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Sammandrag 
 

Entreprenörskap är förknippat med personliga och finansiella risker. Tidigare forskning har visat 

att entreprenörer är riskbenägna vilket, enligt kognitiva processer, förklaras av att det har ett 

positivt synsätt på risker. Entreprenörer kan uppleva problem med att finna externt kapital, något 

som benämns som det finansiella gapet. Crowdfunding är en finansieringsform som kan minska 

det finansiella gapet för företag som befinner sig i uppstartsfasen. 

 

I uppsatsen studeras sambandet mellan andelsbaserad crowdfunding och entreprenörskapsrisk. 

Entreprenörskapsrisk har i den här studien delats upp i finansiell risk och personlig risk. Studien 

använder ett kvalitativt tillvägagångssätt för att utveckla det teoretiska ramverk som finns för 

crowdfunding och entreprenörskapsrisk. Extensiva intervjuer genomfördes med sex entreprenörer 

som har använt sig av andelsbaserad crowdfunding vid ett, eller flera, tillfällen under 

uppstartsperioden och har startat upp i Sverige.  

 

Studiens resultat visar att andelsbaserad crowdfunding minskar den finansiella risken hos 

entreprenörer men att den personliga risken består. Dock går det att argumentera för utifrån 

studiens resultat att aspekten “rädsla för att misslyckas” som är en del av den personliga risken 

minskas indirekt i och med att den finansiella risken minskar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: entreprenörskap, entreprenörskapsrisk, finansiell risk, personlig risk, crowdfunding, 

andelsbaserad crowdfunding, finansiella gapet  



Sofia Larsson & Emelie Lundell 
VT 2016 

  1 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .............................................................................................................................................. 3 
1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................... 3 
1.2 PROBLEMFORMULERING ...................................................................................................................... 4 
1.3 FRÅGESTÄLLNING ................................................................................................................................ 6 
1.4 SYFTE ................................................................................................................................................... 6 
1.5 AVGRÄNSNING ..................................................................................................................................... 6 

2 TEORI ........................................................................................................................................................ 7 
2.1 DET FINANSIELLA GAPET ...................................................................................................................... 7 

2.1.1 Regler och lagar för aktiebolag .................................................................................................... 7 
2.2 FINANSIERINGSFORMER ....................................................................................................................... 7 

2.2.1 Intern finansiering ......................................................................................................................... 8 
2.2.2 Extern lånefinansiering ................................................................................................................. 8 
2.2.3 Externt ägarkapital ....................................................................................................................... 8 
2.2.4 Crowdfunding ................................................................................................................................ 9 

2.3 ANDELSBASERAD CROWDFUNDING ..................................................................................................... 9 
2.3.1 Fördelar och nackdelar med andelsbaserad crowdfunding ......................................................... 9 

2.4 ENTREPRENÖRSKAP ............................................................................................................................ 10 
2.4.1 Kognitiva processer .................................................................................................................... 10 
2.4.2 Riskuppfattning ........................................................................................................................... 12 
2.4.3 Riskbenägenhet ........................................................................................................................... 12 
2.4.4 Entreprenörskapsrisk .................................................................................................................. 12 

2.5 TEORETISK SAMMANFATTNING .......................................................................................................... 13 

3 METOD .................................................................................................................................................... 14 
3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ....................................................................................................................... 14 
3.2 METODVAL ......................................................................................................................................... 14 
3.3 LITTERATURSÖKNING ......................................................................................................................... 14 
3.4 URVAL AV PRIMÄRDATA .................................................................................................................... 15 
3.5 SEKUNDÄRDATA ................................................................................................................................. 16 
3.6 INTERVJUER ........................................................................................................................................ 16 

3.6.1 Utformning av intervjuer ............................................................................................................ 16 
3.6.2 Genomförande ............................................................................................................................. 18 
3.6.3 Bearbetning och analys av data .................................................................................................. 18 

3.7 REFLEKTIONER KRING STUDIENS BEGRÄNSNING ............................................................................... 19 
3.7.1 Validitet och reliabilitet .............................................................................................................. 19 



Sofia Larsson & Emelie Lundell 
VT 2016 

  2 

4 EMPIRI .................................................................................................................................................... 21 
4.1 FLIPPIN’ BURGERS .............................................................................................................................. 21 

4.1.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 21 
4.1.2 Entreprenörskap .......................................................................................................................... 21 
4.1.3 Finansiering & belöningsbaserad crowdfunding ....................................................................... 21 
4.1.4 Entreprenörskapsrisk .................................................................................................................. 22 

4.2 EGGS INC. ........................................................................................................................................... 22 
4.2.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 22 
4.2.2 Entreprenörskap .......................................................................................................................... 23 
4.2.3 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding ............................................................................ 23 
4.2.4 Entreprenörskapsrisk .................................................................................................................. 23 

4.3 VIRTUOUS SPIRITS AB ....................................................................................................................... 24 
4.3.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 24 
4.3.2 Entreprenörskap .......................................................................................................................... 25 
4.3.3 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding ............................................................................ 25 
4.3.4 Entreprenörskapsrisk .................................................................................................................. 25 

4.4 CALIENTE AB ..................................................................................................................................... 26 
4.4.1 Bakgrund ..................................................................................................................................... 26 
4.4.2 Entreprenörskap .......................................................................................................................... 26 
4.4.3 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding ............................................................................ 27 
4.4.4 Entreprenörskapsrisk .................................................................................................................. 27 

5 ANALYS .................................................................................................................................................. 29 
5.1 ENTREPRENÖRSKAP ............................................................................................................................ 29 
5.2 FINANSIERING & ANDELSBASERAD CROWDFUNDING ........................................................................ 29 
5.3 FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ANDELSBASERAD CROWDFUNDING ............................................. 30 
5.4 ENTREPRENÖRSKAPSRISK .................................................................................................................. 31 

6 SLUTSATS .............................................................................................................................................. 34 
6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .................................................................................................... 35 

7 REFERENSER ........................................................................................................................................ 37 
7.1 LITTERATURFÖRTECKNING ................................................................................................................ 37 
7.1 MUNTLIGA REFERENSER .................................................................................................................... 41 

BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE .............................................................................................................. 42 
 

  



Sofia Larsson & Emelie Lundell 
VT 2016 

  3 

1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras studiens frågeställning utifrån en bakgrund och 

problemformulering kring forskningsområdet. 

1.1 Bakgrund 
Flödet av nya entreprenöriella företag är viktigt för att den svenska ekonomin ska kunna 

utvecklas, förnyas och omvandlas. Entreprenören har en central roll som en förnyelsefunktion i 

den svenska ekonomin. (Henrekson & Stenkula, 2006) Tillväxtverket (2016b) definierar 

entreprenörskap som “[...] en dynamisk och social process där individer, enskilt eller i 

samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska 

och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang.” Enligt GEM 

(The Global Entrepreneurship Monitor), som är ett entreprenörskapsmått som visar tillväxttakten 

i ekonomin (Van Steel m. fl., 2005) har Sveriges entreprenörskap ökat under de senaste åren 

(GEM, 2013). 

 

Entreprenörskap associeras med olika typer av risk (Das, 1997) men det finns begränsad 

information om entreprenörskapsrisk. Risk definieras i allmän betydelse som en “möjlighet att 

något oönskat skall inträffa” (Nationalencyklopedin, 2016). I denna uppsats används 

entreprenörskapsrisk som den risk entreprenörer utsätts för och upplever när de väljer att satsa på 

en ny affärsidé. Das (1997) identifierar både finansiella men även personliga aspekter av 

entreprenörskapsrisk. Ett misslyckande leder till stora förluster för entreprenören, men om 

affärsidén lyckas så kan det leda till både välstånd och självförverkligande. Det sistnämnda är 

något som personen eventuellt inte skulle ha upplevt om hen arbetade för ett etablerat företag. 

Eftersom mycket står på spel för entreprenörer i deras försök att förverkliga sina idéer kan deras 

beteende kopplas ihop med risktagande (Das, 1997), och entreprenörer benämns därför som 

riskbenägna. Riskbenägenhet är ett subjektivt begrepp och påverkas av den personliga 

riskuppfattningen (Egidius, 2016). 

 

I uppstartsfasen av ett företag behöver entreprenören undersöka vilken kapitalanskaffningsmetod 

som passar företagsformen. I ett nystartat företag är tillgång på likvida medel av stor betydelse 

eftersom det skapar handlingsfrihet. (Landström & Löwegren, 2009) En relativt ny 

kapitalanskaffningsmetod är crowdfunding, på svenska kallad gräsrotsfinansiering 

(Finansinspektionen, 2015). Tillväxtverket (2013) definierar crowdfunding som “[...] en 
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finansieringsform där många finansiärer var för sig och med eget ansvar och i en direkt 

transaktion bidrar till finansieringen av ett enskilt onoterat företag eller ett projekt”. 

Finansieringen sker genom en intermediär, vanligtvis en elektronisk plattform. På plattformen 

publiceras en kampanj där företaget presenterar sin affärsidé, insamlingsmål och vilken belöning 

investeraren får i utbyte mot investerat kapital. (Tillväxtverket, 2013) Finansiering genom 

crowdfunding har blivit mycket populärt under de senaste åren. Under 2014 var den globala 

finansieringsvolymen genom crowdfunding 16,2 miljarder USD, vilket innebar en ökning med 

167% jämfört med föregående år. (Hobey, 2015) 

 

Det finns fyra typer av crowdfunding; donations-, belönings-, låne- och andelsbaserad 

(Finansinspektionen, 2015). Den andelsbaserade formen, på engelska kallad equity 

crowdfunding, är det som kommer studeras närmare i denna uppsats. Andelsbaserad 

crowdfunding syftar till att samla in kapital till ett bolag i utbyte mot ägarandelar av bolaget. 

Exempel på svenska plattformar för denna typ av crowdfunding är Crowdcube och FundedByMe 

(Finansinspektionen, 2015). FundedByMe lanserade sin plattform 2011 och var då den första 

svenska crowdfunding plattformen. Orsaken till den svenska lanseringen var att behovet av 

alternativa kapitalanskaffningsmetoder var stort även i Sverige (Ingram & Teigland, 2013). 

Investerare som rör sig på crowdfunding plattformar letar efter projekt som verkar legitima och 

har en unik produkt som kommer lyckas på marknaden. Det är viktigt att entreprenörerna sticker 

ut och lyckas dra åt sig uppmärksamhet från potentiella investerare. (Lehner m. fl., 2015) 

1.2 Problemformulering 
Det kan vara problematiskt för svenska nystartade företag att få ihop tillräckligt med kapital för 

att kunna driva igenom sin affärsidé. Lånelöften kan vara svåra att få på grund av de hårda krav 

bankerna ställer på exempelvis säkerhet, likviditet och borgensåtagande. Lagstiftningen har även 

försvårat för små företag att växa och bidra med jobb till den svenska arbetsmarknaden. 

(Weinberg, 1994) Nystartade företag har inte samma möjligheter att finna kapital som större 

företag då de inte i samma utsträckning kan använda sig av publika skuld- och aktiemarknader 

vid extern finansiering (Berger & Udell, 1998). De kan uppleva problem att finna externt kapital, 

vilket brukar benämnas det finansiella gapet (Landström, 2003). Det finansiella gapet definieras 

som “ett underskott på finansiering ur ett investeringsperspektiv” (Finansinspektionen, 2015). 

