det för fördelar / nackdelar med Crowdfunding? 

 

8) Vilka risker finns det för entreprenörerna och för investerarna? 

alternativt, vilka fördelar tycker du att man kan/ska erbjuda? Ideella 

organisationer kanske bara behöver erbjuda ett  bättre samvete medan ett 

företag kanske behöver dela med sig i någon sorts andelsgrej? 

9)  

10) Vilka regleringar finns det dag? Om det finns några och hur har de i så fall 

påverkat er? 

 

11) Hur kommer det sig att ni valde den plattform som ni faktiskt valde? Det finns ju 

väldigt många att välja mellan så varför blev det just denna? 

 

12) Om du tänker efter lite, vilka företag tror du Crowdfunding passar för? Och som 

vi varit inne på lite tidigare vilka alternativ finns det? 

 

13) Hur tror du att framtiden för Crowdfunding kommer att se ut, både för er och 

globalt sett? Är det något som kommer att finnas kvar på stor skala om 10-15 år 

tror du? 
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2) 

Intervjufrågor Don Xing Tan, FundeByMe 

1) What have you done before and what kind of experience do you have? 

 

2) Tell me about Founded by me and your business Idea 

 

3) Why, do you think that people choose Crowdfunding? 

 

4) What other alternatives is there? 

 

5) How does it work when you’ve reached your goal? 

You don’t control what happens to the money? 

 

6) What kind of advantages and disadvantages is there with Crowdfunding? 

 

7) What kind of risks are involved both for the investors and the 

entrepreneur 

 

8) Is there any regulations, and how has it affected your company 

 

9) What kind of company do you think that Crowdfunding suits for? 

 

10) And last, how does the future of Crowdfunding look? 

 


