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Abstract
Crowdfunding refers to the endeavors of companies raising capital from the public via the
internet. There are different types of crowdfundig, and this study focuses on equity
crowdfunding, which means that investors receive equity in the form of company shares in
exchange for investing in the company. We have analyzed 24 companies post funding
through equity crowdfunding via the crowdfunding platform FundedByMe. The results of the
study show that 19 of the companies survived. These 19 companies make up all of the
study's observations. Through the testing of two hypotheses where different factors
concerning the raising of capital are put in relation to the financial growth of the companies,
results show that no relationship between number of investors and sales growth exist, nor
does any relationship between profit growth and portion of company stock issued to
external stakeholders through the equity crowdfunding campaign exist. These results are
conflicting with previous studies that have shown that such relationships exist. This could
possibly be due to the study's limited sampling size, which could be an explanation as to why
no statistical significance for the testing of the hypotheses was found in most cases. The
number of investors for each company in this study ranged between 19 and 398. Due to the
fact that previous research has shown a positive relationship between number of investors
and sales growth, it is a reasonable assumption that tendencies towards this relationship are
to be found in this study as well. Instead, the development of sales growth tends to be
rather random and fluctuating. This is also true for profit growth, except for two years after
the raising of capital, where a positive and statistically significant relationship between profit
growth and portion of company stock issued to external stakeholders can be found. The
results are analyzed based on the theory of behavioral finance and herding.

Sammanfattning
Crowdfunding innebär att företag söker kapital från allmänheten via internet. Det finns olika
typer av crowdfunding och i den här studien har vi analyserat equity crowdfunding, vilket
innebär att investerare får en ägarandel av företaget i utbyte mot att de investerar i det. Vi
har följt upp 24 svenska företag efter att de har samlat in kapital genom equity
crowdfunding via plattformen FundedByMe. Resultaten av studien visar att 19 av företagen

överlevde. Dessa 19 företag har legat till grund för studiens observationer. Genom att pröva
två hypoteser där olika faktorer som rör kapitalanskaffningen har satts i relation till
företagens finansiella utveckling, visar det sig att företagens finansiella utveckling ej har
något samband med varken hur många som investerar i företaget, eller hur stor andel av
företagets aktier som emitteras till externa intressenter. Dessa resultat säger emot tidigare
studier på området som har visat att dessa samband existerar. Det här kan möjligtvis vara en
konsekvens av studiens begränsade urvalsram, vilket kan vara en anledning till att
hypotesprövningen i de flesta fall ej har varit statistiskt signifikant. Företagen i studien har
haft mellan 19 och 398 investerare. Då tidigare studier har visat att högt antal investerare
har ett positivt samband med omsättningstillväxt är det ett rimligt antagande att tendenser
till detta samband bör gå att finna i den här studien, men här tycks omsättningstillväxtens
utveckling snarare vara slumpmässig och fluktuerande. Även vinsttillväxten tenderar att
utvecklas slumpmässigt, förutom två år efter att företagen har sökt kapital genom equity
crowdfunding, då ett positivt samband mellan vinsttillväxt och andel av företagets aktier
som emitteras till externa intressenter, med statistisk signifikans, visas. Resultaten
analyseras med utgångspunkt i behavioral finance och flockbeteende.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Entreprenörer i behov av kapital från utomstående intressenter har olika alternativ. De
traditionella tillvägagångssätten innefattar bland annat att ansöka om kapital i form av lån
från banker och att vända sig till kapitalstarka individer villiga att investera en större summa i
verksamheten i utbyte mot en ägarandel av verksamheten. Crowdfunding är en typ av
finansieringsform har som vuxit fram på internet, och i många länder idag växer fenomenet
väldigt snabbt (Belleflamme, Omrani, & Peitz, 2015). Belleflamme m.fl. (2014) definierar
crowdfunding som att ”Crowdfunding vänder sig till allmänheten, oftast över internet, där
syftet är att samla in kapital antingen i form av donationer eller i utbyte mot någon typ av
belöning” (s. 588). Det här möjliggörs genom hemsidor som till exempel Kickstarter och
FundedByMe. Dessa hemsidor är typer av crowdfundingplattformar där entreprenörer kan
presentera sina projekt, och potentiella investerare kan ta del av presentationerna. Då detta
sker över internet, på plattformar som är öppna för vem som helst, medför det också att
vem som helst kan vara investerare. Om en person tilltalas av ett projekt som presenteras på
hemsidan har den personen möjligheten att vara med och investera i projektet, det vill säga,
det handlar inte på samma sätt som traditionella investeringar om exklusivitet. Den här
typen av kapitalanskaffning som vänder sig till allmänheten kallas för crowdfunding.

Crowdfunding är ett paraplybegrepp som täcker flera olika typer av crowdfunding.
Donationsbaserad crowdfunding innebär, som namnet antyder, att investerare donerar
pengar till ett crowdfundingprojekt utan att få något i utbyte. Belöningsbaserad
crowdfunding innebär att investerare får ickemonetära belöningar i utbyte mot sina
investeringar. Vidare finns det även lånbaserad crowdfunding, där investerare lånar ut
pengar till entreprenörer via en crowdfundingplattform, och equity crowdfunding där
investeraren får en ägarandel i företaget i utbyte mot sin investering (Lukkarinen, Teich,
Wallenius, & Wallenius, 2016). Det är även den sistnämnda typen av crowdfunding, equity
crowdfunding, som kommer att studeras i det här arbetet. Equity crowdfunding benämns
även investment-based crowdfunding, securities crowdfunding och crowdinvesting (Hornuf &
Neuenkirch, 2017).
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1.2 Problemdiskussion
Crowdfunding är ett nytt fenomen som det bara finns relativt lite forskning kring. En stor del
av forskningen har fokuserat på de faktorer som rör själva lanseringen av
crowdfundingprojekt. Ahlers m.fl. (2015) har undersökt tre faktorer som kan vara avgörande
för att en investerare ska välja att investera i ett equity crowdfundingprojekt. Dessa är: (1)
Humankapital, vilket kan vara erfarenhet hos entreprenören och hur effektivt denne sköter
managementaspekten sitt företagande; (2) Socialt kapital, som kan innebära att
entreprenören har ett nätverk av kontakter, t.ex. leverantörer och kunder; (3) Intellektuellt
kapital, vilket kan vara patent eller hur innovativ entreprenörens affärsidé är. Studien visar
att humankapital, som mättes genom antal styrelsemedlemmar i företaget med
masterexamen, är en viktig faktor för investerare, medan socialt kapital och intellektuellt
kapital inte spelade särskilt stor roll. Vidare visade studien att entreprenörer som ger
detaljerade beskrivningar av risker förknippade med projektet, och själva investerar i det
med sina egna pengar, kan öka chansen att deras projekt blir finansierade.
Steigenberger (2017) genomförde en enkätundersökning med individer som investerat i
belöningsbaserade crowdfundingprojekt, och fann att dessa investerare gick att dela in i två
grupper. Den första gruppen bestod av individer som ville finansiera projektet på grund av
att de ville konsumera entreprenörens produkt, och den andra gruppen bestod av individer
som motiverades att investera av altruistiska skäl och att de ville känna att de var
involverade i projektet. Det har gjorts liknande forskning där incitamenten för investerare att
investera i equity crowdfunding och andra typer av crowdfunding utreds. Resultaten tyder
på att investerare, oavsett crowdfundingtyp, till stor del motiveras av att få ut något av
investeringen, till exempel företagets produkter, och att altruistiska skäl och en känsla av
tillhörighet är sekundärt (Cholakova & Bart, 2015). Detta säger emot Steigenberger (2017)
som fann att vissa investerare främst motiveras av dessa skäl. Den enda faktor som inte
medför några finansiella eller materiella fördelar som investerare tycks utvärdera är hur
pålitlig investerarna anser att entreprenören är. En av slutsatserna som dras är därför att för
att lyckas med en equity crowdfundingkampanj måste belöningen för att investera i
kampanjen vara tillräckligt stor (Cholakova & Bart, 2015). Vidare har Lukkarinen m.fl. (2016)
genomfört en studie där de faktorer som leder till att en equity crowdfundingkampanj blir
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framgångsrikt finansierad står i fokus. Några av de viktigaste faktorerna enligt studien är att
projektet i ett tidigt skede blivit finansierat av privata nätverk, synbarhet i sociala medier och
storleken på den minsta tillåtna investeringen.
Som ovan nämnts finns det olika typer av crowdfunding och det har även gjorts forskning på
vad som leder till att entreprenörer väljer en viss typ av crowdfunding framför en annan.
Belleflamme m.fl. (2014) har jämfört två typer av crowdfunding; belöningsbaserad, där
investeraren får förbeställa produkter till ett rabatterat pris, och equity crowdfunding, där
investeraren får vara med och dela på framtida vinster. Resultaten av studien tyder på att
när kapitalet som efterfrågas är relativt litet föredrar entreprenörer att använda sig av
belöningsbaserad crowdfunding, men föredrar annars equity crowdfunding. Anledningen till
detta förklaras genom att belöningsbaserad crowdfunding tillåter entreprenören att
prisdiskriminera konsumenter som ej investerat i projektet. Om entreprenören behöver
mycket kapital måste hen sänka priset på produkten ännu mer för investerarna för att locka
till sig fler investerare, vilket till slut blir ohållbart.
Den forskning som finns inom området tycks till stor del vara centrerad kring finansiering
genom crowdfunding, hädan efter refererat till som crowdfundingkampanjer alternativt
finansieringskampanjer. Vad som händer efter att en lyckad crowdfundingkampanj är
genomförd är ännu ett relativt outforskat område. Med lyckad crowdfundingkampanj syftas
det här på när ett företag har lyckats samla in önskat kapital via crowdfunding. Det har
genomförts en omfattande studie av den brittiska marknaden för equity crowdfunding där
författarna följer upp ett antal bolag och kategoriserar deras utveckling på fyra olika sätt.
Dessa kategorier är om bolaget har vänt sig till crowdfunding ytterligare gånger efter den
initiala kampanjen, och fusioner och sammanslagningar. Dessa två utfall anser författarna
vara positiva. De två andra kategorierna av företag är de som har avvecklat verksamheten
och de som fortsätter verksamheten utan att falla in i någon av de andra kategorierna. Bland
annat visar studiens resultat att de företag som har flest investerare tenderar att ha störst
chans att vara föremål för fusioner och sammanslagningar, och att de företag med minst
antal investerare tenderar att löpa störst risk för att verksamheten ska avvecklas. Av
företagen som studerades var det 18% vars verksamhet avvecklades, vilket ger en
överlevnadsgrad på 82% (Signori & Vismara, 2017). Vidare har även hela den europeiska
marknaden för equity crowdfunding undersökts av Décarre & Wetterhag (2014), både

3

kvantitativt och kvalitativt. I studien ingår bl.a. Frankrike, Storbritannien och Sverige. Olika
nyckeltal, t.ex. omsättningstillväxt och vinsttillväxt sätts i fokus, och ställs i relation till bland
annat antal investerare som deltog i equity crowdfundingkampanjen. Även i deras studie
fastställdes en överlevnadsgrad bland företagen. Denna var på 10%. När det gäller
överlevnadsgraden för nystartade företag i Sverige ansvarar den svenska myndigheten
Tillväxtanalys för att fastställa denna. Senaste undersökning rör företag som startades 2012
och överlevnadsgraden var 24% (Tillväxtanalys, 2017).
Då forskningen kring crowdfunding som vi inför det här arbetet har lyckats komma över
främst behandlar crowdfundingkampanjer vill vi bidra med en kompletterande studie, som
bygger vidare på den redan existerande forskningen. Equity crowdfunding och hur
utvecklingen ser ut hos bolag som använder sig av finansieringsformen har analyserats på
den brittiska marknaden, och hur den finansiella utvecklingen ser ut för dessa typer av bolag
har studerats på den europeiska marknaden som en helhet. Det ger en grund att utgå ifrån i
vidare forskning. Behavioral finance är ett forskningsområde som väver in forskningen kring
psykologi i finansieringssammanhang. Det här har även gjorts i en crowdfundingkontext. Mer
specifikt har teorin om flockbeteende, som är sprungen ur behavioral finance, studerats och
observerats på marknaden för crowdfunding av Agrawal m.fl. (2011) och Vismara (2016).
Flockbeteende är ett fenomen som innebär att investerare kopierar andra investerares
beteende. I praktiken betyder det att om en investerare ser att någon annan investerar i ett
projekt gör den här investeraren det också, endast på grund av att hen har observerat att
någon annan har investerat. Investeraren gör alltså ingen egen analys (Caparelli, Cassuto &
D'Archangelis, 2014). Agrawal m.fl. (2011) och Vismara (2016) visar att om många redan har
investerat i ett crowdfundingprojekt tenderar det att leda till att flockbeteende uppstår. Att
andra investerar i ett projekt används alltså som en indikation på att det är en bra
investering, ju fler som investerar desto starkare indikation anses det vara på att det är en
bra investering. Det innebär att förhållandet mellan hur många som investerar i ett företag
genom crowdfunding och företagets finansiella utveckling bör studeras ytterligare.
Forskningsläget är idag sådant att det finns stora luckor angående vad som går att vänta av
bolag som finansieras genom crowdfunding. Det har visat sig finnas ett positivt samband
mellan antal investerare och företags finansiella prestationer av Décarre & Wetterheg (2014)
och Signori & Vismara (2014) och vi ämnar i den här studien att undersöka detta förhållande
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ytterligare. Då analysen av svenska företag som finansieras genom equity crowdfunding är
påbörjad av Décarre och Wetterhag (2014) anser vi att det finns en grund att utgå ifrån när
det handlar om den finansiella utvecklingen av svenska företag som finansieras genom
equity crowdfunding. Detta leder oss till vår frågeställning och vårt syfte nedan.