Crowdfunding skulle kunna vara bidragande till att överbrygga det finansiella gapet för 

nystartade företag som söker kapital (Tillväxtverket, 2013). 
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Entreprenörer är en grupp av individer som kan uppleva problem att finna kapital (Berger & 

Udell, 1998), vilket är en av de risker entreprenörer utsätts för (Das, 1997). Busenitz och Barney 

(1997) argumenterar för att entreprenörer har samma tolerans för risker som icke-entreprenörer 

men att de uppfattar risk på olika sätt. Janney och Dess (2006) har publicerat en 

komplimenterande förklaring till vad Busenitz och Barney (1997) har skrivit, nämligen att 

entreprenörer kommer stå inför en annan typ av risker än vad deras icke-entreprenöriella jämlikar 

gör. Författarna tror att den speciella kunskap och de idiosynkratiska (individspecifika) resurser 

som kännetecknar entreprenörer leder till olika typer av risker. Då entreprenörer stöter på 

entreprenörskapsrisker kan de tänkas ses som risktagande.  

 

Palich och Bagby (1995) fortsätter på samma spår som Janney och Dess (2006) och menar att 

entreprenörer inte tar mer risker än icke-entreprenörer, utan har ett mer positivt synsätt på olika 

situationer då de ser möjligheter och styrkor istället för  hot och svagheter. Den här uppfattningen 

av entreprenörer förklaras av kognitiva processer. Synsättet på entreprenörer som mer 

optimistiska än andra stärks av Cooper m. fl. (1988) som konstaterar att 95% av entreprenörerna 

tror att deras affärsidé med största sannolikhet kommer lyckas trots att över hälften av alla 

nystartade företag misslyckas. Janney och Dess (2006) fortsätter med att beskriva de risker som 

entreprenörer utsätts för. En risk som kan tänkas påverka entreprenörer är att de inte lyckas 

differentiera sin idé tillräckligt mycket och på så sätt bli utkonkurrerade på marknaden. (Janney 

& Dess, 2006) Det finns olika synsätt som förklarar entreprenörers beteende men det som anses 

vara mest relevant idag är det som förklaras av kognitiva processer (Palich & Bagby, 1995; Liles, 

1974; Das, 1997), och det är det synsätt som studien kommer utgå ifrån. 

 

Tidigare forskning inom andelsbaserad crowdfunding berör framförallt själva kampanjen kring 

produkten eller projektet och vad som motiverar entreprenörer till att använda sig av 

crowdfunding. Andelsbaserad crowdfunding är intressant att undersöka då det är en 

finansieringsform som på senare tid har blivit allt mer populär i Sverige (Finansinspektionen, 

2015). År 2013 startades den första andelsbaserade crowdfunding kampanjen och sedan dess har 

allt fler företag valt att använda sig av den finansieringsform (Satz & Leyman, 2014). Under 2014 

ökade den europeiska marknaden för crowdfunding med 141% till 3,26 miljarder USD (NCAF, 

2016). 
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Enligt Anders Ström, grundaren av Unibet, så är “Entreprenörskap är att ta kalkylerade risker” 

(Stenberg, 2014), och enligt Friederike Welter, doktorand i småföretagande, tar alla företagare 

risker (Florén, 2015). Då entreprenörskap är kopplat till risktagande är det intressant att 

undersöka entreprenörskapsrisk. Entreprenörskapsrisk och andelsbaserad crowdfunding är 

relaterat då en central del av, och utmaning med entreprenörskap är att finna kapital i 

uppstartsfasen. Uppsatsen ämnar att undersöka hur den finansiella och personliga aspekten av 

entreprenörskapsrisk påverkas av andelsbaserad crowdfunding. Den andelsbaserade formen 

valdes utifrån en extensiv undersökning av tillgängliga och avslutade kampanjer på plattformen 

FundedByMe. Majoriteten av de avslutade kampanjerna per dagens datum (2016-05-05) på 

FundedByMe hade använt sig av andelsbaserad crowdfunding. 

1.3 Frågeställning 
Hur påverkar kapitalanskaffning genom andelsbaserad crowdfunding den personliga och 

finansiella aspekten av entreprenörskapsrisk? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan  andelsbaserad 

crowdfunding och entreprenörskapsrisk hos svenska företag i uppstartsfasen, genom att intervjua 

entreprenörer kring finansieringslösningar och riskuppfattning. Entreprenörskapsrisk kommer 

studeras utifrån ett finansiellt och personligt perspektiv. 

1.5 Avgränsning 
Med tanke på uppsatsens omfattning har avgränsningar varit tvungna att vidtas. Studien kommer 

behandla svenska företag som har använt sig av en andelsbaserad crowdfunding kampanj vid ett 

eller flera tillfällen i uppstartsfasen. Den geografiska avgränsningen av intervjuobjekten 

bestämdes främst till Stockholmsområdet för att möjliggöra personliga intervjuer, men ett av 

intervjuobjekten är verksamma i Malmö och därför genomfördes en telefonintervju. Vidare har 

alla företag valts utifrån den svenska crowdfunding plattformen FundedByMe. Avgränsningen till 

just denna plattform gjordes eftersom de var först med att introducera den andelsbaserade formen 

av crowdfunding på den svenska marknaden. Avgränsningen till andelsbaserad crowdfunding 

gjordes då FundedByMe har flest sådana avslutade kampanjer per dagens datum (2016-05-05).  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras inledningsvis olika typer av finansieringsformer och fenomenet 

crowdfunding. Därefter definieras entreprenörskap och riskuppfattning utifrån kognitiva 

processer. 

2.1 Det finansiella gapet 
För att starta ett företag krävs kunskap och resurser (Garmer & Kyllenius, 2004). I uppstartsfasen 

är entreprenörens egna kapital den viktigaste tillgången, men externt kapital kan behövas. Det 

kan vara problematiskt för små företag att erhålla externt kapital från finansiärer, vilket benämns 

som det finansiella gapet (MacMillan, 1986). Det finansiella gapet definieras som “[...] ett 

underskott på finansiering ur ett investeringsperspektiv” (Finansinspektionen, 2015). Den 

grundläggande bakomliggande förklaringen till att det finansiella gapet uppstår är en 

informationsasymmetri mellan företagare och finansiär (Landström, 2003). 

2.1.1 Regler och lagar för aktiebolag 
Ett privat aktiebolag (AB) måste ha minimum 50 000 kr i aktiekapital vid uppstart (ABL 1:5, 

2016). Ett privat AB får inte erbjuda fler än 200 personer att teckna aktier , utan klassas då som 

ett publikt AB. Ett publikt AB måste ha ett aktiekapital på minst 500 000 kr och erbjuda aktier på 

den öppna marknaden. (ABL 1:7 2st, 2016) Ett publikt AB har strängare krav vad gäller 

informationsplikt gentemot aktieägare, revisionsgranskning, tillsättning av styrelseledamöter och 

VD med mera (Bolagsverket, 2015). 

 

Aktiebolagslagen bygger på majoritetsprincipen som innebär att beslut fastslås om mer än hälften 

av rösterna är för beslutet. I praktiken innebär detta att de personer som har flest röststarka aktier 

har bestämmanderätt på bolagsstämman. (ABL 7:40, 2016) För att skydda minoritetsägarna finns 

ett minoritetsskydd i ABL bland annat i 18:1; “På begäran av ägare till minst en tiondel av 

samtliga aktier skall årsstämman besluta om utdelning av hälften av vad som återstår av årets 

vinst”. 

2.2 Finansieringsformer 
Finansiering syftar på planering och kontroll av företagets finanser (Garmer & Kyllenius, 2004). 

Ett finansieringsbehov uppstår hos företag när framtida planerade utbetalningar överstiger 

inbetalningarna (Landström, 2003). Nedan redogörs för olika typer av finansieringsformer. 
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2.2.1 Intern finansiering 
Intern finansiering syftar främst på självfinansiering då ägarna går in med eget kapital till 

företaget. Det finns även andra kreativa lösningar till finansiering som faller under denna 

kategori, vilket benämns som finansiell bootstrapping (Landström, 2003). Finansiell 

bootstrapping syftar till att minska behovet av likviditet för att på så sätt undvika extern 

finansiering. Exempel på bootstrapping metoder är att fördröjda utbetalningar, 

bidragsfinansiering och cash management genom att minimera kundfordringar. (Landström, 

2003) 

2.2.2 Extern lånefinansiering 
Banklån är en av de mest förekommande formerna av extern finansiering i nystartade bolag 

(Landström & Löwegren, 2009; Bruns, 2003). Banker erbjuder extern finansiering till företag 

som har likviditetsproblem om de uppfyller kraven för full återbetalning (Garmer & Kyllenius, 

2004). Fördelarna med banklån är att företaget slipper lämna ifrån sig ägarandelar samt att 

kostnaden för kapitalet och räntan, är förutbestämd (Westerfield m. fl., 2013). Dock ställer 

banker ofta höga krav för att ett lån ska beviljas, vilket kan vara svårt för företag i uppstartsfasen 

att uppfylla. Vid beslut om lånefinansiering genomförs en kreditbedömningsprocess. 

Kreditvärdigheten innebär det kreditsökande företagets framtida finansiella förmåga att återbetala 

en kredit inklusive amortering och ränta. (Garmer & Kyllenius, 2004) Extern lånefinansiering 

kan även erhållas av ’friends&family’, det vill säga från vänner och familj, vilket är en vanlig 

finansieringsform för nystartade företag (Landström, 2003). 

2.2.3 Externt ägarkapital 
Finansiering genom externt ägarkapital innebär att finansiären erhåller ägarandelar i företaget i 

utbyte mot kapital (Landström, 2003). Externt ägarkapital kan erhållas genom den publika 

aktiemarknaden för noterade bolag och genom venture capital (VC) bolag samt affärsänglar för 

onoterade bolag. Venture capital syftar på investeringar som VC bolag gör i onoterade nystartade 

företag med hög utvecklingsmöjlighet (Landström, 2003).  

 

Affärsängel, även kallad riskkapitalist, beskrivs av Tillväxtverket (2016a) som “[...]en 

privatperson som investerar eget kapital i och tillför affärsmässig kunskap, kompetens och 

kontakter till onoterade företag”. Många affärsänglar har erfarenhet från egna framgångsrika 

projekt eller styrelseuppdrag, men gemensamt är att det kan bidra till det nystartade företagets 

utveckling (Landström, 2003). Riskkapitalister bedömer företaget efter sina investeringskriterier 
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när de beslutar om de vill investera i företaget. Ett återkommande kriterier är att avkastningen ska 

förväntas bli avsevärt högre jämfört med traditionella investeringsmöjligheter. (Landström, 2003) 

Riskkapitalisters investeringar är generellt uppfattade som riskfyllda och kan ge höga 

avkastningar, förutsatt att företagen lyckas med sina affärsidéer (Mulcahy, 2013).  