1.3 Frågeställning
Hur har de svenska företag som använt sig av equity crowdfunding utvecklats finansiellt efter
genomdriven finansieringskampanj i förhållande till hur många som har investerat i
företagen och hur stor andel av företagets aktier som emitterats till externa intressenter via
finansieringskampanjen? Finansiell utveckling kommer att mätas genom omsättningstillväxt
och vinsttillväxt för att på så sätt bygga vidare på den forskning som ligger till grund för den
här studiens utformande.

1.4 Syfte
Syftet med den här studien är att analysera hur svenska företag utvecklas finansiellt efter att
de har genomfört en equity crowdfundingkampanj där de har lyckats samla in önskat kapital.
Denna finansiella utveckling ska sättas i relation till antal investerare som deltar i equity
crowdfundnigkampanjerna och hur stor andel av företagens aktier som emitteras till externa
intressenter i equity crowdfundingkampanjerna, och därmed bygga vidare på existerande
forskning som behandlar dessa aspekter. Studien antar ett investerarperspektiv och ämnar
beskriva resultaten med utgångspunkt i vad flockbeteende kan få för konsekvenser för
investerare på marknaden för equity crowdfunding.
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2. Teori
Den här studien behandlar ett fenomen som har vuxit fram på 2000-talet där forskningen är
begränsad. Equity crowdfunding är sprunget ur crowdfunding, och de både begreppen avser
vad som skulle kunna anses vara alternativa finansieringsformer. Vi vill säkerställa att läsaren
får en förståelse för vad de båda begreppen innebär innan vi diskuterar finansiering på ett
teoretiskt plan, som vi sedan kan använda för att utforska equity crowdfunding djupare. Det
här arbetet behandlar vad som skulle kunna kallas för alternativa, eller icke-traditionella,
finansieringsformer då crowdfunding skiljer sig en hel del från hur entreprenörer tidigare har
anskaffat kapital (Allison, Duane Ireland, Ketchen, & McKenny, 2017). Vi har därför valt att i
det här kapitlet beskriva en del av den teoribildning som kretsar kring icke-traditionella
investeringsbeslut som vi anser är relevant. Den teori vi använder i den här studien är
behavioral finance och flockbeteende. Teorin handlar i korthet om att investerare frångår
rationellt beslutsfattande och baserar investeringsbeslut på att andra redan har investerat.
Vi ämnar att beskriva konsekvenserna av det här investeringsbeteendet på marknaden för
equity crowdfunding. Detta följs sedan av, vad vi anser för studien, viktiga aspekter ur den
forskning som är gjord inom området entreprenörskap som behandlar hur företags
framgång mäts genom olika nyckeltal, för att sedan avslutas med en sammanställning av
tidigare forskning inom equity crowdfunding där fokus har legat på uppföljning av företag
efter att de har finansierats genom equity crowdfunding. Det här leder oss till två hypoteser
för prövning. Litteratursökningen har skett i databaserna Worldcat Discovery, Business
Source Premier och Emerald via Högskolan i Skövdes hemsida. Som komplement har även
Google Scholar använts.

2.1 Crowdfunding
Crowdfunding har vuxit fram sedan 2006 (Macht, 2014) och har av olika forskare definierats
genom olika formuleringar. Ordet crowdfunding kommer från ordet crowdsourcing vilket
definieras som att ta en uppgift som traditionellt sett utförs av en specifik agent (oftast en
anställd) och outsourca uppgiften till en oidentifierad, oftast stor grupp av människor på ett
öppet forum (Brem & Allan, 2013). Som tidigare nämnts definierar Paul Belleflamme m.fl.
(2014) crowdfunding som att ”Crowdfunding vänder sig till allmänheten, oftast över

6

internet, där syftet är att samla in kapital antingen i form av donationer eller i utbyte mot
någon typ av belöning” (s. 588). Crowdfunding är alltså en investeringsform där en
entreprenör har som mål att samla in kapital genom att nå ut till en stor grupp människor
som kan bidra med en mindre summa till entreprenörens projekt, istället för att som
traditionellt söka större belopp från en eller ett fåtal kapitalstarka investerare. Vidare säger
Mollick (2014) att ”crowdfunding refererar till ansträngningar av entreprenöriella individer
och grupper – kulturella, sociala och vinstsökande – för att finansiera deras verksamhet
genom att söka relativt små bidrag från ett relativt stort antal individer genom internet, utan
traditionella finansiella förmedlare” (s. 2). Det finns många definitioner av crowdfunding
men vad de alla har gemensamt är att de beskriver crowdfunding som en finansieringsform
där en entreprenör riktar sig till allmänheten för att skaffa kapital, oftast över internet.
I praktiken börjar crowdfunding med att den som söker kapital väljer en plattform på
internet som parar ihop investerare med entreprenörer. De flesta plattformar tillämpar en
granskningsprocess av entreprenörer som vill publicera ett projekt på deras hemsida innan
de släpps igenom. Efter att de har blivit godkända att publicera sitt projekt skapar de en
"pitch", alltså en typ av reklam för sitt projekt med målet att locka till sig investerare. Pitchen
innehåller information om projektet, upplysningar om entreprenören själv, deras affärsidé
som de söker kapital för, hur mycket kapital de söker och en deadline för när de måste ha
samlat in kapitalet. Investerare kan investera hur mycket eller lite de vill, men generellt är en
investering på mellan 6 och 50 USD. Det här innebär att det kan krävas många investerare då
det genomsnittliga kapitalet entreprenörer på Kickstarter söker, oavsett vilket land de är
verksamma i, är strax över 8500 USD. Om entreprenören inte lyckas få in den summa som
hen efterfrågar går pengarna tillbaka till investeraren enligt crowdfundingplattformarnas
affärsmodell (Macht, 2014). De flesta crowdfundingprojekt når antingen sitt målkapital med
små marginaler eller misslyckas stort med att nå sitt mål. Enligt Mollick (2014) är det endast
omkring hälften (48,1%) av entreprenörerna på Kickstarter som lyckas med att samla in
tillräckligt med kapital.

2.2 Equity crowdfunding
Equity crowdfunding är en specifik typ av crowdfunding som innebär att entreprenören
erbjuder en andel i företaget i utbyte mot kapital (Lin, 2017). Det här är en relativt ny typ av
7

finansieringsmodell som blir vanligare och vanligare. 2014 samlades 194 miljoner euro in via
equity crowdfunding i Europa; en rejäl ökning jämfört med 2012 års 23 miljoner euro. Men
även för equity crowdfunding är de framgångsrika kampanjerna relativt få, i en studie
genomförd av Lukkarinen m.fl. (2016) var det endast 30% av entreprenörerna som lyckades
samla in sitt målkapital, och på många equity crowdfundingplattformar är siffrorna liknande.
Equity crowdfunding anses av en del vara en av de potentiellt sett riskfylldaste
investeringsformerna en privat investerare kan ägna sig åt. Några av de främsta riskerna är
(1) den osäkerhet som omger affärsidéer och hur framgångsrika dessa kan bli hos ett
nystartat företag, (2) den informationsasymmetri som finns mellan entreprenörer och
investerare, (3) att många företag som söker finansiering via equity crowdfunding saknar
materiella tillgångar, (4) historik kring verksamheten och (5) att det ofta saknas en
andrahandsmarknad vilket gör att det är svårt att värdera en aktie i företaget och att det
dessutom blir svårt att likvidera sina aktier (Lin, 2017).
Crowdfunding sker oftast över internet och entreprenörernas mål är ofta att samla in mycket
kapital via många små investerare och dessa investerare har oftast inte förmågan att göra
omfattande analyser av potentiella investeringsobjekt, därför antas det ofta råda
informationsasymmetri

mellan

entreprenören

och

investerarna.

I

ett

equity

crowdfundingsammanhang är dessa informationsasymmetrier särskilt utmärkande därför att
tidiga investerare har stort behov av att samla information och övervaka företagets
utveckling (Ahlers, Cumming, Günther, & Schweizer, 2015).

2.3 Behavioral finance
Crowdfunding och det relaterade området equity crowdfunding är relativt nya fenomen som
det ännu inte finns någon omfattande forskning kring. På grund av detta saknas det
etablerade teorier om området. Dock finns det teorier och forskning kring investeringar som
går att applicera i en crowdfundingkontext. I det här arbetet tar vi avstamp i den forskning
som finns kring psykologi och investeringsbeslut för att skapa förståelse för vad som leder till
att individer investerar i företag som använder sig av crowdfunding och equity
crowdfunding. Den här förståelsen för vad som motiverar investerare kan sedan användas
för att analysera om samband mellan investerare och företags finansiella prestation finns,
och vilka potentiella konsekvenser detta kan resultera i. Dock är det viktigt att ha i åtanke att
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samband ej är det samma som orsak, och att företags prestationer nödvändigtvis inte
påverkas av vem eller hur många som investerar i företaget.
Traditionellt sett har forskningen kring hur människor investerar sina pengar bland annat
utgått från att investerares portföljfördelning är baserad på förväntad vinst och risk, och
riskbaserade prismodeller för tillgångar och andra rationella teorier kring investering har
tagits fram (Chandra & Thenmozhi, 2017). Behavioral finance är ett område som väver in
litteraturen

kring

ämnet

psykologi

i

forskningen

kring

hur

människor

fattar

investeringsbeslut. Mer specifikt är det människors kognition som behandlas inom teorin
(Ritter, 2003). Kognition handlar om hur människor tänker. Behavioral finance beskriver hur
människor använder kognitiva genvägar vilket kan resultera i att beslut inte är strikt
rationella (McGoun & Skubic, 2000). Syftet med behavioral finance är att förklara finansiella
fenomen baserade på icke-rationellt beteende (Chandra & Thenmozhi, 2017). Bland annat
har forskning visat att människor ibland tenderar att ha för hög tro på sina egna förmågor
och att de lägger alldeles för stor vikt vid tidigare erfarenheter (Ritter, 2003).

2.3.1 Flockbeteende
I vissa fall uppvisar investerare ett flockbeteende, vilket innebär att ett flertal investerare
köper de aktier som andra köper, och säljer de aktier som andra säljer. Det här står i kontrast
till vad till exempel the efficient market hypothesis (EMH) säger. EMH är en teori som säger
att investerare uppskattar förväntade priser i framtiden och sedan räknar ut den väntade
vinsten baserat på en jämviktsmodell. I praktiken innebär det att investerare uppskattar
jämviktspriset för en aktie och jämför det med rådande aktiekurs, och om de båda priserna
inte stämmer överens med varandra kommer det rådande priset att ändras. Enligt EMH
köper en investerare aktier som är undervärderade och säljer de aktier som är
övervärderade (Caparelli, Cassuto, & D'Archangelis, 2004).
När det gäller crowdfunding har det uppvisats tendenser som kan tyda på att ett
flockbeteende bland investerare är vanligt förekommande. I en studie av Agrawal m.fl.
(2011) av crowdfundingplattformen Sellaband visade det sig att ju mer kapital en
crowdfundingkampanj attraherade, desto villigare blev investerare att investera i
kampanjen. Investerare var mer än dubbelt så villiga att investera i projekt som hade samlat
in 80% av sitt målkapital jämfört med de som bara samlat in 20%. Chansen att individer
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väljer att investera och att flockbeteende uppstår ökar ju fler som redan har investerat.
Sellaband är en crowdfundingplattform som ej erbjuder equity crowdfunding men resultaten
av studien tyder på att investerare tenderar att uppvisa samma flockbeteende för både
crowdfunding och equity crowdfunding (Agrawal, Catalini, & Goldfarb, Some Simple
Economics Of Crowdfunding, 2014). Dessa resultat styrks av en studie vars författare
undersökte den brittiska marknaden för equity crowdfunding specifikt. I studien valdes 271
företag ut som lanserat sina equity crowdfundingkampanjer på plattformarna Crowdcube
och Seedrs åren 2011 - 2014. Det genomsnittliga företaget i studien samlade in 101,7% av
sitt målkapital. När företagen som undersöktes hade samlat in 50% eller mer av sitt
målkapital var det endast 10% av dessa som ej lyckades samla in önskat kapital. Det
vanligaste bland de som ej lyckades med att samla in den summa de siktade på var att de
inte lyckades attrahera mer än 25% av målkapitalet (Vismara, 2016). Resultaten av Agrawal
m.fl:s (2011) och Vismaras (2016) forskning indikerar att om många redan har investerat i ett
crowdfundingprojekt, desto troligare är det att projektet fortsätter att finansieras, jämfört
med om bara ett fåtal har investerat. Detta medför också att risken för att flockbeteende
uppstår när många redan har investerat.
Flockbeteende uppvisas av både privata och professionella investerare. Anledningen till att
även professionella investerare kan påverkas av "flockens" beteende tillskrivs enligt viss
forskning människors strävan efter konsensus (Olsen, 1996). Det kan även vara så att de
faller in i ett flockbeteende på grund av att de inte vill förlora trovärdighet. Om till exempel
många analytiker och investerare uttalar sig och agerar på ett visst sätt, finns det en risk att
andra analytiker och investerare agerar på samma sätt. När många aktörer är eniga på
aktiemarknaden innebär det inte nödvändigtvis att resultatet blir negativt. Vissa menar att
resultatet av flockbeteende kan ha positiva följder, medan en del ekonomer argumenterar
för att det kan leda till att aktiepriserna destabiliseras och att finansbubblor kan uppstå
(Spyrou, 2013).

2.3.2 Kritik mot behavioral finance
Det har lyfts fram kritik mot behavioral finance av vissa forskare som studerar investeringar
och aktiemarknaden. En del hävdar att de teoretiska beteendemodellerna är ad hoc till sin
natur och är designade för att förklara vissa specifika avvikande fenomen. Den här kritiken
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bemöts med att modellerna inom behavioral finance baseras på omfattande empiriska bevis
om hur människor faktiskt beter sig. Vidare är motargumentet att om forskare anstränger sig
för att hitta människor som uppvisar avvikande beteende från vad som är rationellt kommer
de till slut att hitta människor som beter sig icke-rationellt. Dessutom är behavioral finance
ett omfattande område som inte erbjuder någon enhetlig teori som förklarar människors
beteende, till skillnad från det rationella tänkandet som har resulterat i nyttomaximering,
vilket innebär att en individ spenderar sina pengar rationellt på ett sådant sätt att individen
uppnår den högsta möjliga nyttan som går att nå för de pengarna (Chandra & Thenmozhi,
2017). Angående flockbeteende är en vanlig uppfattning att det är ett ofta förekommande
fenomen, men det går att hävda att det empiriska underlaget för det antagandet inte är
tillräckligt omfattande (Spyrou, 2013). När det gäller institutionella och professionella
investerare har vissa studier visat att underlaget för att flockbeteende existerar bland dessa
aktörer är begränsat och inte särskilt övertygande (Lakonishok, Shleifer & Vishy, 1992;
Girnblatt, Titman & Wermers, 1995; Christie & Huang, 1995; Gleason, Mathur & Peterson,
2004; Wylie, 2005) medan flertalet studier där forskarna analyserat vissa geografiska
regioner, t.ex. USA (Choi & Sias, 2009) Tyskland (Walter & Weber, 2006) och södra Europa
(Economou, Kostakis, & Philippas, 2011) har presenterat starka bevis för att flockbeteende
har förekommit.

2.4 Överlevnadsgrad och entreprenörskap
Den svenska myndigheten Tillväxtanalys ansvarar, på uppdrag av regeringen, för att
analysera och utvärdera Sveriges tillväxtpolitik. Deras arbete innefattar bland annat att följa
upp samtliga företag i Sverige tre år efter att de har startat, för att se hur många av
företagen som fortfarande är verksamma. Senaste publikation av detta slag utgavs 3/5-2017.
Denna publikation rör företag som startade år 2012. Vi har för den här studien valt att följa
upp och analysera företag startade åren 2013-2015. Företagen i den här studien var därför ej
en del av Tillväxtanalys senaste rapport över utvecklingen av nystartade företag. Dock
befinner sig de aktuella företagen i denna studie relativt nära de företag som omfattas av
Tillväxtanalys rapport ur ett tidsmässigt perspektiv. Därav anser vi att denna rapport och
dess resultat kan vara användbar för att i den här studien fastställa en rimlig förväntan för
hur stor andel av studiens företag som kan utvecklas i en negativ riktning, här definierad som
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negativ tillväxt av för studiens mätningar utvalda nyckeltal, och i förlängningen försättas i
eventuell konkurs.
Av totalt 69 216 nystartade företag i Sverige år 2012 var det tre år senare 52 641 företag
som fortfarande var verksamma. Uttryckt i procent är siffran 76%. På branschnivå ser
statistiken
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ut.
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överlevnadsgraden högst, på 86%. Lägst var överlevnadsgraden 68% inom branscherna
handel, transport, hotell och restaurang. Ser man till möjligheten att utveckla verksamheten
bland de fortfarande verksamma företagen genom personaltillväxt var 28% av rapportens
företagare positivt inställda till möjligheten. Vidare bedömde 38% av företagarna att deras
verksamhet skulle fortsätta växa de närmaste tre åren, och 37% att deras verksamhet skulle
finnas kvar i samma omfattning för samma tidsperiod. Endast 6% bedömde att
verksamheten skulle komma att krympas de närmaste tre åren, och 9% bedömde att deras
verksamhet skulle komma att avvecklas helt. Av de resterande 10% ställde sig företagarna
som utgjorde 9 procentenheter ovissa till framtidens utveckling och 1 procentenhet
förutspådde att deras företagsverksamhet är överlåten inom tre år (Tillväxtanalys, 2017).
Forskningen kring entreprenörskap har visat att entreprenörer tenderar att ofta tro för
mycket på sina förmågor (Ritter, 2003; Griffin, Hayward, & Shepherd, 2006). När en
entreprenör överskattar sina förmågor är det också vanligt att denne överskattar hur troligt
det är att dennes företagsverksamhet kommer att vara framgångsrik. Enligt Hayward m.fl.
(2006) är det inte ovanligt att entreprenörer är medvetna om att deras företagsverksamhet
kan misslyckas, men att de inte tror att just de kommer att misslyckas. När det gäller
riskfyllda investeringar, som equity crowdfunding, är det vanligt att hög avkastning utlovas.
Det har visat sig att många företag som ägnar sig åt equity crowdfunding har
överoptimistiska förväntningar på verksamheten (Signori & Vismara, 2017). Vad som leder
till att nystartade företag lyckas, och hur lyckas definieras, är ett resultat av hur personerna
involverade i företaget fattar beslut och vad betraktaren anser att lyckas betyder (Kiviluoto,
2013).
Ett vanligt sätt att avgöra om ett företag lyckas och är framgångsrikt är genom att beräkna
omsättningstillväxt och vinsttillväxt. Omsättningstillväxt är det vanligaste måttet på tillväxt
och framgång inom forskningen kring entreprenörskap. Ofta anses det finns en koppling
mellan omsättningstillväxt och vinsttillväxt, där ökande omsättning antas lede till högre
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vinst. Det finns dock forskning som visar på att ett sådant samband inte nödvändigtvis
existerar, och att vinsttillväxten bör analyseras utan att omsättningstillväxten vägs in. Istället
tyder den forskningen på att vinstdrivande företag fortsätter att öka sin vinsttillväxt, och att
ett negativt resultat inte går att vända med endast ökad omsättning. Ett annat vanligt mått
på framgång är personaltillväxt. Tillväxten av olika nyckeltal är resultatet av olika
affärsstrategier, och som ett sätt att mäta framgång är tillväxt endast ett av flera, dock det
populäraste. Specifikt är omsättningstillväxt ett populärt mått. Trots att det är ett väldigt
populärt sätt att mäta framgång på, har det inom forskningen argumenterats för att
omsättningstillväxt inte ensamt kan ligga till grund för utvärdering av ett företags framgång
(Kiviluoto, 2013).

2.5 Tidigare forskning
Crowdfunding är ett relativt nytt fenomen där forskningen och teoribildningen fortfarande ej
är fullständig (Allison, Duane Ireland, Ketchen, & McKenny, 2017). För den här studien har vi
specifikt valt att analysera utvecklingen av svenska företag efter att de har genomfört en
framgångsrik equity crowdfundingkampanj. I arbetet med detta har vi kommit över två
liknande studier där den ena behandlar den brittiska marknaden för equity crowdfunding,
och den andra behandlar hela den europeiska marknaden, där Sverige ingår. Dessa tidigare
studier får ligga till grund för en del av den fortsatta forskningen kring området, som vi
genom den här studien söker bidra till. Deras resultat ger oss anledning att belysa
utvecklingen av equity crowdfunding på den svenska marknaden, för att se om resultaten av
equity crowdfunding i Sverige är liknande eller skiljer sig åt från den brittiska marknaden,
och om resultaten ligger i linje med den tidigare forskning som gjorts kring utvecklingen av
svenska företag som använder sig av equity crowdfunding

2.5.1 Equity Crowdfunding i Storbritannien
Signori & Vismara (2017) har följt upp 212 företag på den brittiska marknaden som har
använt sig av equity crowdfunding mellan åren 2011-2015.
I studien argumenterar de för att det finns en relativt hög möjlighet att oseriösa företag
söker kapital via equity crowdfunding. Många investerare gör inte tillräckligt med
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efterforskningar innan de fattar investeringsbeslut, vilket oseriösa företag kan utnyttja. De
hävdar på grund av detta att en överlevnadsgrad för företag som använder equity
crowdfunding bör undersökas, och de diskuterar hur tidigare studier visar att företag i
Storbritannien som använder equity crowdfunding oftare går i konkurs än företag som inte
använder sig av det. Författarna påpekar också att det är svårt att realisera vinster för
investerare då det saknas en marknad för att handla med dessa aktier. De tar istället upp
andra sätt för investerare att få avkastning på sina investeringar, t.ex. att företagen
börslanseras och fusioner och sammanslagningar.
Företagens utveckling kategoriserades på fyra olika sätt:
1. Seasoned equity offerings (SEO:s), vilket betyder att de sökte mer kapital
2. Fusioner och sammanslagningar, vilket betyder att de blev uppköpta
3. Aktiva, vilket innebär att verksamheten fortsätter och att inget nytt kapital har
samlats in
4. Misslyckade, vilket innebär att verksamheten upphörde
Av studiens resultat utläses att 17,9% av företagen misslyckades, 34,9% sökte mer kapital
efter den initiala equity crowdfundingkampanjen, 1,4% blev på ett eller annat sätt
förvärvade och var med om någon typ av fusion eller sammanslagning, och resterande var
fortfarande aktiva.
Tre huvudsakliga variabler för att mäta sambandet mellan investerare i en equity
crowdfundingkampanj och hur företaget utvecklas efter kampanjen har valts ut. Den första
variabeln är hur många som investerar i företaget. Den andra variabeln är hur snabbt
företaget når sitt målkapital, och den tredje variabel är om professionella investerare
investerar.
Studien visade att företag med ett stort antal investerare tenderar att ej ha positiv
utveckling genom att bli uppköpta eller söka mer kapital via SEO:s efter den initiala
kampanjen. Alla företag som på nytt sökte kapital via equity crowdfunding begärde mer
pengar per andel än de gjorde vid den initiala kampanjen. Författarna definierar SEO:s och
fusioner och sammanslagningar som positiva resultat. Att dessa resultat ej uppnås av företag
med bred ägarbas förklaras av att med många investerare minskar incitamenten för varje
enskild investerare att övervaka företagets beslutsfattare. Det här i sin tur kan leda till ökad
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möjlighet för oseriösa företag att finansieras, då företag som redan finansierats till viss del
tenderar att fortsätta finansieras utan att investerare gör tillräckliga efterforskningar.
Anledningen till att det är eftersträvansvärt för företag att söka mer kapital i en andra
omgång är för att de ska kunna fortsätta växa och investerares investeringar ska stiga i
värde. Dock är en equity crowdfundingkampanj ett sätt att försöka förutspå om ett företag
kan utvecklas i en positiv eller negativ riktning. Företag med många investerare, som når sitt
målkapital förväntas kunna dra nytta av detta, både på marknaden för dess produkter och
på den finansiella marknaden. Vad som dock är nödvändigt i de flesta fall för att företagen
ska kunna växa är att de fortsätter söka kapital. Trots att författarna i inledningen av sin
studie beskriver att företag som är med om fusioner och sammanslagningar tenderar att ha
ett lågt antal initiala investerare visar de i resultatdelen av studien att de företag som var
med om fusioner och sammanslagningar hade högst antal investerare i genomsnitt (778 st.)
och de företag som misslyckades hade lägst antal investerare i genomsnitt (88,3 st.). Vad det
här beror på framgår ej.
Angående de andra två variablerna visade det sig att företag som snabbt når sitt målkapital
tenderar att söka nytt kapital vid ett senare tillfälle, och när det kom till professionella
investerare visade det sig att inga av företagen som de investerade i misslyckades.