2.2.4 Crowdfunding 
Crowdfunding avser alla typer av investeringar där både finanseringsbehov och syfte 

huvudsakligen kommuniceras på ett öppet forum där idén kan analyseras av en stor grupp 

individer, vanligtvis benämnda “the crowd” (Dresner, 2014). De Busere m. fl. (2013) skriver att 

crowdfunding är en lämplig finansieringsform för företag i uppstartsfasen som har svårt att 

erhålla kapital genom extern finansiering. Detta sker på elektroniska plattformar som har 

funktionen som intermediär mellan företag och finansiär.  

 

Det finns fyra olika typer av crowdfunding; donations-, belönings-, låne- och andelsbaserad 

(Collins & Pierrakis, 2012). Donationsbaserad crowdfunding innebär att allmänheten ger en 

donation utan något krav på motprestation från företagets sida. I den belöningsbaserade formen 

av crowdfunding får investeraren en icke-monetär gåva av företaget som tack för donationen. 

Enligt Collins & Pierrakis (2012) är motivationen hos investerarna till dessa två typer av 

crowdfunding en kombination av inneboende och social motivation. Lånebaserad crowdfunding, 

även känt som peer-to-peer lending, fungerar som ett kreditkontrakt där finansiärer lånar ut 

pengar som återbetalas inom en tidsperiod till en bestämd ränta. Vissa typer av plattformar är 

intermediärer medans andra utfärdar lån själva. (Collins & Pierrakis, 2012) 

2.3 Andelsbaserad crowdfunding 
Vid andelsbaserad crowdfunding blir finansiärerna delägare i företaget genom att de tilldelas 

aktieandelar i utbyte mot kapital. Andelsbaserad crowdfunding garanterar inte återbetalning av 

investerat kapital, utan värdet av finansiärernas ägarandelar påverkas av företagets lönsamhet 

(Collins & Pierrakis, 2012). Exempel på svenska plattformar för denna typ av crowdfunding är 

Crowdcube och FundedByMe (Finansinspektionen, 2015). FundedByMe lanserade sin plattform 

2011 och var då den första svenska crowdfunding plattformen (FundedByMe, 2016). 

2.3.1 Fördelar och nackdelar med andelsbaserad crowdfunding 
Den största fördelen med andelsbaserad crowdfunding, till skillnad från traditionell 

kapitalanskaffning, är att finansieringsbördan sprids ut på fler aktörer. Den låga investeringen gör 
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i sin tur att andelen potentiella investerare ökar och så även den totala kapitalinsamlingen. 

(Tillväxtverket, 2013) 

 

Företaget som genomför en andelsbaserad crowdfunding kampanj för att samla in kapital kan 

dock stöta på problem. Agrawal m. fl. (2013) identifierar risker kring upplysningskrav, eventuellt 

ansökande om patent, alternativkostnad för kapital samt problem till följd av en bredare 

ägarkrets. Det kan bli både kostsamt och tidskrävande att hantera många aktieägare. Förutom de 

administrativa krav som ett aktiebolag i grunden måste uppfylla kan de nya aktieägarna ställa 

ökade krav på uppföljning, rapportering, och eventuellt även kräva visst inflytande och kontroll i 

bolaget. (Agrawal m. fl., 2013)  

 

Alla entreprenörer får dock inte möjligheten att genomföra en crowdfunding kampanj. Daniel 

Daboczy, VD för FundedByMe, förklarar att endast 8% av de sökande företagen godkänns för att 

läggas upp på hemsidan. "Vi tittar på transparens, trovärdighet och dokumentation, men det är 

såklart upp till individen om man väljer att investera i bolaget", säger Daniel Daboczy. (Byttner, 

2015) 

2.4 Entreprenörskap 
Det finns flera olika definitioner på vad entreprenörskap innebär, men ett genomgående tema i 

litteraturen berör benägenheten att ta risker (Palich & Bagby, 1995). Risktagande är även något 

som ansetts vara ett typiskt drag hos entreprenörer (Das, 1997). Henrekson och Stenkula (2016) 

definierar entreprenörskap som att upptäcka och skapa nya ekonomiska möjligheter, att 

introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet och att skapa värde.  

2.4.1 Kognitiva processer 
Tidigare forskning har antytt att det finns skillnader i personligheten mellan entreprenörer och 

icke-entreprenörer, fokus har legat på att entreprenörer är mer risktagande än andra. Enligt the 

trait approach så har entreprenörer annorlunda karaktärsdrag jämfört med icke-entreprenörer, 

något som således särskiljer dem åt. Kreuger (2002) menar att dessa karaktärsdrag är något som 

personen föds med, och är därmed ett fixerat typ av tillstånd. The trait approach antar att 

entreprenörer har en högre riskbenägenhet än andra (Palmer, 1971). I kontrast till detta så säger 

McClelland (1965) att personer som har ett behov och driv att prestera (exempelvis 

entreprenörer) föredrar uppgifter som är både utmanande och uppnåeliga genom att använda sina 
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kunskaper. Personer som har en mer dämpad riskbenägenhet har större chans att lyckas när det 

kommer till uppstartandet av företag. Dock så är de empiriska bevis som kan stödja the trait 

approach motsägelsefulla (Low & MacMillan, 1988). 

 

Enligt Palich och Bagby (1995) så är the trait approach föråldrad och ger inte en 

verklighetstrogen bild av entreprenörer. De menar att entreprenörers karaktärsdrag inte är 

risktagande utan kan förklaras av skillnader av kognitiva processer. Dessa består av tro, tankar 

och attityd som en individ har om ett objekt (Robinson m. fl., 1991). Liles (1974) menar också att 

erfarenhet och olika situationella faktorer är det som bestämmer vem som blir entreprenör, och 

inte personlighetsdrag. Skiftet från the trait approach till kognitiva processer skedde då forskare 

ville undersöka hur det kom sig att entreprenörer startade företag trots att riskerna var väldigt 

uppenbara (Das, 1997). Cooper m. fl. (1988) visade i sin studie att entreprenörer är mer 

optimistiska när de utvärderar olika affärsmöjligheter. Palich och Bagby (1995) menar också att 

entreprenörer ser olika möjligheter och styrkor, snarare än hot och svagheter när de utvärderar 

olika affärsmöjligheter. De positiva attributen som de ser är mer framträdande än de negativa. De 

kognitiva processerna visar på att entreprenörer inte är mer riskbenägna än icke-entreprenörer, 

men då de har en mer optimistisk syn på affärsmöjligheter tar de automatisk mer risker. (Palich & 

Bagby, 1995) 

 

Då entreprenörer inte ser risker på samma sätt som icke entreprenörer (Cooper m. fl. 1988; Palich 

& Bagby 1995) kan det tolkas som att de uppfattar lägre nivåer av risk. Det påståendet stöds av 

Cooper m. fl. (1988) då deras studie visade att 95% av entreprenörerna trodde att deras företag 

skulle lyckas, något som visar på deras positiva synsätt på deras egna möjligheter. Palich och 

Bagbys (1995) undersökning indikerar på att entreprenörer har ett mer positivt synsätt än icke-

entreprenörer och att de egentligen inte föredrar att ta risker. Entreprenörer ser att styrkorna är 

större än svagheterna, att möjligheterna är större än hoten och att chansen för framgång i 

framtiden är större än misslyckande, vilket överensstämmer med Cooper m. fl. (1988) resultat. 

Att entreprenörer ser olika affärsmöjligheter ur ett mer optimistiskt perspektiv är något som 

Busenitz och Barney (1997) kopplar ihop med att entreprenörer är självsäkra. Självsäkerheten 

tillåter entreprenören att gå vidare med en idé trots att det finns osäkerheter kring om det faktiskt 

är lönsamt. När entreprenören är optimistisk och självsäker kring en idé kan hen lyckas övertyga 

investerare om den möjlighet som finns bakom projektet. (Busenitz & Barney, 1997)  
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2.4.2 Riskuppfattning 
Riskuppfattning är något som är subjektivt och kan skifta från person till person. Bedömningen 

av hur stor risken är beror på personliga egenskaper och hur riskbenägen personen är. Personer 

kan uppfatta risk olika då de värderar potentiell förlust och osäkerhet om utfallet olika. (Egidius, 

2016)  Hur en person tolkar risk är något som Cooper m. fl. (1988) och Palich och Bagby (1995) 

tar upp i sina studier där de visar att entreprenörer ser mer positivt på olika situationer än 

negativt.  

2.4.3 Riskbenägenhet 
En person som är riskbenägen är benägen att ta risker. När den här uppsatsen nämner en 

riskbenägen person menas att personen är medveten om de risker som finns och är benägen att ta 

dem. Det kan kopplas ihop med riskuppfattning då personer tolkar risk på olika sätt. En 

riskbenägen person är medveten om de risker som finns men anser att möjligheterna är större 

risken.  

2.4.4 Entreprenörskapsrisk 
Som nämnts tidigare finns det flera definitioner på risk och entreprenörskap. Den innebörd av 

entreprenörskapsrisk som kommer användas i denna uppsats är de risker som uppstår då 

entreprenörer startar upp ett företag. Das (1997) har identifierat den finansiella risk som 

entreprenörer tar. Om de lyckas med sin affärsidé kan det leda till välstånd och 

självförverkligande, men om det skulle sluta i ett misslyckande kan de finansiella konsekvenserna 

vara stora (Das, 1997). Liles (1974) utvecklar Das (1997) påstående, för att bli en entreprenör så 

riskerar individen sitt finansiella välstånd, sitt psykiska välstånd, familjerelationer och 

karriärmöjligheter. Precis som Das (1997) som menar att den finansiella risken är stor fortsätter 

Liles (1974) med att koppla ihop den finansiella risken med den personliga risken. Inte bara att 

entreprenörer riskerar att hamna i en svår ekonomisk situation om företaget inte skulle lyckas 

utan den finansiella förlusten påverkar även entreprenören på en personlig nivå då hen har 

hängivet sig åt företaget.  

 

I denna uppsats har begreppet entreprenörskapsrisk delats upp i två underkategorier för att kunna 

särskilja olika typer av risk. Das (1997) har identifierat två aspekter av entreprenörskapsrisk. 

Dessa är finansiell risk, utifrån ett privatekonomiskt perspektiv, och personlig risk. Det finns 

ingen entydig definition av personlig risk eftersom den är subjektiv och handlar om personens 

egna riskuppfattning (Egidius, 2016). Den definition av personlig risk som den här uppsatsen 
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kommer följa är: rädslan för att misslyckas och hur entreprenörernas anseende samt deras rykte 

påverkas av företagets framgång. Den finansiella risken är som nämnt ovan, utifrån ett 

privatekonomiskt perspektiv, och kommer definieras som den risk som påverkar entreprenörers 

privatekonomiska situation, alltså risken att förlora pengar. 