2.5.2 Equity crowdfunding i Europa
Décarre & Wetterhag (2014) har genomfört en studie på den europeiska marknaden för
equity crowdfunding, där de följer upp företagen efter att de har genomdrivit en lyckad
equity crowdfundingkampanj. Länderna som ingår i studien är Storbritanninen, Tyskland,
Nederländerna, Sverige, Finland, Österrike och Frankrike. Författarna formulerar
frågeställningen Vilka är utfallen för europeiska företag som genomdrivit en equity
crowdfundingkampanj? De svarar på sin frågeställning både kvantitativt och kvalitativt.
Kvantitativt kollar de på tillväxten av omsättning, balansomslutning, vinst och antal
anställda. För studien valdes 337 företag, varav 33 stycken hade lagt ner sin verksamhet,
vilket ger en överlevnadsgrad på 90 procent.
Resultaten av studien visade att bolagen i genomsnitt är 2,4 år när de söker kapital via equity
crowdfunding. Det är vanligt att företagen grundas av en till två entreprenörer med
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universitets- eller högskoleexamen. Hälften av företagen hade samlat in externt kapital
innan de vände sig till equity crowdfunding, och 82% av företagarna som svarade på en
enkätundersökning hade investerat sina egna pengar i verksamheten innan de genomförde
kampanjen. Enkätundersökningen visade att 70% inte hade någon professionell investerare
med sig innan kampanjen. Dock visade enkäten att 57% av entreprenörerna som svarade
hade samlat in kapital från en eller två professionella investerare, 16% hade fler än så och
27% saknade professionella investerare helt och hållet. Vidare kom de fram till att i
genomsnitt har varje lyckad kampanj 166 investerare, och att företagen i genomsnitt har 117
000 euro som målkapital, och att de i genomsnitt samlade in 135% av kapitalet. I genomsnitt
erbjöd de 13,4% av företaget i utbyte mot det totala kapitalet. 34 av företagen som ingick i
studien sökte nytt kapital efter den initiala kampanjen, en del sökte nytt kapital upp till fyra
gånger efter den initiala kampanjen.
Författarna
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balansomslutningstillväxt, vinsttillväxt och personaltillväxt. Kvalitativt definierades ett antal
olika utfall som en konsekvens av equity crowdfundingkampanjen: Om de söker ytterligare
kapital i fler omgångar efter den initiala equity crowdfundingkampanjen, om kundbasen
utökas,

om

produktportfolion

utökas

och

om

deras

pressnärvaro

ökas.

Som

förklaringsvariabler använder de: Hur många aktier som emitterades, hur mycket kapital de
samlade in, hur många som investerade, hur många professionella investerare som
investerade och om de har samlat in kapital innan kampanjen.
Vinst påverkas positivt av att bolaget under kampanjen emitterar en större andel av
företaget, om professionella investerare investerar, och om ägarna har investerat i företaget
innan kampanjen. De företag som professionella investerare hade investerat i innan
kampanjen hade negativ omsättningstillväxt och vinsttillväxt, ingen utökad produktportfölj
och lite uppmärksamhet i PR-sammanhang.
Omsättningstillväxten påverkas positivt av antal investerare med en signifikansnivå på 1%.
Resultaten indikerade att en enprocentig ökning i antal investerare leder till en 4,5 procentig
ökning i omsättningstillväxt. Författarna förklarar det här förhållandet genom att det kan
vara så att många investerare även själva hjälper till att marknadsföra företaget genom att
berätta om det för sina bekanta.
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Omsättning och omsättningstillväxt tenderar att nå en peak året efter genomdriven equity
crowdfundingkampanj. Det här tycks också vara relaterat till ett högt antal investerare.
Vinsten minskar i genomsnitt åren efter kampanjen, men med en mindre negativ tillväxt.
De kvalitativa utfallen var bland annat att kampanjerna hjälpte företagen att få
uppmärksamhet och publicitet. Det här påverkas också av antal investerare. Att kampanjen
påverkar företagets förmåga att öka personaltillväxten och deras kundbas fann de svaga
bevis för. Den faktor som påverkade mest var om grundaren hade investerat i företaget
innan kampanjen. Detta tenderade att föra med sig positiv vinsttillväxt och om företaget fick
mycket uppmärksamhet i pressen, tillsammans med ökad kundbas och utökad
produktportfölj. 60% samlade in mer kapital efter kampanjen. Hälften hade inte samlat in
kapital innan, men efter kampanjen lyckades majoriteten samla in kapital via bank och
affärsänglar. Slutsatsen författarna drar av det är att företag som genomför equity
crowdfunding har lättare att samla in kapital efter det.

2.6 Hypoteser
Både Signori & Vismara (2017) och Décarre & Wetterhag (2014) har visat att antal
investerare i en equity crowdfundingkampanj har ett samband med hur företagen utvecklas.
Signori & Vismara (2017), som fokuserar på den brittiska marknaden, kommer till slutsatsen
att antal investerare kan ha både ett positiv och ett negativt samband, medan Décarre &
Wetterhag (2014), som fokuserar på den europeiska marknaden, endast påvisar de positiva
sambanden.
Den här studien söker svar på frågan Hur har de svenska företag som använt sig av equity
crowdfunding utvecklats finansiellt efter genomdriven finansieringskampanj i förhållande till
hur många som har investerat i företagen och hur stor andel av företagets aktier som
emitterats till externa intressenter via finansieringskampanjen? Décarre & Wetterheg (2017)
som har studerat den europeiska marknaden visar att antal investerare tycks ha en positiv
påverkan på omsättningstillväxten. Svenska företag ingår i resultaten av nämnda studie, men
resultaten är ej specifika för Sverige, då resultaten generaliseras baserade på företag från
flera olika länder. Signori & Vismara (2017) som specifikt fokuserar på den brittiska
marknaden har ej fokuserat på redovisningsmässiga nyckeltal, utan kategoriserat
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utvecklingen av företagen på fyra olika sätt. Två av dessa är SEO:s och fusioner och
sammanslagningar. Den kritik som riktats mot nyckeltalet omsättningstillväxt säger ej att
nyckeltalet är meningslöst. Omsättningstillväxt kan vara en bidragande faktor till att
investerare köper aktier i ett företag och att fusioner och sammanslagningar blir aktuella.
Signori & Vismara (2017) definierar SEO:s och fusioner och sammanslagningar som positiva
utfall. Högt antal investerare tenderade att leda till fusioner och sammanslagningar, medan
lågt antal investerare tenderade att leda till SEO:s. I den här studien definierar vi ej positiva
och negativa utfall, utan undersöker bara den finansiella utvecklingen av svenska företag
som har använt sig av equity crowdfunding. Då omsättningstillväxt är ett populärt nyckeltal,
och Décarre & Wetterheg (2017) visar på ett positivt samband mellan omsättningstillväxt
och antal investerare för företag som använder equity crowdfunding på den europeiska
marknaden, ämnar vi att undersöka detta förhållande närmare och precisera våra resultat
för den svenska marknaden för equity crowdfunding genom följande hypotes:


Hypotes 1: För svenska företag som använder equity crowdfunding har antal
investerare och omsättningstillväxt ett positivt samband

Vidare tyder resultaten som Décarre & Wetterhag (2017) presenterar på att om en högre
andel av företagens aktier emitteras till externa intressenter leder detta till en positiv
vinsttillväxt. Vi vill med avstamp i den slutsatsen analysera det förhållandet närmare, på den
svenska marknaden för equity crowdfunding genom följande hypotes:


Hypotes 2: För svenska företag som använder equity crowdfunding har andel av
företagets

aktier

som

emitteras

till

externa

intressenter

i

equity

crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett positivt samband

3. Metod
3.1 Övergripande om metodval
För att besvara frågeställningen har vi för studien valt kvantitativ metod, för att genom
korrelations- och regressionsanalys kunna undersöka samband mellan variabler som är av
intervall- och absolutskala, och genomföra hypotesprövning. På grund av detta har vi tagit
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avstamp i positivismen, som är ett naturvetenskapligt perspektiv där objektivitet betonas,
vars huvudsakliga syfte är att presentera giltiga förklaringar genom hypoteser (Bell &
Bryman, 2014). Urvalet består av 24 företag varav 5 ej har inkluderats i hypotesprövningen
på grund av att deras verksamhet har avvecklats. Det går att hävda att en kvantitativ
undersökning ej är lämplig i det här fallet till följd av det låga antalet företag som ligger till
grund för studiens observationer. Populationen utgörs av alla svenska företag som
finansierades via FundedByMe åren 2013-2015, och vi har i arbetet med den här studien ej
lyckats hitta data för fler svenska företag som finansierats via equity crowdfunding, därav
den begränsade urvalsramen. Man bör därför vara försiktig med att generalisera studiens
resultat. Det här diskuteras vidare under rubrik 3.8.

Då även överlevnadsgraden för

nystartade företag och företag som använder crowdfunding har varit av intresse i tidigare
studier, ämnar vi att även fastställa överlevnadsgraden för företagen som ingår i den här
studien. Det här görs rent deskriptivt och uträkningen för överlevnadsgraden görs i Excel.
Även den andel av företagen som redovisar negativt eget kapital kommer att presenteras då
detta kan ge en fingervisning om i vilken riktning företagen tenderar att utvecklas. Studiens
frågeställning Hur har de svenska företag som använt sig av equity crowdfunding utvecklats
finansiellt efter genomdriven finansieringskampanj i förhållande till hur många som har
investerat i företagen och hur stor andel av företagets aktier som emitterats till externa
intressenter

via

finansieringskampanjen?

förutsätter

att

finansiell

utveckling

operationaliseras till ett mätbart/mätbara begrepp. Därför operationaliserar vi begreppet
finansiell utveckling till omsättningstillväxt och vinsttillväxt.