2.5 Teoretisk sammanfattning 
Tidigare forskning (Blom m. fl., 2014; Grusell & Gustavsson, 2015) har undersökt huruvida 

crowdfunding som finansieringslösning eventuellt kan minska det finansiella gap vilket 

entreprenörer ofta upplever i uppsatsfasen av ett företag. Båda uppsatserna visar i sin analys att 

crowdfunding har potential att minska det finansiella gapet. Även Tillväxtverket (2013) har i sin 

rapport dragit slutsatsen att crowdfunding skulle kunna vara bidragande till att överbrygga det 

finansiella gapet för nystartade företag. Denna uppsats ämnar att vidareutveckla slutsatsen ovan 

genom att undersöka entreprenörskapsrisk, som uppstår vid startande av ett företag, från ett 

bredare perspektiv. För att djupare kunna undersöka begreppet entreprenörskapsrisk har det 

delats upp i två underkategorier; finansiell risk och personlig risk. Den finansiella risken innebär 

den risk som påverkar entreprenörens privatekonomi, med andra ord risken att förlora pengar. 

Den personliga risken handlar om personens egna riskuppfattning, relaterat till rädslan för att 

misslyckas och hur deras anseende och rykte påverkas av företagets framgång.  
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3 Metod 
I detta avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt, metodval, datainsamling, 

litteratursökning och studiens begränsningar. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Saunders m. fl. (2016) skriver att det finns tre olika tillvägagångssätt för att samla in information; 

deduktiv, induktiv och abduktiv. I denna uppsats används ett induktivt tillvägagångssätt eftersom 

tesen är explorativ då det inte finns några vedertagna teorier kring sambandet mellan 

andelsbaserad crowdfunding och entreprenörskapsrisk, vilket uppsatsen ämnar att undersöka. En 

induktiv ansats innebär att empiri samlas in för att undersöka ett fenomen eller samband för att 

generera ny teori. (Saunders m. fl., 2016) Detta tillvägagångssätt kan även liknas med en 

kvalitativ metod av explorativ karaktär.  

3.2 Metodval 
I denna uppsats används en kvalitativ metodansats. Karaktäristiskt för kvalitativ forskning är att 

den är tolkningsinriktad med fokus på att förstå den sociala verkligheten samt att teori blir ett 

resultat av forskningen (Bryman & Bell, 2011). En kvalitativ metod med intervjuer lämpar sig till 

en explorativ studie (Saunders m. fl., 2016). Metodvalet skedde med grund i uppsatsens 

utforskande syfte att undersöka hur andelsbaserad crowdfunding eventuellt påverkar 

entreprenörskapsrisk. Det har inte gjorts så mycket forskning inom det specifika området, varför 

det lämpar sig att ha en kvalitativ metod. Den kvalitativa metod som valts är semi-strukturerade 

intervjuer, vilket är en metod med strukturerade och öppna frågor i syfte att få en djupgående 

förståelse för respondentens åsikter. (Saunders m. fl., 2016) 

3.3 Litteratursökning 
För att kunna stärka studiens giltighet har välanvända och tillförlitliga källor använts (Saunders 

m. fl., 2016) För att hitta relevant litteratur för uppsatsens ämne har Business Source Premier, 

Google Scholar, Uppsala Universitets bibliotek och Uppsala Universitetsbiblioteks sökmotor 

använts. Valet av relevanta tidskrifter har gjorts genom att välja högrankade tidskrifter enligt 

ABS:s Academic Journal Guide 2015. När de högrankade tidskrifterna var identifierade gjordes 

utförliga sökningar på nyckelord som ‘equity crowdfunding’, ‘entrepreneurship’ och 

‘entrepreneurial risk’. De böcker som har använts är sådana som blivit kontinuerligt citerade i 
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tidskrifter och är skrivna av forskare inom det utvalda ämnet. Utöver sökning via de ovannämnda 

databaser har även artiklarnas referenser granskats för att få mer information och komplimentera 

där det behövdes. Originalkällorna har använts för att få mer information samt för att hitta nya 

begrepp som kunde bidra till insamlandet av källor och driva arbetet framåt. 

 

Efter att ha tagit reda på vilka tidskrifter som är högrankade inom studiens ämne valdes artiklar 

från bland annat Entrepreneurship, Theory and Practice, Journal of Business Venturing och 

Journal of Banking and Finance. Även olika rapporter om crowdfunding och entreprenörskap 

användes då den typ av information som behövdes inte täcktes av vetenskapliga artiklar eller 

böcker. 

 

Saunders m. fl. (2016) har identifierat fyra olika typer av kritisk granskning av material. Den som 

bäst beskriver den här studiens litteratursökning är integrerad granskning där tidigare forskning 

inom ämnet har undersökts och använts för att ge nya perspektiv på ämnet (Saunders m. fl., 

2016), i det här fallet ge nya perspektiv på sambandet mellan  andelsbaserad crowdfunding och 

entreprenörskapsrisk.  

3.4 Urval av primärdata 
Målgruppen för denna studie har valts utifrån en urvalsram, vilket är en förteckning över de 

kriterier intervjuobjekten ska uppfylla (Bryman & Bell, 2011). Att hitta rätt person att intervjua  

är viktigt för att uppnå hög kvalitet på intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009). Följande 

kriterier har följts för att identifiera rätt respondenter: 

 

- Intervjuobjektet har varit med sedan starten av företaget 

- Intervjuobjektet anser sig själv vara en entreprenör 

- Företaget använde sig av en andelsbaserad crowdfunding kampanj under uppstartsfasen 

- Företaget startade upp och är verksamt i Sverige 

- Företaget genomförde crowdfunding kampanjen på plattformen FundedByMe 

 

Urvalet är av icke-sannolik karaktär, vilket beskrivs som en passande urvalsmetod för explorativ 

forskning. Vidare har en gren inom det icke-sannolika urvalet valts, kallat self-selection där 

intervjuobjekten själva får bestämma om de vill medverka använts. När intervjuobjekten är 

identifierade marknadsförs undersökningen på lämpliga medieplattformar eller så kontaktas 
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intervjuobjekten direkt och får en förfrågan att delta. När det är gjort samlas data in från de som 

har uttryckt sitt intresse för att delta i studien. (Saunders m. fl., 2016) Under urvalsprocessen 

identifierades ett tiotal företag som uppfyllde kriterierna utifrån ovanstående urvalsram. Av dessa 

skickades mejl till tio företag, varav fyra företag ville ställa upp på en intervju. 

 

Med ett av företagen gjordes en första intervju med företagets ordförande. Dock insåg författarna 

under intervjun att han inte uppfyllde alla urvalskriterium för studien och därför utfördes två 

kompletterade intervjuer med grundarna av företaget. Ordförandens åsikter var dock i vissa 

områden relevanta och står med i empirin. En av intervjuerna gjordes med en entreprenör som 

använt sig av en belöningsbaserad kampanj. Detta gjordes för att få ett bredare perspektiv på 

crowdfunding och entreprenörskapsrisk. 

3.5 Sekundärdata 
Inför intervjuerna har grundinformation samlats in om entreprenörerna via FundedByMe och 

företagens hemsidor för att öka förståelsen kring företaget och entreprenören. I och med denna 

process har specifika frågor kunnat ställas till de olika entreprenörerna under intervjun. Empirin 

som har samlats in från entreprenörerna har även jämförts med tidigare insamlad information för 

att säkerställa att rätt uppgifter har uppgetts. Tidigare intervjuer med entreprenörerna och annan 

typ av medierapportering har även granskats för att säkerställa den information som samlats in 

under intervjun. Exempelvis har en intervju med Thomas från Caliente granskats (Norrlid, 2015). 

3.6 Intervjuer 

3.6.1 Utformning av intervjuer 
Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär vilket innebär att forskaren har ett antal teman och 

frågor som ska täckas (Saunders, 2016). De teman som ämnas undersökas sammanställdes i en 

intervjuguide (Bilaga 1 - Intervjuguide) där valda teorier operationaliserats till ett antal 

nyckelbegrepp. De nyckelbegrepp som undersöktes var entreprenörskap, 

finansieringsmöjligheter, andelsbaserad crowdfunding och risktagande. Denna struktur ger 

respondenten möjlighet att föra ett djupare resonemang kring det utvalda ämnet (Bryman & Bell, 

2011). Frågorna som formulerades har delats in i olika kategorier för att lättare kunna tolka de 

svar som respondenterna gav, här användes de teoretiska begrepp som tas upp i teorin. Begreppen 

entreprenörskapsrisk, riskbenägenhet och riskuppfattning inkluderas i samma typ av frågor och 
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har därmed blivit indelade i en kategori. Indelningen av frågorna resulterade i Tabell 1 

Operationalisering. 
 
Tabell 1 Operationalisering 
Teoretiska begrepp Intervjufrågor 
Existens 1. Berätta kort om dig själv (akademisk bakgrund, tidigare jobb) 

2. Berätta kort om företaget 
- Affärsidé? 
- Hur länge har ni varit verksamma? 
- Hur differentierar ni er från liknande företag? 
- Hur många anställda har ni? 

3. Vad har ni för framtidsplaner 
Entreprenörskap 4. Anser du dig själv vara en entreprenör? 

5. Hur skulle du definiera entreprenörskap? 
6. Har ni startat upp företag tidigare? 

- Om ja, hur gick det 
Finansiella gapet 7. Hur såg er finansiella situation ut innan crowdfunding 

kampanjen? 
8. Skulle det ha varit möjligt för er att starta utan hjälp av 

externt kapital från kampanjen? 
Finansieringsformer 9. Vilka alternativa finansieringsalternativ övervägde ni? 
Andelsbaserad 
crowdfunding 

10. Varför valde ni att använda andelsbaserad crowdfunding? 
11. Vad var ert investeringsmål? 
12. Hur många aktieägare har ni för tillfället? 

- Hur stor andel av företaget äger dem? 
13. Har det tagit upp mycket tid att hantera nya aktieägare? 
14. Vilken crowdfunding plattform använde ni er av? 
15. Har ni i ett senare skede använt er av crowdfunding igen eller 

sökt extern finansiering från annat håll? 
16. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med andelsbaserad 

crowdfunding? 
Entreprenörskapsrisk 
Riskbenägenhet 
Riskuppfattning 

17. Hur har ni påverkats av ett ökat antal aktieägare? 
18. Hur stort inflytande har era aktieägare? 
19. Vilka risker upplevde ni som störst när ni startade företaget? 
20. Såg ni att crowdfunding kunde minska vissa risker? 
21. Såg ni skillnader i risker mellan olika finansieringslösningar? 

- Vad det en anledning till att ni valde crowdfunding? 

Kognitiva processer 22. Gjorde ni någon avvägning om vilka risker som externa 
investerare skulle medföra? 
- Till exempel följdeffekten av att ni måste dela med er av er 
kunskap och idé? 

23. Hur stora bedömde ni de risker som ni identifierade? 
24. Hur hanterade ni riskerna? 
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3.6.2 Genomförande 
Totalt sex intervjuer genomfördes, varav två var personligt möte, tre telefonintervjuer samt en 

sista via mejl (på grund av tidsbrist hos respondenten). Se Tabell 2 Sammanställning av 

intervjuerna. Inför respektive intervju informerades respondenterna om att studien genomförs i 

enlighet med de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) fastställt. De fyra etiska principer 

som bör tas hänsyn till är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

Det första mejl som skickades ut till respondenterna gav bakgrundsinformation om uppsatsens 

ämne och syfte och betonade att deltagande var frivilligt. Innan intervjustart tillfrågades 

respondenterna om de ville vara anonyma i studien eller nämnas vid namn och företagsnamn. 

Samtliga respondenter godkände att de benämns med namn i uppsatsen. Respondenterna 

tillfrågades även om de gav sitt samtycke till inspelning av intervjun, vilket samtliga gjorde. 

Inspelning av intervjuerna gav en möjlighet att under intervjun fokusera mer på respondentens 

svar och vara aktiv med följdfrågor (Bryman & Bell, 2012). Intervjuerna transkriberades sedan 

för att kunna ta vara på samtliga svar och jämföra respondenternas svar på detaljnivå inför vidare 

analys. Begränsningar som mejlintervjuer medför har uppmärksammats, exempelvis har man inte 

möjlighet att interagera med respondenten och ställa följdfrågor. Intervjuerna har sammanställts i 

Tabell 2 Sammanställning av intervjuer. 

 

Tabell 2 Sammanställning av intervjuerna 

 

3.6.3 Bearbetning och analys av data 
Kvalitativ forskning associeras ofta med en tolkande filosofi eftersom forskarna måste tolka 

subjektiva och socialt konstruerade åsikter uttryckta av respondenterna (Saunders m. fl., 2016). 

Vid analys av kvalitativ information kan ett deduktivt eller induktivt tillvägagångssätt användas. 

En induktiv ansats har använts även i analysavsnittet på grund av bristande forskning inom 
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området. Dock har tidigare forskning använts som underlag för bakomliggande teorier om 

finansiering, crowdfunding och entreprenörskap för att få en förståelse kring forskningsfrågan.  

 

En tematisk analysmetod har använts, vilket sägs vara en fundamental metod för kvalitativ analys 

(Saunders m. fl., 2016). Syftet med detta tillvägagångssätt är att leta efter återkommande teman 

och mönster i respondenternas intervjusvar för att hitta likheter och kunna dra slutsatser utifrån 

dessa. För att hitta dessa mönster kategoriseras svaren under de teoretiska begrepp som 

operationaliserats vilket utgjorde en grund för vidare analys. (Saunders m. fl., 2016)   

3.7 Reflektioner kring studiens begränsning 
Fördelen med att använda en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer är möjligheten 

att gå in på mer detaljer inom valda forskningsområden. Det gav möjligheten att ställa följdfrågor 

för att djupare förstå respondentens åsikter. I ett icke-sannolikhets urval, vilket användes i denna 

studie anses sannolikheten för att urvalsgruppen ska vara representativ för populationen som 

relativt låg (Saunders et al, 2016). En nackdel med att använda kvalitativ metod är att antalet 

respondenter är begränsat jämfört med en kvantitativ metod.  

3.7.1 Validitet och reliabilitet 
Jacobsen (2002) definierar validitet som giltighet och relevans, det vill säga att det som mäts i 

studien är det som önskas mätas och att det som studien avser är relevant samt att resultatet kan 

generaliseras. Giltighet kan delas in i två kategorier, intern giltighet och extern giltighet. Intern 

giltighet handlar om att det som studiens avser att undersöka faktiskt undersöks. (Jacobsen, 2002) 

För den här studien finns det en väl genomarbetad intervjuguide som täcker den utvalda teorin, 

vilket kommer stärka validiteten.  

 

Extern giltighet, även kallat överförbarhet, handlar om i hur hög grad resultatet kan generaliseras 

till att gälla i andra sammanhang. (Jacobsen, 2002) Den här studien är av kvalitativ karaktär och 

har begränsats till ett mindre antal respondenter, något som kan påverka den externa giltigheten 

på ett negativt sätt då de sex entreprenörer som medverkar inte kan representera alla som har 

använt sig av någon form av crowdfunding. Även det faktum att risk är något subjektivt kan 

också påverka hur överförbart resultatet är på andra entreprenörer. Något som dock kan höja den 

externa giltigheten är att studien är inriktad på en gren av crowdfunding, andelsbaserad, vilket 



Sofia Larsson & Emelie Lundell 
VT 2016 

  20 

kan göra resultatet mer överförbart på andra entreprenörer som har använt sig av andelsbaserad 

crowdfunding. 

 

Med reliabilitet, eller tillförlitlighet och trovärdighet, menar Jacobsen (2002) att undersökningen 

måste gå att lita på. Undersökningen bör vara genomförd på ett trovärdigt sätt och inte innehålla 

uppenbara mätfel. För att en undersökning ska ha hög tillförlitlighet och hög trovärdighet så ska 

samma resultat fås om undersökningen genomförs igen på exakt samma sätt. (Jacobsen, 2002) 

Den här undersökningen har eftersträvat en så hög reliabilitet som möjligt genom att eliminera 

metodiska fel så som fel typ av företag (sådana som inte har använt sig av andelsbaserad 

crowdfunding) eller fel respondenter (sådana som inte är entreprenörer). I och med att 

intervjuerna har spelats in så minskar det risken för att viktig information faller bort, det minskar 

även risken att information tolkas på fel sätt. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjuer uppdelat i teman utifrån 

intervjuguiden. 

4.1 Flippin’ Burgers 

4.1.1 Bakgrund 
Jon Widegren grundade Flippin’ Burgers år 2011 med visionen att starta ett renodlat 

hamburgerställe med amerikansk inspirerade kvalitetshamburgare. Flippin’ Burgers var en av de 

första renodlade hamburgerrestaurangerna att starta i Stockholm. Jon förklarar att det var en 

klassisk entreprenörskapsstrategi - att ta en befintlig produkt och “tweaka” den. Den första 

restaurangen öppnade på Kungsholms Strand 2012 och fick mycket uppmärksamhet både i media 

och från restaurangbesökare på plats. Idag har Flippin’ Burgers totalt 35 anställda och har flyttat 

till en större lokal i Vasastan, samt öppnat en foodtruck. I uppstartsfasen av företaget fokuserade 

Jon på expansion av administration och organisation inifrån istället för att öppna upp fler 

restauranger så snabbt som möjligt. 

4.1.2 Entreprenörskap 
Jon definierar entreprenörskap som att “förverkliga en affärsidé med en fungerande 

affärsmodell” där företagets lönsamhet blir beviset på en lyckad affärsmodell. Jon anser sig själv 

vara en entreprenör. 

 

Redan innan Flippin’ Burgers hade Jon en entreprenöriell drivkraft och startade ett företag vars 

affärsidé var att importera öl, med en nisch på Västbanken och Namibia. Jon tog med sig 

erfarenhet kring företagsadministration vilket var användbart i uppstartsfasen av Flippin’ 

Burgers.  

4.1.3 Finansiering & belöningsbaserad crowdfunding 
Flippin’ Burgers genomförde en belöningsbaserad crowdfunding kampanj på plattformen 

FundedByMe. Den belöning som erbjöds var ett presentkort på den ännu inte öppnade 

restaurangen. Redan innan kampanjen var företagets finansiering klar; de hade fått ett lånelöfte 

både från Nordea och Almi samt sparat ihop eget kapital att investera i företaget. En annan 

finansieringsform som övervägdes var affärsänglar, men beslutet togs att inte ta in externt kapital 
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från dessa på grund av att Jon prioriterade att ha full kontroll över företaget. Han ville inte förlora 

kontrollen över centrala beslut, och ville driva företaget på sina egna villkor och lära sig av sina 

egna misstag. 

 

Crowdfunding kampanjen användes som en PR-strategi och intressekoll för affärsidén, snarare än 

en finansieringslösning. Jon ser bara fördelar med den belöningsbaserade formen av 

crowdfunding som han använde. Däremot skulle han inte ha velat använda sig av andelsbaserad 

crowdfunding eftersom man ger bort ägarandelar.  

4.1.4 Entreprenörskapsrisk 
Den uppenbara risken Jon ser med att starta upp ett företag är den privatekonomiska risken då 

han själv står som borgen på lånet, den risken kan definieras som den finansiella risken av 

entreprenörskap. Han upplevde även en personlig risk och förklarade att det var en mental puckel 

att ta tag i sin affärsidé och verkligen starta upp företaget. Det var en lång väg att gå från att sluta 

på sitt dåvarande jobb som managementkonsult med stabil inkomst till att starta restaurangen. 

Han upplevde en ökad press på att genomföra sin affärsidé ju fler personer han anförtrodde sig åt. 

Pressen han upplevde var på ett positivt sätt då det pushade honom att tro på sin affärsidé. Jon 

befann sig i en situation i livet där han ville göra något nytt och kände att han kunde ta på sig 

vilken risk som helst för att starta restaurangen, vilket var hans dröm.  

 

Risken att någon annan skulle kopiera Jons affärsidé när kampanjen offentliggjordes på 

crowdfunding plattformen var inget som han oroade sig över. Jon tror på transparens och har till 

och med gett ut en kokbok med recept på hamburgare som serveras i restaurangen. “Om du har 

en unik produkt, ett unikt koncept och gör något bra kan du räkna med att någon kommer försöka 

kopiera det” säger Jon. Det gäller att lita på sitt eget varumärke och sett på Flippin’ Burgers 

ökande omsättning påverkas inte restaurangen av att många hamburgerrestauranger med liknande 

koncept öppnat i Stockholm under de senaste åren. Idag håller företaget på att expandera och 

jobbar med ett nytt spännande projekt som förväntas publiceras i höst. 

4.2 Eggs Inc. 

4.2.1 Bakgrund 
Dan Lorentzon grundade Eggs Inc. 2011 med visionen att starta världens första nyttiga 

snabbmatskedja där menyn är baserad på ägg. Dan har tidigare jobbat som copywriter på en 
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reklambyrå men fick idén om Eggs Inc. och började då läsa på om restaurangbranschen. Via 

gemensamma kontakter blev Dan kontaktad av Andreas Hedlund som hade hört talas om hans 

affärsidé. Andreas Hedlund blev årets kock 2002 och har ordnat nobelmiddagen två gånger. Eggs 

Inc. har i dagsläget en restaurang på Regeringsgatan i Stockholm men har som mål att verka som 

ett franchise och att flera Eggs Inc. restauranger ska öppnas upp. I november 2015 öppnade Eggs 

Inc. upp en restaurang på Malmö Centralstation men på grund av yttre omständigheter stängdes 

restaurangen senare ned. 

4.2.2 Entreprenörskap 
Dan Lorentzon anser sig själv vara en entreprenör och när han fick frågan om hur han definierar 

entreprenörskap svarade han “att man genomför idéer och inte bara pratar om det”.  

4.2.3 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding 
Eggs Inc. genomförde en andelsbaserad crowdfunding kampanj via FundedByMe 2013 där de 

samlade in ca 350 000 kr. Några år senare drog de igång en till kampanj där ca 2 miljoner kr 

samlades in. Redan innan första kampanjen publicerades hade Dan fått lån från Almi men de var 

fortfarande underfinansierade. Dan hade varit i kontakt med riskkapitalister men kände att de 

ville ha för mycket inflytande över verksamheten. I dagsläget har Eggs Inc. 170 delägare som 

sammanlagt äger ca 10% av företaget. Dan har inga planer på att öka antalet delägare då de 

kräver administrativt arbete som tar upp mycket tid.  

 

När Dan fick frågan om vad han såg för fördelar och nackdelar med andelsbaserad crowdfunding 

svarade han att den enda nackdelen var det administrativa arbetet men att fördelarna var många. 