3.2 Korrelation och Regression
Det matematiska uttrycket korrelation refererar till hur styrkan mellan två variabler mäts. En
analys av korrelationen mellan två variabler, s.k. korrelationsanalys, mäter hur observationer
som presenteras i ett koordinatsystem förhåller sig till varandra, och om de tenderar att visa
ett linjärt samband. Ett positivt samband ska enligt korrelationsanalysen anta ett värde som
närmar sig +1. Desto närmre värdet +1 korrelationsanalysen ger, desto starkare är
sambandet mellan variablerna. Detsamma gäller för negativa värden. Ett negativt värde
enligt korrelationsanalysen antar ett värde som närmar sig –1. Desto närmare värdet -1
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korrelationsanalysen ger, desto starkare är det negativa sambandet. Korrelationsanalysen
kan endast ge värden mellan –1 och +1 (Elliot & Woodward, 2007).
Regressionsanalys liknar korrelationsanalys. I ett koordinatsystem kan en regressionslinje
anpassas mellan punkterna i koordinatsystemet. Styrkan i ett eventuellt samband mellan två
variabler mäts i regressionsanalysen genom variationen för observationerna runt linjen. En
liten variation indikerar ett starkt samband. R-Square (också refererad till som R2 och
determinationskoefficient) anger hur variationen i den beroende variabeln går att förklara
med den oberoende variabeln. R-Square kan anta ett värde mellan 0 och 1. Desto högre
värde R-Square antar, desto starkare är förklaringskraften. Riktningskoefficienten B (även
kallad regressionskoefficient) visar lutningen på regressionslinjen och anger hur mycket den
beroende variabeln förändras givet en förändring i den oberoende variabeln (också
refererad till som förklaringsvariabel) (Elliot & Woodward, 2007, Dahmström, 2014, Eliasson,
2013).
För hypotes 1 är omsättningstillväxt beroende variabel och antal investerare oberoende
variabel. För hypotes 2 är vinsttillväxt beroende variabel och andel av företagets aktier som
emitteras oberoende variabel.
Statistisk signifikans är ett begrepp som beskriver hur sannolikt det är att värdet på
regressionskoefficienten är riktigt (Dahmström, 2014). För att en hypotesprövning ska vara
statistiskt signifikant anses det accepterade gränsvärdet för signifikansen vara mindre än,
eller lika med, 0,05. Det här betyder att vi med 95% sannolikhet kan hävda att det finns ett
samband mellan variablerna som mäts (Elliot & Woodward, 2007). Korrelationsanalysen och
regressionsanalysen görs i SPSS.

3.3 Variabler
För studiens syfte har vi valt två beroende variabler för mätning. Dessa är omsättningstillväxt
och vinsttillväxt. Omsättningstillväxt har som förklaringsvariabel antal investerare som deltar
i equity crowdfundingkampanjen, och vinsttillväxt har som förklaringsvariabel hur stor andel
av företagets aktier som emitteras till externa intressenter via kampanjen. Det här motiveras
i kapitel 2. Hypotesprövningen är uppdelad i fyra år: År 0, år 1, år 2 och år 3, och
hypoteserna kommer att prövas för varje år. År 0 är året då företagen finansieras och år 1, 2
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och 3 är ett respektive två och tre år efter att företagen finansierats. Vi har valt detta
tillvägagångssätt för att möjliggöra ett så högt antal observationer som möjligt.

3.4 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet är ett begrepp som beskriver om resultaten av en studie skulle vara desamma om
en lika dan studie genomfördes (Bell & Bryman, 2014). Den här studiens hypoteser har
formulerats med en deduktiv ansats och bygger på liknande studiers resultat. Det är
sambanden som tidigare studier har presenterat som ska testas på nytt, i en ny kontext i den
här studien. Om studien skulle replikeras utgörs risken för avvikande resultat av att den
information som inhämtas vid datainsamlingen kan utläsas eller matas in fel vid uträkningen
av överlevnadsgraden och då hypotesprövningen utförs.
Validitet är ett begrepp som beskriver om de variabler som är utvalda är relevanta för att
besvara frågeställningen (Bell & Bryman, 2014). Studien syftar till att visa den finansiella
utvecklingen av företag som har använt sig av equity crowdfunding, och omsättningstillväxt
och vinsttillväxt är en del av den finansiella utvecklingen. Vi kommer för studiens syfte ej att
analysera de absoluta siffrorna för omsättning och vinst då det endast är utvecklingen av
dessa siffror som är relevanta för att testa hypoteserna. De oberoende variablerna, antal
investerare och andel av företagets aktier som emitteras till externa intressenter, har valts ut
enligt motivering som finns i kapitel 2.

3.5 Insamling av data
För att besvara studiens frågeställning Hur har de svenska företag som använt sig av equity
crowdfunding utvecklats finansiellt efter genomdriven finansieringskampanj? och testa
hypoteserna har vi använt oss av equity crowdfundingplattformen FundedByMe (se mer
information i punkt 3.7). De företag som ingår i studien har alla genomdrivit sina equity
crowdfundingkampanjer på fundedbyme.com. Genom att kontakta FundedByMe fick vi
instruktioner om hur vi ska gå till väga för att söka den information som krävs för att
genomföra studien. Vi försökte även få kontakt med andra plattformar utan framgång. Efter
att ha sökt igenom FundedByMe:s databas efter alla svenska företag som har använt sig av
deras plattform ansåg vi att studiens urval bäst utgörs av alla svenska bolag som använde
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plattformen åren 2013-2015, på grund av att det gav oss största möjliga urval. På
fundedbyme.com tog vi del av alla företagens kampanjer där information om antal
investerare som deltog i kampanjen och andel av företagets aktier som emitterades
hämtades. För att testa studiens hypoteser behövdes även nyckeltalen räknas ut. Detta
gjordes genom att skapa en urvalsram i Excel. Den data som har legat till grund för
nyckeltalsberäkningarna är företagens egna årsredovisningar, vilka har hämtats från
databaserna Infotorg Företag, hitta.se och allabolag.se.

3.6 Urval
Studiens urval består av 24 företag från plattformen fundedbyme.com som drev igenom sina
equity crowdfundingkampanjer åren 2013-2015. FundedByMe ansågs vara en lämplig
plattform för studien då de är specifikt inriktade på equity crowdfunding, och tillhandahåller
information om alla företag som har blivit framgångsrikt finansierade via deras tjänst. Det
ursprungliga urvalet bestod som sagt av 24 företag, men till följd av att vissa företag har
avvecklat sin verksamhet ligger endast 19 företag till grund för studiens hypotesprövning. Då
antalet observationer är så pass lågt innebär det att studiens resultat ej är generaliserbart
(Lövås, 2006). Att inte fler företag ingår i studien beror på att vi ej har lyckats hitta data för
fler svenska företag som finansierats genom equity crowdfunding.

3.7 Plattform för data
FundedByMe skriver på sin hemsida att de är “ett av få full-service crowdfunding plattformar
som erbjuder finansieringsstöd genom equity crowdfunding.” De har huvudkontor i
Stockholm och företaget har sedan de lanserade sin plattform hjälpt olika företag att
sammanlagt samla in över SEK 440 miljoner (Fundedbyme, Om: Funded by me, 2018). De
skriver även “att investera i startups och företag i tidiga skeden innebär hög risk, t.ex.
förlorade investeringar, likviditetsbrist, brist på utdelningar, och utspädning, och det bör
enbart göras som en del av en diversifierad portfolio.” (Fundedbyme, Investor: Fundedbyme,
2018). Eftersom att företag som använder sig av equity crowdfunding ofta är “startups” eller
befinner sig i “tidiga skeden” som FundedByMe uttrycker det, finns det en risk att företagen
inte finns kvar inom ett antal år. Därför är det relevant att fråga sig vad det är för typ av
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företag som använder sig av finansieringsmetoden, och hur många av dessa företag som är
lönsamma och når sina mål. Då equity crowdfunding är tillgängligt för den stora massan,
trots att företag som FundedByMe som möjliggör den här typen av finansiering höjer ett
varningens finger, och enligt egen utsago endast riktar sig mot “investerare och utlånare
som kan utvärdera och förstå dessa risker” (Fundedbyme, Investor: Fundedbyme, 2018) är
det rimligt att anta att många småsparare som ej investerar professionellt stöter på projekt
de känner sig lockade att investera i.

3.8 Metodreflektion
För att genomföra en hypotesprövning vars resultat går att generalisera på en hel population
krävs det ett urval om minst 30 observationer (Lövås 2006). I den inledande fasen av arbetet
med den här studien verkade ett urval om 30 företag inte vara ett problem. Det visade sig
emellertid att information om alla svenska företag som har använt sig av equity
crowdfunding inte finns tillgänglig för allmänheten att ta del av utan samarbete med de olika
crowdfundingplattformarna.

Efter

att

ha

tagit

kontakt

med

olika

equity

crowdfundingplattformar i ett försök att få information om företagen som har finansierats
via deras tjänster visade det sig att ingen av de tillfrågade plattformarna hade resurser att
avsätta för detta ändamål. Av den anledningen består studiens urval endast av företag som
finansierats via FundedByMe, som på sin hemsida gör det tillgängligt att ta del av
information om alla företag som har finansierats framgångsrikt via deras tjänst, och hur stor
andel av företagets aktier som emitterades till externa intressenter och hur många som
investerade i företagen. Det innebär också att studiens urvalsram är något begränsad då det
inte finns fler än 24 företag som finansierats via FundedByMe åren 2013-2015. Innan 2013
har endast ett svenskt företag finansierats via FundedByMe och för att ge studien en
enhetlighet valde vi att inte inkludera det företaget. För företag som finansierats efter 2015
finns det vid studiens genomförande ej data (årsredovisningar) som täcker tillräckligt många
år för att ge studien en enhetlighet. Det hade varit möjligt att göra en hypotesprövning för år
0 och inkludera företag som finansierats år 2016, men det hade inneburit en drastisk
minskning av observationer följande år som hypoteserna testas för, och frågeställningen
handlar om att se hur utvecklingen av företagen ser ut efter de har finansierats.
Utvecklingen sker efter år 0, hur nyckeltalen ser ut år 0 är endast jämförelsetal för
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utvecklingen framöver, och att inkludera företag som finansierats 2016 för att ge en bild av
hur den finansiella ställningen är hos företagen vid finansieringstillfället, för att sedan inte
inkludera dessa företag när utvecklingen mäts hade varit missvisande. Sammantaget betyder
ovanstående att den här studiens resultat ej är generaliserbart och att resultaten endast
gäller företagen i studien.
3.8.1 Alternativa tillvägagångssätt
En kvantitativ studie, som det här är, bör resultera i generaliserbara slutsatser. För att
försöka skapa en generaliserbar studie övervägde vi olika alternativa tillvägagångssätt. Ovan
ges en beskrivning av varför urvalet av svenska företag inte gick att utöka. Efter att det var
konstaterat att urvalet inte var tillräckligt för att resultatet av hypotesprövningarna skulle gå
att generalisera och applicera på populationen som helhet övervägde vi att formulera om
frågeställningen. Vi valde att formulera om frågeställningen till att inkludera alla företag som
finansierats via equity crowdfunding i hela norden. Anledningen till att den frågeställningen
inte behölls beror på två faktorer. Den första faktorn är språkutmaningen. Företag utanför
Sverige publicerar årsredovisningar på sina inhemska språk på hemsidor på samma språk.
Det förde med sig alldeles för stora utmaningar att komma över tillräckligt med data och att
översätta informationen till svenska för att det skulle vara genomförbart. Den andra faktorn
som gjorde att frågeställningen inte gick att behålla var att urvalet av företag i Norden som vi
lyckades komma över var oproportionerligt fördelat över länderna, med ett stort antal
företag i Sverige och ett litet, näst intill obefintligt i vissa fall, antal företag i de andra
länderna. Anledningen till den här oproportionerliga fördelningen tillskrivs svårigheten att
hitta och tyda information avseende marknaden för equity crowdfunding på de andra
nordiska språken. Därav kunde frågeställningen ej formuleras på ett sådant sätt att de andra
nordiska länderna inkluderades.
Som tidigare nämnts finns det olika typer av crowdfunding. Ett alternativ för att få ett större
urval var att formulera om frågeställningen till att inkludera flera, eller till och med alla,
typer av crowdfunding som svenska företag ägnar sig åt. Det här medförde dock samma
problem som gjorde att urvalet av företag som finansieras av equity crowdfunding inte gick
att utöka: Svårighet att hitta information. Det finns ett antal svenska hemsidor som erbjuder
crowdfunding men den enda vi har lyckats hitta som erbjuder information om avslutade
crowdfundingkampanjer är FundedByMe. Därför behölls frågeställningen som den ser ut nu.
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Att genomföra en kvantitativ undersökning av företag i Norden och Sverige som använder
sig av crowdfunding har i arbetet med den här studien visat sig vara en utmaning. För att
producera generaliserbara resultat krävs det att marknaden för crowdfunding växer. Den här
studiens resultat är endast applicerbart på företagen som inkluderas i studien. Dessa företag
går att anse som pionjärer inom marknaden för crowdfunding i Sverige. Resultaten i den här
studien är på så sätt inte meningslösa då de i framtiden går att använda för att jämföra
resultat av liknande och mer omfattande studier, som möjliggörs genom att fler företag
väljer att finansieras genom crowdfunding. Studiens premiss är ej utan grund och går att
återanvända för att större urval inom ett antal år.

4 Resultat
Efter insamling och bearbetning av data kommer studiens resultat presenteras enligt
följande: Först visar vi överlevnadsgraden, för att sedan fokusera på den finansiella
utvecklingen av de företag som har överlevt genom att visa och beskriva resultaten av
hypotesprövningen.

4.1 Överlevnadsgrad
I studien ingick totalt 24 företag.
Antal företag

Fortfarande
aktiva

Konkurs

5 st

Fortfarande
aktiva och
positivt EK 2016
(19 = 100%)
15 st

Fortfarande
aktiva och
negativt EK
2016 (19=100%)
4 st

24st

19 st

100%

79 %

21%

79%

21%

Som går att se av tabellen ovan redovisar 4 av de fortfarande aktiva företagen (21%) negativt
eget kapital. Det här kan i förlängningen leda till att företagens verksamhet avvecklas. 5
företag (21%) av de 24 företagen som utgör underlaget för studien har gått i konkurs. Det
ger en överlevnadsgrad på 79%. Företagen som har gått i konkurs har gjort det 3, 2, 2, 1 och
1 år efter att finansiering genomförts. Det betyder att företagen som går i konkurs i
genomsnitt gör det 1,8 år efter de har finansierats. Företagen som finansierades under 2013
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gick i konkurs 3, 2 och 2 år efter finansiering. Inga företag som finansierats under 2014 har
gått i konkurs ännu. De företag som har gått i konkurs 1 år efter finansiering är företagen
som har finansierats under 2015.

4.2 Hypotes 1
För svenska företag som använder equity crowdfunding har antal investerare och
omsättningstillväxt ett positivt samband
Regressionsanalysen för hypotes 1 är framtagen enligt följande: Omsättningstillväxt är
beroende variabel med antal investerare vid equity crowdfundingkampanjen som
oberoende variabel.

Omsättningstillväxt
År 0 n=9
År 1 n=16
År 2 n=9
År 3 n=5

R-Square
0,063
0,242
0,168
0,017

Sig
0,258
0,026
0,425
0,417

B
0,421
-1,457
-0,043
-0,296

Korrelation r
0,251
-0,492
-0,074
-0,131

4.2.1 År 0
År 0 är året då equity crowdfundingkampanjen genomfördes och antal observationer för
detta år är 9. Det låga antalet observationer förklaras genom att alla företag ej har haft
omsättning innan kampanjen genomfördes, alternativt att företagen startades samma år
som de lanserade sin equity crowdfundingkampanj. R-Square (R-Square=0,063) säger hur
mycket av förändringen av omsättningstillväxten som går att förklara med förändringen av
antal investerare, vilket här är en låg siffra, endast 6,3%. Regressionskoefficienten (B=0,421)
är lutningen på den linje som anpassas efter observationernas koordinater och säger att om
antal investerare i kampanjen ökar med 1, ökar omsättningstillväxten med 0,421%. Pearsons
korrelationskoefficient påvisar ett svagt positivt samband mellan omsättningstillväxt år 0 och
antal investerare som deltog i kampanjen (r=0,215). Signifikansnivån, Sig=0,258, gör att
testet inte är statistiskt hållbart. Vid test på 5% signifikansnivå förkastar vi därför hypotesen
att för år 0 har, för svenska företag som använder equity crowdfunding, antal investerare
och omsättningstillväxt ett positivt samband
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4.2.2 År 1
År 1 är ett år efter equity crowdfundingkampanjen genomfördes och antal observationer för
detta år är 16. Att inte observationerna matchar antal företag som ingår i studien beror på
att vissa företag ej haft någon omsättning. R-Square=0,242, och säger att 24,2% av
förändringen av omsättningstillväxt går att förklara med förändringen av antal investerare.
Regressionskoefficienten, B=-1,457, säger att om antal investerare i kampanjen ökar med 1,
minskar omsättningstillväxten med 1,457%. Pearsons korrelationskoefficient påvisar ett
svagt negativt samband mellan omsättningstillväxt år 1 och antal investerare som deltog i
kampanjen (r=-0,492). Signifikansnivån, Sig=0,026, gör att testet är statistiskt hållbart. Dock
uppvisas det ett negativt samband mellan variablerna, därför vid test på 5% signifikansnivå
för år 1 förkastar vi hypotesen att för svenska företag som använder equity crowdfunding
har antal investerare och omsättningstillväxt ett positivt samband

4.2.3 År 2
År 2 är två år efter equity crowdfundingkampanjen genomfördes och antal observationer för
detta år är 9. Att inte alla företag som ingår i studien är med i det här underlaget beror på att
vissa företag ej haft någon omsättning, och att vissa företag finansierades under 2015, vilket
gör att vi inte har någon data för år 2. R-Square (R-Square=0,168) säger att 16,8% av
förändringen av omsättningstillväxt går att förklara med hjälp av antal investerare som
deltog i kampanjen. Regressionskoefficienten (B=-0,043) säger att om antal investerare i
kampanjen

ökar

med

1,

minskar

omsättningstillväxten

med

4,3%.

Pearsons

korrelationskoefficient påvisar ett svagt negativt samband mellan omsättningstillväxt år 1
och antal investerare som deltog i kampanjen (r=-0,492). Signifikansnivån, Sig=0,425, gör att
testet inte är statistiskt hållbart. Vid test på 5% signifikansnivå för år 2 förkastar vi därför
hypotesen att för svenska företag som använder equity crowdfunding har antal investerare
och omsättningstillväxt ett positivt samband.

4.2.4 År 3
År 3 är tre år efter equity crowdfundingkampanjen genomfördes och antal observationer för
detta år är 6. Detta låga antal observationer förklaras genom att endast företag finansierade
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2013 har data som sträcker sig tre år efter finansieringen. R-Square=0,017 anger hur stor del
av förändringen av omsättningstillväxt som går att förklara med förändringen av antal
investerare som deltar i kampanjen, vilket här är 1,7%. Regressionskoefficienten (B=-0,296)
säger att om antal investerare i kampanjen ökar med 1, minskar omsättningstillväxten med
0,296%. Pearsons korrelationskoefficient påvisar ett svagt negativt samband mellan
omsättningstillväxt år 3 och antal investerare som deltog i kampanjen (r=-0,131).
Signifikansnivån, Sig=0,417, gör att testet inte är statistiskt hållbart. Vid test på 5%
signifikansnivå för år 3 förkastar vi hypotesen att för svenska företag som använder equity
crowdfunding har antal investerare och omsättningstillväxt ett positivt samband.

4.3 Hypotes 2
För svenska företag som använder equity crowdfunding har andel av företagets aktier som
emitteras till externa intressenter i equity crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett
positivt samband
Regressionsanalys för hypotes 2 är framtagen enligt följande: Vinsttillväxt är beroende
variabel och andel av total mängd aktier emitterade vid equity crowdfundingkampanjen
oberoende variabel.
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Vinsttillväxt
År 0 n=14
År 1 n=19
År 2 n=11
År 3 n=6

R-Square
0,035
0,186
0,381
0,003

Sig
0,261
0,033
0,024
0,457

B
-19,161
-14,153
84,849
-66,601

Korrelation r
-0,187
-0,431
0,617
-0,057

4.3.1 År 0
År 0 är året då equity crowdfundingkampanjen genomförts. Antalet observationer för år 0 är
14. Anledningen till att inte antal observationer är 19 är att vissa företag inte hade någon
vinst eller förlust året innan finansiering. R-Square (R-Square=0,035) säger hur stor del av
förändringen i vinsttillväxt som går att förklara med förändringen i andelen aktier emitterade
till externa intressenter vid kampanjen. Testet visar att endast 3,5% går att förklara med
förändringen i andelen emitterade aktier. Enligt regressionsanalysen kan vi se att
regressionskoefficienten B=-19,161, något som tyder på att om bolaget emitterar 1% mer
aktier

vid

crowdfundingkampanjen

ökar

förlusten

med

19,161%.

Pearsons

korrelationskoefficient (r=-0,187) tyder på ett svagt negativt samband mellan vinsttillväxt
och

andel

aktier

som

emitteras

till

externa

intressenter

under

equity

crowdfundingkampanjen. Som går att se av testet är signifikansnivån låg (Sig=0,261). Det gör
att vi inte statistiskt sett kan lägga någon vikt vid testet. Därför, för år 0 vid test på 5%
signifikansnivå, förkastar vi hypotesen att för svenska företag som använder equity
crowdfunding har andel av företagets aktier som emitteras till externa intressenter i equity
crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett positivt samband.

4.3.2 År 1
År 1 är ett år efter att equity crowdfundingkampanjen genomförts. Antal observationer för
året är hela populationen, förutom företagen som har blivit nedlagda eller gått i konkurs. RSquare (R-Square=0,186) förklarar till hur stor del av förändringen i vinsttillväxt som
förklaras av förändringen i andelen emitterade aktier vid kampanjtillfället, vilket här är
18,6%. Vinsttillväxten är för år 1 18,6 %. Regressionskoefficienten B=-14,153, vilket betyder
att om bolaget emitterar 1% mer aktier vid kampanjtillfället ökar förlusten med 14,153%.
Pearsons korrelationskoefficient, r=-0,431, tyder på ett svagt negativt samband mellan
vinsttillväxt och andel emitterade aktier till externa intressenter under equity
crowdfundingkampanjen. Signifikansnivån, Sig=0,033, är bättre för år 1, jämfört med år 0,
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och gör att vi kan se ett statistiskt samband mellan variablerna andel emitterade aktier vid
kampanjtillfället och vinsttillväxt. Dock är sambandet negativt vilket innebär att för år 1 vid
test på 5% signifikansnivå förkastar vi hypotesen att för svenska företag som använder
equity crowdfunding har andel av företagets aktier som emitteras till externa intressenter i
equity crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett positivt samband.

4.3.3 År 2
År 2 är två år efter att equity crowdfundingkampanjen genomförts. Antalet observationen är
11, detta på grund av att för företag som har finansierats 2015 har vi enbart information för
år 0 och år 1. R-Square (R-Square=0,381) säger att 38,1% av förändringen av vinsttillväxt går
att förklara med förändringen av andelen emitterade aktier vid kampanjtillfället.
Regressionskoefficienten B=84,849 tyder på att om bolaget emitterar 1% mer aktier stiger
vinsttillväxten år 2 med 84,849%. Genom Pearsons korrelationskoefficient, r=0,617, tyder
resultatet på ett, i studiens sammanhang, relativt starkt positivt samband mellan vinsttillväxt
och andel emitterade aktier till externa intressenter under equity crowdfundingkampanjen.
Som går att se av testet är signifikansnivån, sig=0,024, vilket innebär att testet är statistiskt
hållbart. År 2 vid test på 5% signifikansnivå accepterar vi hypotesen att för svenska företag
som använder equity crowdfunding har andel av företagets aktier som emitteras till externa
intressenter i equity crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett positivt samband.

4.3.4 År 3
År 3 är tre år efter att equity crowdfundingkampanjen genomförts. Antalet observationer är
detta år 6 på grund av att enbart de företag som finansierats under 2013 har data som
sträcker sig tre år efter kampanjen. R-Square (R-Square=0,003) visar att 0,3% av
förändringen i vinsttillväxt går att förklara på grund av förändringen i andel emitterade aktier
vid kampanjtillfället. Regressionskoefficienten B=-66,601 säger att om bolaget emitterar 1%
fler aktier ökar förlusten med 66,601%. Pearsons korrelationskoefficient (r=-0,057) visar ett
väldigt svagt negativt samband. Testet har låg signifikansnivå (Sig=0,457) vilket gör att testet
inte är statistiskt hållbart. Därför förkastar vi för år 3 hypotesen att för svenska företag som
använder equity crowdfunding har andel av företagets aktier som emitteras till externa
intressenter i equity crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt har ett positivt samband.
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4.4 Sammanfattning av resultat
Både omsättningstillväxten och vinsttillväxten tenderar att utvecklas negativt i förhållande
till antal investerare respektive andel av företagens aktier som emitteras till externa
intressenter. För båda hypoteserna uppvisas positivt samband endast ett av åren. För
hypotes 1 uppvisas detta förhållande år 0, samma år som företagen finansieras. Dock uppnås
inte statistisk signifikans vilket innebär att vi förkastar hypotes 1 för år 0. Resterande år som
hypotesen testas för är sambandet mellan variablerna negativt, varav för ett av åren (år 1)
uppnås statistisk signifikans.
När det gäller hypotes 2 är resultaten liknande hypotes 1. Över lag råder ett negativt
samband mellan variablerna. Endast för ett år (år 2) uppvisas ett positivt samband. Till
skillnad från det positiva sambandet för hypotes 1, uppnås här statistisk signifikans och vi
accepterar därför hypotesen att för svenska företag som använder equity crowdfunding har
andel

av

företagets

aktier

som

emitteras

till

externa

intressenter

i

equity

crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett positivt samband. Dock endast två år efter att
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företagen har finansierats. Övriga år är sambandet negativt och för år 1 uppnås statistisk
signifikans.