Deras crowdfunding kampanj fungerade som en marknadsföringskanal tack vare “word of 

mouth” och engagemanget från deras aktieägare, något som Dan är glad över eftersom företaget 

just nu är i en position då de inte har utrymme att spendera pengar på marknadsföring. En annan 

fördel är att de som väljer att investera i andelsbaserade crowdfunding kampanjer gör det med 

hjärtat, de tänker inte bara på avkastning vilket riskkapitalister gör. Dan ser investerarna som 

ambassadörer vilket gör dem väldigt värdefulla.  

4.2.4 Entreprenörskapsrisk 
Två uppenbara risker som Dan uppmärksammade när han startade Eggs Inc. var den finansiella 

risken och risken att misslyckas, vilket definieras som den personliga risken, det vill säga att folk 

inte skulle uppskatta hans produkter. Något som gjorde andelsbaserad crowdfunding till en bra 
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finansieringsform enligt Dan var att det minskade den finansiella risken för honom själv. Han 

fortsätter med att säga att han inte tycker att personlig och finansiell risk har något direkt 

samband. Den personliga risken är något som finns med i början i och med att det finns press 

utifrån att företaget ska lyckas, speciellt ju mer uppmärksamhet i media man får. Om man inte 

skulle lyckas med sin affärsidé känns det som ett personligt nederlag, dock är det en risk som är 

värd att ta. Den finansiella och personliga risken inträffar samtidigt i uppstartsfasen av företaget. 

Om företaget skulle tvingas läggas ner upplevs, förutom ett finansiellt nederlag, känslan av 

misslyckande. Dan beskriver det här som “entreprenörens dilemma”, företaget blir väldigt 

personligt och när det går dåligt känns det extra mycket.  

 

För Dan är det viktigt att hålla investerarnas ägarandel under 10% för att begränsa deras 

inflytande och bestämmanderätt. Detta var en risk som han tänkte mycket på i början och var den 

främsta orsaken till att han inte tog in kapital från riskkapitalister. Han såg även en risk i att ett 

större, mer väletablerat företag, skulle kopiera hans idé. Något som hjälpte minska den risken var 

det sekretessavtal han tecknat med investerarna samt att Hedlund var med, ett starkt namn gör det 

svårare för andra att kopiera enligt Dan. Idag har dem även registrerat sitt varumärke och har en 

produkt som är patenterad, kallad EggEgg. En annan faktor som minskar risken att någon ska 

kopiera hans idé är att de har fått mycket uppmärksamhet i media på senaste tiden, vilket 

förstärker varumärket. 

4.3 Virtuous Spirits AB 

4.3.1 Bakgrund 
Claes Stenmark och Mario Löfendolk är grundarna av Virtuous Spirits AB och Johan Ranstam är 

ordförande och har varit med sedan starten 2012. Deras affärsidé är att sälja en smaksatt 

premiumvodka som differentierar sig från andra vodka märken på marknaden. Företaget står på 

tre grundpelare som är att det ska vara ansvarstagande, äkta och okonventionellt. Första 

produkten lanserades 2013 och idag säljer företaget sina produkter i ett flertal olika länder. Idag 

är de 4 stycken heltidsanställda och ett par stycken som jobbar mer eller mindre ideellt. Virtuous 

Spirits AB:s vision är att göra världen mer ’virtuous’, där man är transparent och äkta, det gäller 

inte bara dryck och mat utan även i ens beteende i affärer och relationer. Deras mål är att 2021 

sälja 1,7 miljoner liter, det finns en gigantisk marknad för vodka där producentledet för 

premiummarknaden säljer för 60 miljarder kronor per år. 
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4.3.2 Entreprenörskap 
Vid frågan om Johan anser sig själv vara en entreprenör när det kommer till Virtuous Spirits AB 

svarade han nej, han nämnde dock att han är på väg att starta upp ett annat företag där han ser sig 

själv som en entreprenör. Claes och Mario däremot, grundarna, anser sig själva vara 

entreprenörer. Claes definierar entreprenörskap som “att starta upp och minst initialt driva 

utvecklingen av ett företag” och Mario definierar entreprenörskap som “att identifiera 

möjligheter och förädla dessa i verkligheten”. Johan definierar entreprenörskap som en 

kombination av att våga satsa på nya saker och att förbättra eller göra små ändringar på redan 

existerande produkter. Han tycker även att man kan vara en entreprenör i ett stort företag, och att 

entreprenörskap handlar om risktagande.  

4.3.3 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding 
Virtuous Spirits AB har genomfört två crowdfunding kampanjer där de samlade in cirka 1 miljon 

kr under den första kampanjen år 2013, respektive cirka 2 miljoner året efter. I dagsläget har 

företaget 333 aktieägare vars åsikter är något som grundarna och ordförande lyssnar på och 

uppskattar. Innan den första andelsbaserade crowdfunding kampanjen drog igång hade företaget 

en stabil finansiell situation. De hade dels ett lånelöfte från Almi, samlat in kapital från 

’friends&family’ och Claes och Mario hade även gått in med eget kapital. Orsaken till att de drog 

igång en andelsbaserad crowdfunding kampanj var inte enbart ekonomisk utan de var ute efter 

ambassadörskapets effekt. Fördelarna med andelsbaserad crowdfunding var främst 

marknadsföringsmöjligheten och att man når en annan typ av investerare som är intresserad av 

produkten och inte enbart av teamet bakom. Den enda nackdelen var att det är svårt att få tillgång 

till stora summor pengar via andelsbaserad crowdfunding, speciellt om man har värderat företaget 

högt under den första kampanjen och sen inte kan visa att värderingen har stigit när den andra 

kampanjen genomförs. 

4.3.4 Entreprenörskapsrisk 
Johan anser att den finansiella risken är begränsad till borgen på lånet från Almi och att den 

personliga risken är störst. Rädslan att misslyckas kan vara påtaglig ibland, eftersom de har 

investerat mycket tid i företaget och vill att deras företag ska fortsätta att växa. De känner ett 

ansvar gentemot hur världen ska se ut, och det är sporrande att bevisa för folk att de ska lyckas. 

Claes håller med om att den personliga risken och känslan av obehag att inte genomföra sina 

drömmar upplevs mer påtaglig än den finansiella risken. Mario upplevde att en risk var att dela 

med sig av företagshemligheter när de sökte externt kapital av investerarna. Han fortsätter med 
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att förklara att Virtuous Spirits AB är ett publikt företag och eftersom det fanns risk relaterat till 

utbytet av känslig företagsinformation signerade dem ett NDA, ett sekretessavtal. Mario förklarar 

att den största skillnaden mellan ett privat och ett publikt AB är att det sätts mer krav på 

administration och transparens samt att företaget måste ha en revisor. 

 

Mario anser att både finansiell och personlig risk är stora risker men att båda var värda att ta för 

att förverkliga en bra affärsidé. Johan anser att andelsbaserad crowdfunding är generellt 

riskminskande då man får många nya kontakter samt får en delägarbas som stöttar projektet och 

tror på affärsidén lika mycket som grundarna. Den personliga risken är dock opåverkad av 

andelsbaserad crowdfunding, det är bara den finansiella risken som minskas.  Claes anser att 

andelsbaserad crowdfunding hjälper till att minska den finansiella risken då det kapital som 

samlas in från investerarna minskar risken att satsningen måste läggas ner prematurt. En 

ytterligare fördel med andelsbaserad crowdfunding är att trots ett ökat antal delägare så förlorar 

grundarna inte kontrollen över företaget då  investerarna inte har något maktanspråk. 

4.4 Caliente AB 

4.4.1 Bakgrund 
Thomas Adner startade upp företaget Caliente år 2014 och började med produktutvecklingen av 

den alkoholfria drycken av samma namn. Thomas har en bakgrund som civilekonom och har haft 

en internationell karriär där han jobbat bland annat i Sydafrika, Mellanöstern, Egypten och 

Tunisien på ett antal storbolag. Thomas affärsidé är en ekologisk dryck med chilihetta. Drycken 

differentierar sig från andra drycker genom den starka chilismaken som många upplever även ger 

en fysisk “kick”. Företaget är i en expansionsfas där de flyttar över försäljningen till grossister för 

att öka försäljningsvolymen. Deras vision för framtiden är att växa internationellt och Caliente 

har som plan att vara tillgängliga i Dubai inom en snar framtid. 

4.4.2 Entreprenörskap 
“En entreprenör är någon som startar upp ett bolag”, säger Thomas som själv anser sig vara en 

entreprenör. Han förklarar att entreprenörskap länge har funnits i samhället men det är först på 

senare tid ordet entreprenör blivit populärt och börjat användas frekvent. Tidigare har en 

entreprenör benämnts exempelvis som egenföretagare. 
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4.4.3 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding 
Caliente hade redan innan crowdfunding kampanjen lanserat sin produkt på marknaden. 

Startkapitalet bestod av grundarens eget kapital samt externt kapital från en medfinansiär.  

Affärsänglar övervägdes som en alternativ finansieringsform men valdes bort dels för att inte 

förlora självständigheten kring beslutsfattande och för att undvika problem och utdragna 

diskussioner kring företagsvärdering. Thomas fick upp ögonen för crowdfunding förra året och 

inspirerades då av drycken Noa Relaxation’s framgångsrika kampanj. Företaget var innan 

kampanjen i ett stadie där de hade gått med förlust i två år och var i behov av externt kapital. 

Caliente hade satt upp ett investeringsmål på 3,5 miljoner kr och finansierades till slut till 150 %.  

 

Thomas berättar att det hittills inte tagit upp så mycket tid att hantera de nya aktieägarna, som 

totalt äger cirka 17% av företagets aktier. De planerar att i framtiden minimera tidsåtgången 

genom att uppdatera aktieägarna med enkla kvartalsrapporter. Aktieägarna har idag ett lågt 

inflytande men Thomas uppmuntrar till engagemang och aktieägarnas roll som ambassadörer. 

Fördelarna med crowdfunding är enligt Thomas många. Finansieringsformen möjliggör för 

grundarna att behålla kontrollen över företaget och fungerar samtidigt som en bra PR-strategi. 

Vid crowdfunding är det ägarna själva som värderar företaget och bestämmer aktiepris vilket 

förenklar diskussion om värdering.  

 

Den enda nackdel Thomas ser vid en andelsbaserad crowdfunding är att företaget får många 

aktieägare vilket kan bli problematiskt vid en eventuell exit. Denna problematik kan dock 

undvikas genom att låta aktieägarna investera indirekt i ett holdingbolag, vilket Caliente gjorde. 