5 Analys
Antal investerare som har deltagit i crowdfundingkampanjerna för företagen som har ingått i
den här studien har sträckt sig mellan 19 och 398. Enligt Vismara (2016) och Agrawal m.fl.
(2011) tenderar flockbeteende att uppstå i högre utsträckning när många individer redan har
investerat i ett projekt, jämfört med om ett fåtal har investerat. Det här innebär att om
flockbeteende har legat till grund för ett antal av investerarna som har beslutat att investera
i företagen som har varit föremål för den här studien är det mer troligt att flockbeteendet
går att finna bland de företag med många investerare. Överlag är sambandet mellan
företagens finansiella utveckling och antal investerare och andel av företagens aktier som
emitteras till externa intressenter i equity crowdfundingkampanjerna negativt. Detta säger
emot vad Décarre & Wetterhag (2014) kommer fram till, men eftersom att urvalsramen är
relativt begränsad går resultaten inte att generalisera och vi tillskriver det därför slumpen att
resultaten ser ut som de gör. Dock uppnås statistisk signifikans för ett antal av
hypotesprövningarna och över lag finns det vissa tendenser i hypotesprövningarna som ger
grund för analys.

5.1 Hypotes 1
För svenska företag som använder equity crowdfunding har antal investerare och
omsättningstillväxt ett positivt samband
Studiens resultat tyder på att det ej finns något positivt samband mellan antal investerare
och omsättningstillväxt. Det är viktigt att skilja på orsak och samband. Omsättningstillväxten
påverkas nödvändigtvis inte av antal investerare, men företag som har många investerare
kan tendera att ha högre omsättningstillväxt. Dock kan vi inte i den här studien påvisa att ett
sådant samband finns, trots att detta samband har påvisats för europeiska företag som
använder equity crowdfunding.
Då crowdfunding är ett relativt nytt forskningsområde är teoribildningen något begränsad.
För att sätta resultaten av hypotes 1 i en vidare kontext och applicera en del av den
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teoribildning som finns kring crowdfunding i den här studien har vi valt att använda
behavioral finance och flockbeteende. Den här studiens begränsningar utgörs av avsaknaden
av möjliga förklaringar till resultaten och en liten urvalsram. Syftet med hypotes 1 har endast
varit att undersöka hur utvecklingen av företagens omsättningstillväxt har sett ut i
förhållande till antal investerare, därför har ingen individuell analys av företagen varit
aktuell. Tidigare forskning har dock visat att flockbeteende går att finna på marknaden för
crowdfunding. Flockbeteende på aktiemarknaden går att argumentera för att det endast
påverkar aktiepriserna. Då det oftast saknas en andrahandsmarknad för aktier som har
emitterats via equity crowdfunding går det att hävda att den här påverkan på aktiepriset ej
går att överföra till en crowdfundingkontext. Vad som däremot är ett rimligt antagande
angående flockbeteende för crowdfunding är att investerare kopierar andra investerares
beteende. Resultaten av hypotes 1 indikerar att det är en undermålig investeringsstrategi att
använda att andra investerar i ett crowdfundingprojekt som en indikation på att det är en
bra investering. Sambandet mellan omsättningstillväxt och antal investerare är över lag
negativt. Det positiva sambandet mellan antal investerare och omsättningstillväxt går ej att
finna något år då statistisk signifikans uppnås. Endast för år 0, året då företagen har
finansierats, finns det ett positivt samband. Efter företagen har finansierats uppvisas endast
negativa samband. Det enda år då statistisk signifikans uppnås är ett år efter företagen har
finansierats, och då är sambandet negativt.

5.2 Hypotes 2
För svenska företag som använder equity crowdfunding har andel av företagets aktier som
emitteras till externa intressenter i equity crowdfundingkampanjen och vinsttillväxt ett
positivt samband
Om ett företag emitterar en större andel av sina aktier till externa intressenter via equity
crowdfunding innebär det att om företaget ska nå sitt målkapital måste antingen den
genomsnittliga investeringen öka, alternativt att antal investerare måste öka. En
kombination av dessa två är också möjlig. Det innebär att i två av tre fall ökar antal
investerare om ett företag väljer att emittera en större andel av sina aktier till externa
intressenter. Då chansen att flockbeteende uppstår ökar ju fler som investerar, desto större
chans är det att flockbeteende uppstår om ett företag emitterar en stor andel, jämfört med
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en liten andel, av sina aktier till externa intressenter. Då utvecklingen av vinsttillväxten i
förhållande till andel av företagens aktier som emitteras till externa intressenter har ett
övergripande negativt samband i den här studien innebär det att om flockbeteende skulle
uppstå, till följd av resonemanget ovan, kan detta leda till att även de investerare som inte
annars hade investerat, om det inte vore på grund av att andra redan har gjort det, kan få
bristande avkastning på sina investeringar.

Då equity crowdfunding handlar om att köpa aktier i företag är företagens vinstutveckling
intressant ur ett investerarperspektiv, då det går att hävda att vinsttillväxt går att förknippa
med avkastning på den här typen av investering. I hypotes 2 har vi valt att titta på
sambandet mellan hur stor del av företagets aktier som emitteras till externa intressenter
via equity crowdfundingkampanjen och hur vinsttillväxten utvecklas i förhållande till det. Det
som går att se av testerna av hypoteserna är att samband tenderar att vara svaga och
statistisk signifikans för ett positivt samband saknas. För hypotes 2 uppnås dock statistisk
signifikans för år 2, där även ett positivt samband råder. Då denna statistiska signifikans
endast uppnås ett av åren går det att ställa sig frågande till om detta är en slump eller om
det faktiskt är ett samband. Vi ställer oss skeptiska till detta samband på grund av att det
enbart är detta år som visar ett signifikant testvärde med ett i studien relativt starkt positivt
samband. Övriga år är sambandet negativt och år 1 uppnås statistisk signifikans för ett
negativt samband. De beroende variabler som ställs i relations till förklaringsvariablerna kan
i praktiken ha andra förklaringar än de variabler som valts ut för hypotesprövningen.
Utvecklingen av riktningskoefficienten B under de tidigare åren är -19 respektive –14, vilket
kan vara förklaring till ett uppsving år 2. Även år 3 visar regressionskoefficienten ett negativt
samband på -66,6. År 2 särskiljer sig här, som det enda året där riktningskoefficienten B är
positiv, men övergripande kan ett negativt samband utläsas. Vi anser att ett samband mellan
andelen aktier som emitteras och utvecklingen som sker år 2 förefaller märklig, då vi inte ser
positiva samband, varken signifikanta eller ej, tidigare eller senare år. Den negativa
utvecklingen som har varit år 0 och år 1 kan vara en förklaring till uppsvinget som sker år 2.
Att utvecklingen gör en stor förändring från -14 till närmare +85 kan tyda på att vinsten hos
företagen har legat på låga nivåer, de kan ha redovisat förluster för att sedan redovisa en
vinst år 2 vilket ger en stor ökning av vinsttillväxten. Det är skillnad på samband och

34

orsakssamband där förklaring av den beroende variabeln ges av förändring av den
oberoende variabeln. På grund av att vinsttillväxt tidigare, i vidare sammanhang, har visats
ha ett positivt samband med andel av företagets aktier som emitteras vid
crowdfundingkampanjen, har vi valt att undersöka det här förhållandet närmare och inte
kunnat styrka dessa tidigare resultat.

5.3 Överlevnadsgrad
Överlevnadsgraden för företagen som har ingått i studien är 79%. Enligt Signori & Vismara
(2017) tenderar företag som använder equity crowdfunding att gå i konkurs oftare än
företag som har använt andra finansieringsformer. Enligt Tillväxtanalys rapport om svenska
nystartade företag 2012 var överlevnadsgraden bland dessa 76%. Det betyder att resultaten
av den här studien går emot resultaten Signori & Vismara (2017) presenterar, och att
företagen i den här studien tenderar att ha en överlevnadsgrad nära övriga företag i Sverige.
Dock är överlevnadsgraden för den här studien lägre än vad både Signori & Vismara (2017)
och Décarre & Wetterheg (2014) kommer fram till. Signori & Vismara (2017) har en
överlevnadsgrad för brittiska företag som använder equity crowdfunding på 82%, medan
Décarre & Wetterhag (2014) har en överlevnadsgrad på 90%. Då svenska bolag har ingått i
Décarre & Wetterhags (2014) resultat, innebär det att den exakta siffran för
överlevnadsgraden de presenterar (90%) ej går att applicera på överlevnadsgraden för
svenska företag som använder equity crowdfunding. Den här studiens resultat tyder på att
fler av de bolag som har legat till grund för observationerna är på väg mot eventuell konkurs,
på grund av redovisat negativt eget kapital, vilket i framtiden kan ge en ännu lägre
överlevnadsgrad för den här studiens urvalsram. Det bör även tilläggas att ett av de företag
som har legat till grund för hypotesprövningarna inledde konkurs år 2017.

5.4 Sammanfattning av analys
Studien tyder på att konsekvenserna av flockbeteende kan drabba investerare som faller in i
ett sådant investeringsmönster hårt, eftersom att företags finansiella prestationer, enligt
den här studien, ej går att förknippa med ett högt antal investerare. Att många individer
väljer att investera i ett projekt innebär inte att det är en bra investering. Det saknas även en
andrahandsmarknad för dessa typer av aktier och att ta sig ur en sådan här investering är i
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många fall därför inte möjligt. En möjlig förklaring till företagens finansiella utveckling skulle
kunna vara att många av företagen är nystartade och därför har obeprövade
affärsmodeller. Då det saknas mycket historik om företagen kan det vara svårt för
investerare att göra en fullvärdig analys. Det resonemanget leder till att det istället skulle
kunna vara flockbeteende som leder till att människor investerar i dessa företag.
Studien visar att utfallet av flockbeteende på marknaden för equity crowdfunding inte är
positivt för investerare. Dock kan flockbeteende vara en orsak till att företags
crowdfudingkampanjer blir framgånsrikt finansierade.

6 Slutsats
6.1 Studiens bidrag
Studien följer upp företag som har finansierats genom equity crowdfunding. Vad vi vet har
detta endast gjorts två gånger tidigare av Signori & Vismara (2017) och Décarre & Wetterhag
(2014). Vi har även koncentrerat studien till den svenska marknaden för equity
crowdfunding, till skillnad från Signori & Vismara (2017) som har studerat den brittiska
marknaden och Décarre & Wetterhag (2014) som har studerat den europeiska marknaden
som en helhet. Studier som endast fokuserar på uppföljningen av svenska företag som
finansierats genom equity crowdfunding har inte gjorts tidigare och därmed är den här
studien den första av sitt slag. Hypoteserna har baserats på tidigare forskning, och trots att
urvalsramen är för liten för att resultaten ska gå att generalisera tycks urvalsramen täcka en
relativt stor andel av den population som utgörs av svenska företag som finansierades via
equity crowdfunding åren 2013-2015, då uppgifter angående fler företag som finansierades
via equity crowdfunding dessa år ej har hittats.