4.4.4 Entreprenörskapsrisk 
Den risk Thomas upplevde som störst vid uppstarten av Caliente var att bygga ett varumärke med 

små medel på en väldigt konkurrensutsatt marknad, så som dryckesmarkanden ser ut idag. Vid 

skapandet av en ny produkt är det omöjligt att i förväg veta responsen och det var först förra 

sommaren Thomas kände att produkten skulle lyckas på marknaden. Den finansiella risken var 

uppenbar eftersom Thomas investerat sina egna pengar i företaget. Han förklarar även att den 

finansiella och personliga risken är ihopkopplad. Den personliga risken handlar om investerad 

tid, prestigen att starta eget och rädslan att misslyckas. Thomas upplevde den personliga risken 

som större än den finansiella, det vill säga risken att misslyckas övervägde risken att förlora de 

investerade pengarna. I samband med rädslan att misslyckas uppstod även en inre drivkraft att 

fortsätta jobba med affärsidén och göra den framgångsrik. 
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Thomas såg inte någon större risk med att publicera sin produkt och affärsidé online. Vid den 

tidpunkten hade Caliente redan lanserat produkten och börjat etablera ett varumärkesnamn på 

marknaden. I och med crowdfunding kampanjen uppstod en känsla av engagemang och ansvar 

till aktieägarna, vilket fungerade som ytterligare en drivkraft att fortsätta expandera och utveckla 

företaget. 
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5 Analys 
I analysdelen jämförs resultaten från intervjuerna, sammanfattande i empirin, med teorier och 

formulerad problematisering. 

5.1 Entreprenörskap 
Henrekson och Stenkula (2006) definierar entreprenörskap som att upptäcka och skapa nya 

ekonomiska möjligheter, att introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet och att skapa 

värde. Som tidigare nämnt finns flera olika definitioner av entreprenörskap, vilket stärks av 

entreprenörernas individuella uppfattning av entreprenörskap som sammanfattas nedan.  

 

“Entreprenörskap innebär att man genomför idéer och inte bara pratar om det” - Dan 
Lorentzon, Eggs Inc. 
 
“Förverkliga en affärsidé med en fungerande affärsmodell” - Jon Widegren, Flippin’ Burgers 
 
“Att starta upp och minst initialt driva utvecklingen av ett företag” - Claes Stenmark, Virtuous 
Spirits AB 
 
“Att identifiera möjligheter och förädla dessa i verkligheten” - Mario Löfendolk, Virtuous Spirits 
AB 
 
“En kombination av att våga satsa på nya saker och att förbättra eller göra små ändringar på 
redan existerande produkter” - Johan Ranstam, Virtuous Spirits AB 
 
“En entreprenör är någon som startar upp ett bolag” - Thomas Adner, Caliente  
 

Entreprenörernas egna uppfattning av entreprenörskap har flera gemensamma nämnare till 

Henrekson och Stenkulas (2006) definition. En återkommande nämnare för hur intervjuobjekten 

definierar entreprenörskap är att man ska våga förverkliga sin affärsidé och att entreprenörskap 

associeras med ett visst risktagande, vilket redogörs för under “5.3 entreprenörskapsrisk”.  

5.2 Finansiering & andelsbaserad crowdfunding 
Flertalet av intervjuobjekten upplevde en problematik då de sökte efter externt kapital till sina 

företag i uppstartsfasen. Denna problematik benämns enligt Finansinspektionen (2015) som det 

finansiella gapet. Entreprenörer har generellt sett svårt att få ett lån accepterat av storbankerna 

(MacMillan, 1986). De vände sig därför till Almi, vilket är ett statligt ägt VC bolag vars vision är 
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att skapa möjligheter för företag med en bärkraftig affärsidé att utvecklas (Mårdbrant, 2015). 

Samtliga intervjuobjekt som sökte extern finansiering genom ett Almi lån beviljades till lånet.  

 

Samtliga grundare använde sig av intern finansiering då de gick in med eget startkapital i sitt 

företaget. Vissa tog även in kapital från en medinvesterare eller av ’friends&family’, som även 

kallas för extern lånefinansiering. Jon Widegren, Dan Lorentzon och Thomas Adner undersökte 

även möjligheten att ta in riskkapitalister i uppstartsfasen men tog inte in något externt kapital 

från denna typ av finansieringskälla. Den främsta anledningen till detta beslut var att 

riskkapitalisterna ville ha för stort inflytande i företaget och entreprenörerna ville behålla 

kontrollen över företags verksamhetsbeslut. Efter att ha övervägt finansieringsalternativen ovan 

valde entreprenörerna att samla in kapital genom andelsbaserad crowdfunding, förutom Flippin’ 

Burgers som använde den belöningsbaserade typen. För vissa av entreprenörerna genomfördes 

crowdfunding kampanjen inte enbart på grund av ekonomiska skäl utan marknadsföringen och 

ambassadörskapet hos investerarna var av stort intresse. 

 

Vid den andelsbaserade typen av crowdfunding delas ägarandelar av företaget ut till investerarna, 

som tidigare nämnt (Collins & Pierrakis, 2012). Företagen har begränsat de externa aktieägarnas 

totala ägarandel för att även begränsa deras beslutanderätt i företaget. Aktieägare till 10% av 

aktierna har nämligen rätt att kräva utdelning av årets vinst (ABL 18:1, 2016), vilket är en del av 

minoritetsskyddet i ABL.  

5.3 Fördelar och nackdelar med andelsbaserad crowdfunding 
Enligt Tillväxtverket (2013) är den största fördelen med andelsbaserad crowdfunding att det ger 

en ytterligare möjlighet till kapitalanskaffning då företag upplever problem med klassisk 

kapitalanskaffning. Genom att  finansieringsbördan sprids ut på många aktörer ökar andelen 

potentiella investerare vilket ökar chansen till att uppnå sitt investeringsmål. Denna fördel har 

samtliga intervjuobjekt upplevt vilket indikerar att crowdfunding är en lösning på det finansiella 

gapet för entreprenöriella företag.  

 

En annan fördel som entreprenörerna identifierade är marknadsföringen som följer av en 

crowdfundingkampanj. Dan kommenterade att deras crowdfunding kampanj var en effektiv 

marknadsföringskanal tack vare “word of mouth” och engagemanget från deras aktieägare, något 

som var bra för Eggs Inc. eftersom företaget inte hade kapital för marknadsföring. Att “word of 
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mouth” är en effektiv marknadsföringskanal är något som stöds av Tursov m. fl. (2009) som 

anser att “word of mouth” är mer effektivt än traditionella marknadsföringskanaler. Ytterligare en 

fördel med andelsbaserad crowdfunding som entreprenörerna identifierade var att investerarna 

blir ambassadörer vilket gör dem väldigt värdefulla. Ambassadörskapet för varumärket är något 

som alla entreprenörer uppmärksammat, vilket är värdefullt för företagets vidareutveckling och 

expansion. 

 

En tredje fördel som samtliga intervjuobjekt ser är att de själva behåller kontrollen och 

beslutsfattandet i företaget vid andelsbaserad crowdfunding, till skillnad från exempelvis 

affärsänglar som kan kräva stor kontroll över företaget. Att grundarna behåller full kontroll över 

företaget skapar handlingsfrihet och möjligheten att driva företaget i önskad riktning.  

 

Agrawal m. fl. (2013) har identifierat några risker för företaget som kan uppstå till följd av en 

andelsbaserad crowdfunding kampanj. Risken att någon kopierar din affärsidé är, utifrån studiens 

resultat, inte speciellt stor. En av entreprenörerna har patenterat sin unika produkt, vilket är ett 

effektivt sätt att skydda sin affärsidé. Entreprenörerna beskriver vikten av att tro på sin egen 

affärsidé och varumärke. Ett ytterligare sätt att minska denna risk är att ingå ett sekretessavtal 

med investerarna, något som två av de intervjuade företagen har gjort. 

 

Ytterligare ett problem som kan uppstå av en andelsbaserad crowdfunding kampanj är att det är 

tidskrävande och kostsamt att hantera en bredare ägarkrets (Agrawal m. fl., 2013). Detta har 

identifierats av samtliga intervjuobjekt som bekräftar det ökade administrativa arbetet som 

uppstår vid försäljning av aktieandelar. Även om det ökade administrativa arbetet klassades som 

en nackdel med andelsbaserad crowdfunding var det hanterbart för entreprenörerna. 

5.4 Entreprenörskapsrisk 
Något som samtliga respondenter har gemensamt är att de har varit medvetna om den finansiella 

risk som entreprenörskapet innebär, alltså den privatekonomiska risken. Alla har dock värderat 

chansen att få starta upp något själva som högre än risken att förlora pengar. Respondenterna har 

även upplevt känslan att misslyckas, något som kan identifieras som den personliga risken. 

Entreprenörskapsrisken, alltså den finansiella och personliga risken, har inte setts som ett hinder 

för entreprenörerna att starta upp sin affärsidé. Sättet som entreprenörerna ser på risker och 

värderar dessa överensstämmer med beteendet som förklaras av kognitiva processer, trots de 
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uppenbara risker som entreprenörerna har varit medvetna om har de fokuserat på möjligheterna 

(Cooper m. fl., 1988; Palich & Bagby, 1995; Busenitz & Barney, 1997). Busenitz och Barney 

(1997) beskriver entreprenörer som självsäkra då de går vidare med en affärsidé trots att det finns 

osäkerheter kring lönsamhet. Respondenterna i den här studien kan beskrivas som självsäkra och 

optimistiska då samtliga har förverkligat sin affärsidé och sett den finansiella risken som 

överkomlig. Då studien inte har undersökt entreprenörernas karaktärsdrag går det inte att utesluta 

the trait approach (Palmer, 1971; Kreuger, 2002; McClelland, 1965; Low & MacMillan, 1988).   

 

Den kognitiva process som sker hos entreprenörerna i studien går att kopplas ihop med deras 

riskuppfattning och riskbenägenhet. Samtliga entreprenörer har uppfattat riskerna och tolkat 

dessa på snarlika sätt. Utifrån empirin uppfattas entreprenörer som riskbenägna, men 

optimistiska. Den upplevda finansiella risken har varit den privatekonomiska risken, till exempel 

att entreprenören har stått som borgen för lånet. Den upplevda personliga risken har främst varit 

risken att misslyckas med något som man har lagt ner mycket tid och tanke på. Den personliga 

risken och den finansiella risken kan kopplas ihop enligt Das (1997) som menar att ett 

misslyckande kan leda till personliga förluster för entreprenörer men att en lyckad affärsidé kan 

leda till välstånd och självförverkligande. Även Jon kopplar ihop den personliga risken med den 

finansiella i och med att han lämnade ett tryggt, välbetalt jobb, för drömmen om att starta upp 

eget företag. Thomas anser också att den finansiella och personliga risken är ihopkopplad. 

Thomas upplevde den personliga risken som mer påtaglig än den finansiella risken och förklarar 

att i samband med rädslan att misslyckas uppstår även en inre drivkraft att göra företaget 

framgångsrikt. Mario anser att både den personliga risken och den finansiella risken är stora, men 

nödvändiga att ta för att förverkliga sin affärsidé.  

 

Dan svarade dock att han inte såg någon koppling mellan de två olika typerna av risk. Han anser 

att den personliga risken finns i uppstartsfasen (något som resten av respondenterna också 

uppfattade) då man har press från vänner och samhället att företaget ska lyckas men att den 

finansiella risken kvarstår under företagets hela livstid. Johan anser att den finansiella risken är 

begränsad till borgen på Almi lånet och att den personliga risken är mest påtaglig. Igen nämns 

känslan av att misslyckas, något som Dan beskriver som entreprenörens dilemma, företaget är 

något personligt och när det går dåligt känns det extra mycket. Att entreprenörerna har 

identifierat de upplevda personliga och finansiella riskerna gör dem riskbenägna och 

riskmedvetna.  
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En andelsbaserad crowdfunding kampanj ansågs minska den finansiella risken eftersom 

finansieringsbördan och därmed risken sprids ut på flera aktörer. Även Jon som använt sig av en 

belöningsbaserad crowdfunding kampanj upplevde en minskning av den finansiella risken. 

Samma effekt kan tänkas fås även av de andra typerna av crowdfunding, vilket indikerar på att 

alla typer av crowdfunding minskar den finansiella risken.  

 

Trots att den finansiella och personliga risken upplevs vara relaterade till varandra påverkas de 

nödvändigtvis inte av samma omständigheter. Virtuous Spirits AB ansåg att deras crowdfunding 

kampanj minskade den finansiella risken men poängterade att den personliga risken var 

densamma.  

 

Entreprenörernas svar indikerar att uppfattningen om finansiell och personlig risk dels beror på 

ens livssituation. Om grundaren har stabil ekonomi upplevs den finansiella risken som liten, 

eftersom det inte påverkar privatekonomin så mycket om startkapitalet skulle förloras vid en 

konkurs. Den personliga risken upplevs då som större i relation till den finansiella risken, vilket 

Thomas antyder. Sammanfattningsvis är entreprenörskapsrisk subjektivt och upplevs olika från 

person till person.  
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6 Slutsats 
I den avslutande delen presenteras en slutsats utifrån studiens empiriska resultat och 

efterföljande analys. 

 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella samband mellan andelsbaserad 

crowdfunding och entreprenörskapsrisk hos svenska företag i uppstartsfasen. Detta möjliggjordes 

genom en inledande teoretisk sammanställning av entreprenörskap, finansieringsmöjligheter för 

nystartade företag och crowdfunding. Utifrån teorin operationaliserades relevanta frågor vars svar 

därefter analyserades.  

 

Tidigare forskning har visat att crowdfunding är en lösning på det finansiella gapet för nystartade 

företag (Tillväxtverket, 2013). Det indikerar även resultaten från denna studie på, då samtliga 

entreprenörer har stött på problem vid kapitalanskaffning på traditionellt vis och upplevt 

crowdfunding vara en solution på detta problem. 

 

Resultatet från den här studien indikerar att kapitalanskaffning genom andelsbaserad 

crowdfunding har en effekt på entreprenörskapsrisk. Entreprenörskapsrisk delas i uppsatsen upp i  

ett finansiellt och personligt perspektiv. Crowdfunding är en finansieringsform och påverkar 

således den finansiella delen av entreprenörskapsrisk. Resultatet visar att den finansiella risken 

upplevs minska efter kapitalanskaffning genom crowdfunding.  

 

Den personliga risken har i studien definierats främst som risken att misslyckas. Därför skulle 

crowdfunding eventuellt kunna minska den personliga risken indirekt eftersom då företaget får 

mer kapital att röra sig med, har de även en större chans att expandera och etablera sig på 

marknaden. Detta styrks av Liles (1974) som kopplar ihop den finansiella risken med den 

personliga risken. Entreprenörer riskerar inte bara att hamna i en svår ekonomisk situation om 

företaget inte skulle lyckas, utan den finansiella förlusten påverkar även entreprenören på en 

personlig nivå då hen har hängivet sig åt företaget. Slutsatsen av detta är att den personliga risken 

påverkas av företaget framgång eftersom företaget är så personligt för entreprenören.  

 

Syftet med att intervjua en entreprenör som använt sig av belöningsbaserad crowdfunding var att 

få ett annat perspektiv dels på olika typer av crowdfunding samt entreprenörskapsrisk. Jon 

upplevs ha liknande uppfattning kring sambandet mellan crowdfunding och entreprenörskapsrisk 
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som de andra entreprenörerna som använt sig av den andelsbaserade typen av crowdfunding. 

Detta indikerar på att alla typer av crowdfunding minskar den finansiella risken associerat med 

entreprenörskap. Det är en logisk indikation eftersom oavsett crowdfunding form syftar 

finansieringsformen främst på att anskaffa kapital. Denna indikation behöver dock studeras 

närmare och utifrån en bredare urvalsgrupp. 

 

Studiens resultat bekräftar det beteende som förklaras av kognitiva processer som menar att 

entreprenörer ser fler möjligheter och styrkor än hot och svagheter (Cooper m. fl., 1988; Palich & 

Bagby, 1995; Robinson m. fl., 1991). Entreprenörerna i den här studien är i sig inte mer 

riskbenägna än icke-entreprenörer utan fokuserar på möjligheterna. Studiens resultat indikerar att 

riskuppfattning, riskbenägenhet och entreprenörskapsrisk är sammankopplade, men att 

crowdfunding enbart påverkar entreprenörskapsrisk och inte entreprenörernas riskuppfattning 

eller riskbenägenhet.  

 

Studiens teoretiska bidrag är en utveckling av begreppet entreprenörskapsrisk utifrån ett 

finansiellt och personligt perspektiv. Den finansiella risken definieras av författarna som den 

privatekonomiska risken för entreprenören. Den definition av personlig risk som den här 

uppsatsen resulterat i är: rädslan för att misslyckas och hur entreprenörernas anseende samt rykte 

påverkas av företagets framgång. Det praktiska bidrag som studien ger är hur crowdfunding kan 

minska det finansiella gapet och den finansiella aspekten av entreprenörskapsrisk, något som 

entreprenörer kan ta del av när de överväger olika finansieringsformer. I ett bredare perspektiv är 

detta relevant för samhället i stort eftersom entreprenörer är viktiga för den svenska ekonomins 

utveckling. 

 

Slutligen dras slutsatsen utifrån studiens resultat att kapitalanskaffning genom andelsbaserad 

crowdfunding minskar den finansiella aspekten av entreprenörskapsrisk. En minskning av den 

finansiella risken har tendens att i sin tur minska den upplevda personliga risken.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
Inga säkra slutsatser kan dras på grund av studiens utformning då det behövs vidare forskning 

som kan stärka eller motbevisa det som presenterats ovan. En begränsning är huruvida resultatet 

från studien kan generaliseras och gälla för alla entreprenörer som har använt sig av 

andelsbaserad crowdfunding i Sverige, eftersom studien baseras på endast fyra företag. Personlig 
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risk är något som är subjektivt och kan skilja sig från entreprenör till entreprenör, det bidrar också 

till att resultatet inte kan anses vara helt generaliserbart vilket påverkar den externa validiteten. 

Studiens reliabilitet är relativt hög eftersom en smal avgränsning av intervjuobjekt har gjorts 

utifrån valda urvalskriterier.  

 

De entreprenörer som har medverkat i studien driver företag som är verksamma och som har 

framtidsvisioner om att expandera. Om entreprenörer som har använt sig av andelsbaserad 

crowdfunding men som gått i konkurs hade medverkat kan resultatet tänkas ha varierat 

ytterligare, vilket är ett ytterligare förslag på vidare forskning. Det faktum att respondenterna är 

verksamma inom mat- och dryckesbranschen kan tänkas influera studiens resultat. Samtliga 

entreprenörer har examen i ekonomirelaterade ämnen och tidigare erfarenheter inom management 

och företagsutveckling, vilket kan ha påverkat deras nuvarande riskuppfattning och därmed 

studiens resultat.  

 

Något som framtida forskning kan ta vid är att intervjua entreprenörer som använt sig av alla de 

olika formerna av crowdfunding för att undersöka kopplingen till entreprenörskapsrisk. En annan 

synvinkel som skulle bidra med mer djup till de slutsatser som dragits utifrån studien är ifall 

svenska entreprenörer jämförs med utländska entreprenörer som också har använt sig av 

crowdfunding. Ett resultat från en sådan undersökning kan stärka slutsatserna i den här studien.  

 

Entreprenörskapsrisk är ett relativt nytt begrepp, varför det bör studeras ytterligare. I denna studie 

undersöks entreprenörskapsrisk utifrån ett finansiellt och personligt perspektiv, men det kan 

tänkas finnas fler relevanta aspekter. För att vidare kunna utforska entreprenörskapsrisk kan det 

exempelvis studeras utifrån ett kulturellt perspektiv. Resultatet från denna studie kan ligga till 

grund för vidare forskning inom entreprenörskapsrisk. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv. (Akademisk bakgrund? Tidigare jobb?) 

Berätta lite kort om ert företag.  

- Affärsidé? 

- Hur länge har ni varit verksamma? 

- Hur differentierar ni er från liknande företag? 

- Hur många anställda? 

- Vad har ni för framtidsplaner? 

 

Entreprenörskap 

Anser du dig själv vara en entreprenör? 

Hur skulle du definiera entreprenörskap? 

Har ni startat upp företag tidigare?  

- Om ja, hur gick det? 

 

Finansiering - belöningsbaserad crowdfunding 

Hur såg er finansiella situation ut innan crowdfunding kampanjen? 

- Skulle det ha varit möjligt för er att starta utan hjälp av externt kapital från kampanjen? 

Vilka alternativa finansieringsalternativ övervägde ni?  

Varför valde ni att använda crowdfunding?  

- Vad för belöning erbjöd ni dem som investerade?  

- Vilken crowdfunding plattform använde ni er av?  

Vad ser ni för fördelar och nackdelar med crowdfunding? 

  

Finansiering - andelsbaserad crowdfunding 

Hur såg er finansiella situation ut innan crowdfunding kampanjen? 

- Skulle det ha varit möjligt för er att starta utan hjälp av externt kapital från kampanjen? 

Vilka alternativa finansieringsalternativ övervägde ni? 

Varför valde ni att använda andelsbaserad crowdfunding? 

- Vad var ert investeringsmål? Hur mycket samlade ni in?  

- Hur många aktieägare har ni för tillfället?  

- Hur stor andel av företaget äger dom? 



Sofia Larsson & Emelie Lundell 
VT 2016 

  43 

- Har det tagit upp mycket tid att hantera nya aktieägare? 

- Hur fungerade det rent praktiskt när ni gav ut aktier till investerarna? 

- Hur har ni påverkats av ett ökat antal aktieägare? 

- Hur stort inflytande har era aktieägare? 

- Vilken crowdfunding plattform använde ni er av? 

Har ni i ett senare skede använt er av crowdfunding igen eller sökt extern finansiering från annat 

håll? 

Vad ser ni för fördelar/nackdelar med andelsbaserad crowdfunding? 

 

Risk 

Vilka risker upplevde du som störst när du startade ditt företag? 

Vi har delat upp riskbegreppet i finansiell och personliga risker, där finansiell risker är risk för 

privatekonomi och personlig risk är relaterat till ens livssituation och risken att misslyckas. 

- Hur upplevde du finansiell respektive personlig risk? 

Gjorde ni någon avvägning om vilka risker som externa investerare skulle medföra? Tex 

följdeffekten av att ni måste dela med er av er kunskap och idé?  

- Hur stora bedömde ni de risker som ni identifierade? 

- Hur hanterade ni riskerna? 

Såg ni att crowdfunding kunde minska vissa risker? 

Såg ni skillnader i risker mellan olika finansieringslösningar? Var det en anledning till att ni 

valde crowdfunding? 

 