6.2 Studiens begränsningar
Den främsta begränsningen i den här studien är att urvalsramen har varit för liten för att
resultaten ska gå att generalisera. Anledningen till att urvalsramen ej är tillräckligt stor beror
på att vi inte har lyckats hitta data för fler företag. En kvantitativ ansats kan därför i
efterhand förefalla något märkligt. Det är möjligt att acceptera hypoteserna för vissa år om
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man endast ser till signifikansnivån, dock är detta något man bör vara försiktig med då
urvalet är för litet för att resultaten ska gå att applicera på en större population. Det år då
prövningen av hypotes 1 ger statistisk signifikans sticker ut då det är avvikande från övriga år
som hypotesen har testats för. Sambandet mellan variablerna det året är också negativt
vilket säger emot tidigare forskning. Att statistisk signifikans uppnås har vi därför valt att
tillskriva slumpen.
När det gäller hypotes 2 är resultaten liknande hypotes 1, med undantag för ett år då
hypotesen accepteras. Det är dock märkligt att hypotesen accepteras för endast ett år och
att övriga år visar ett negativt samband mellan variablerna. Då hypotesen är underbyggd av
tidigare forskning är det ett rimligt resultat att hypotesen accepteras. Trots det är resultaten
av den här studien ej generaliserbara och bör inte tas för sanning och appliceras på hela
populationen som utgörs av svenska företag som finansieras genom equity crowdfunding.
Vidare har vi i studien inte undersökt om det faktiskt är så att flockbeteende föreligger, utan
endast riktat kritik mot att motivera investeringsbeslut genom att basera besluten på att
andra investerar. Den här kritiken baseras på studiens resultat, vilka som sagt inte är
generaliserbara. Därför bör kritiken baserad på den här studien inte tas för sanning, utan
endast en varning för att det kan vara en dålig investeringsstrategi, i equity
crowdfundingsammanhang, att investera endast för att andra investerar.
Vi har inte heller genomfört en individuell analys av företagen vilket hade kunnat förklara
varför utvecklingen av företagen ser ut som den gör. Det hade kunnat vara möjligt att
analysera ett antal av företagen, istället för att studera ett urval som ej är tillräckligt för att
dra några generella slutsatser, och ta uppsatsen i en annan riktning. Detta skulle kunna göras
i framtiden med den här studien i åtanke. Se vidare under rubrik 6.3 Framtida forskning för
utförligare beskrivning av vad vi anser att det finns för luckor att fylla inom forskningen kring
equity crowdfunding.

6.3 Framtida forskning
Det vi har lagt märke till under arbetet med den här studien är att många nystartade företag
eller entreprenörer med nya affärsmodeller vänder sig till equity crowdfunding. Det är ett
relativt nytt sätt för företag att söka finansiering. I framtiden skulle fler företag vars
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verksamhet bygger på beprövade affärsmodeller kunna söka sig till equity crowdfunding för
finansiering. Då equity crowdfunding växer väldigt snabbt i många delar av världen idag finns
det anledning att tro att det i framtiden kommer vara fler företag som använder sig av detta
finansieringssätt, och då kan det vara företag med mer beprövade affärsmodeller som söker
kapital via equity crowdfunding. Det skulle kunna leda till att resultat av forskningsstudier i
framtiden visar resultat som ligger i linje med de tidigare studier som har legat till grund för
den här studiens frågeställning och hypoteser.
Tidigare forskning har visat att det finns samband mellan företags finansiella utveckling och
hur många som investerar i företaget, och hur stor andel av företagets aktier som emitteras
till externa intressenter. Dessa samband har dock ej kunnat påvisas i den här studien.
Företagen som har utgjort den här studiens urvalsram är svåra att analysera på grund av
deras låga ålder, och det kan vara så att deras finansiella prestationer ej stabiliseras förrän
efter ett antal år. Resultaten har inte heller gått att generalisera på grund av antalet företag
som har ingått i studien. Det här medför att framtida forskning gällande den här studiens
frågeställning och test av hypoteserna bör göras för en större population i framtiden. Då
tidigare studier har visat att högt antal investerare har ett positivt samband med
omsättningstillväxt är det ett rimligt antagande att tendenser till detta samband bör gå att
finna även i den här studien, men här tycks omsättningstillväxtens utveckling snarare vara
slumpmässig och väldigt fluktuerande. Detta gäller även vinsttillväxten som enligt tidigare
forskning har visats ha ett positivt samband med andel av företagets aktier som emitteras till
externa intressenter. Det kan dock tyckas rimligt att anta att företag med många investerare
bör ha en positiv finansiell utveckling, då många investerare tyder på att många anser att
företaget har en bra affärsidé. Detta kan vara anledning att i framtiden studera skillnader
mellan företag som har många investerare, kontra företag med ett relativt lågt antal
investerare.
Det skulle även vara intressant för framtida forskning att jämföra resultat från olika equity
crowdfundingplattformar, då det numera finns ett flertal, för att undersöka om det finns
skillnader mellan granskningen av företagen som lanserar sina kampanjer via plattformarna
och vad detta har för konsekvenser.
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6.4 Etiska och samhälleliga reflektioner
I den här studien har vi undersökt hur företag som har finansierats genom equity
crowdfunding har utvecklats efter genomförd finansieringskampanj. Resultaten kan ge
investerare en förståelse för de risker som förknippas med equity crowdfunding.
Investerarna kan både vara privatpersoner och professionella investerare. Vår studie har
bidragit med en förståelse för att det finns stora risker med att investera i unga företag som
vänder sig till marknaden för equity crowdfunding. Den här studien kan vara till stor nytta för
privatpersoner som kan sakna kompetensen att grundligt undersöka ett företag innan en
investering. Det kan vara så att ett företag presenterar vad som verkar som en bra affärsidé
på en crowdfundingplattform och privatpersoner tilltalas att investera på grund av det. Vårt
arbete påvisar att det kan finnas potentiella risker med ett flockbeteende där individer inte
agerar fullt rationellt när de investerar, utan istället väljer att investera på grund av ytliga
skäl, så som en tilltalande crowdfundingkampanj eller genom att investera på grund av att
andra personer redan har gjort det i tro om att de har undersökt och analyserat företaget,
istället för att själva göra den undersökning som krävs. Det är därför viktigt att belysa de
risker som finns med företag som är nystartade och att inte agera rationellt när man
investerar. Även professionella investerare berörs av flockbeteende, men de tar inte alltid
samma personliga risk när de investerar, och när det handlar om crowdfunding som riktar sig
till allmänheten anser vi att resultaten av den här studien är viktigare för privatpersoner.
Signori & Vismara (2017) säger att det kan finnas en risk att företag är oärliga och söker sig
till dessa plattformar för att insamla kapital. De kan ha en idé som lockar många att investera
men tanken kanske inte är att tjäna pengar genom företagsverksamheten utan att på ett
eller annat sätt lura investerare på pengar. Detta då dessa kan ha vetskap om att människor
inte agerar helt rationellt utan investerar utan att kolla upp all fakta. Det är därför viktigt att
belysa detta för alla investerare som har investerat, eller funderar på att investera, i dessa
typer av företag. Det är hela tiden fler och fler företag som söker kapital via dessa forum och
fler investerare som söker sig till dessa forum. Det gör det viktigt att vi kan belysa de risker
som kan finnas förknippade med dessa investeringar.
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7. Bilagor
7.1 Individuella reflektioner

Ferdinand Lindeberg
Att skriva examensarbete har minst sagt varit en utmaning. Allt från att välja ämne att skriva
om, precisera en frågeställning och välja metod för att besvara frågeställningen har vi
spenderat stor tid med att bara tänka på. När vi hade bestämt oss för att ta oss an den här
utmaningen tillsammans enades vi ganska snabbt om att vi ville skriva "något om
crowdfunding." Därefter tog det väldigt lång tid innan detta "något" förvandlades till
"finansiell utveckling efter equity crowdfunding." Uppsatsen tog en riktning jag inte hade
väntat mig och jag misstänker att så även är fallet för Alexander. Att göra en kvantitativ
studie har för mig känts väldigt främmande då jag inte är van vid den här typen av metod.
Jag vet faktiskt inte vad jag hade väntat mig, men när jag tänker tillbaka på inställningen jag
hade inför det här arbetet upplever jag mig själv som naiv. I början av skrivandeprocessen
tänkte jag att det här blir enkelt och att vi skriver det här på några veckor. Som tur är
började vi skriva långt innan deadline! Jag har under arbetets gång upplevt att problem efter
problem har uppstått. Att skriva en problemdiskussion som leder till en frågeställning var
svårare än jag hade väntat mig och får tacka vår handledare Fredrik Lundell för feedback och
stöd. Efter problemdiskussionen var nästa problem att hitta relevanta företagsekonomiska
teorier och tidigare forskning att ta avstamp i. Det slutade med att jag fick gå fram och
tillbaka i mitt skrivande för att till slut kunna presentera en färdig problemdiskussion och
teoridel. Ju mer vi skrev desto mer uppenbart blev det att en kvantitativ metod var den rätta
vägen att gå. Då jag har tagit på mig huvudansvaret för skrivandet, har Alexanders
huvudansvar varit metod delen. Jag upplever att vi har fungerat lite som bollplank för
varandra och i huvudsak jobbat väldigt självständigt. Det har passat mig bra då jag ofta
jobbar relativt självständigt, men jag har under processens gång lärt mig värdet av att ha
någon som kan hjälpa till att dra lasset. När det gäller färdigställandet av uppsatsen,
resultatdelen, analys och slutsats har vi däremot suttit tillsammans och jobbat, vilket har
varit både effektivt och roligt.
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Angående valet av ämne har jag lärt mig väldigt mycket om crowdfunding efter att ha tagit
del av mycket av den forskning som har gjorts, men även efter mitt eget sökande på olika
plattformars databaser och egna personliga analyser av företagen som ej har varit relevanta
att ta med i uppsatsen. Det har varit både spännande och utmanande att skriva om ett
sådant här ungt forskningsområde. Det känns kul att kunna bidra med något nytt och skriva
om ett tidigare relativt outforskat område, och det har även varit givande att läsa andra
forskningsstudiers resultat. Jag känner mig väldigt nöjd med vad vi har åstadkommit och vill
tacka Alexander för ett arbete väl utfört.
// Ferdinand Lindeberg
Alexander Arvidsson
Det är svårt att på förhand förutse hur mycket arbete det krävs för att kunna skriva en Cuppsats. Vi kom ganska snabbt på att vi ville göra något med crowdfunding och sedan blev
det ett ganska naturligt val för oss att titta på equity crowdfunding, eftersom vi båda blev
intresserade av det finansieringssättet som mindre företag kan använda sig av. Vi skapade
oss sedan relativt snabbt en bild av det vi ville göra. Det visade sig dock vara svårare än vi på
förhand trott, då det var ont om studier som tittade på företags prestationer
efter equity crowdfunding. Det gjorde att vi fick välja en annan väg än den som vi från början
hade tänkt. Vi fick helt enkelt anpassa vår studie till studier som tidigare hade genomförts på
området. Det var kvantitativa metoder som hade gjorts tidigare, vilket gjorde att det blev
mest naturligt för oss att välja det. Vi blev nog båda lita obekväma till en början med att göra
uppsatsen med kvantitativ metod, men det var något som landade under tiden och kändes
mer och mer som att det var rätt för de delar som vi ville testa. Fredrik gav oss stöd i valet av
kvantitativ metod och gav oss många tips på hur vi skulle kunna göra för att göra en bra
studie. Resultaten blev inte som varken jag eller Ferdinand hade tänkt oss. Vi trodde på
förhand att företagen skulle prestera mycket bättre med de nyckeltal som vi valde att titta
på. Urvalet var väldigt litet på den svenska marknaden så det hade varit intressant att om
några år, om det fortsätter växa, att göra en liknande studie där urvalet kan bli större. Det
har varit mycket givande att göra det här arbetet och jag har lärt mig väldigt mycket om
företagsekonomiska metoder och om huvudämnet equity crowdfunding. Jag vill tacka
Fredrik som har hjälpt oss komma ur kniviga situationer och hittat en möjlighet för oss att
göra arbetet om ett område som det inte är gjort så mycket forskning på. Jag vill även tacka
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Ferdinand för det goda arbetet och de roliga stunder som vi hade under arbetet med
resultat, analys och slutsats.
// Alexander Arvidsson
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7.2 Bilaga 1
Företag

Antal
investerare
Vitruous Spirits AB
93
Elinnovation AB
26
Global Talent
19
OnTheFlea AB
71
Jascha Stockholm AB
22
Eggs Included Sweden AB
82
High Heaven AB
108
FundedByMe Crowdfunding Sweden 398
AB
Åre Water AB
51
Spinecore AB
36
Nordic Kidswear AB
291
Give AB
192
Noa Potions Distribution AB
117
Plick AB
152
Safello AB
304
Berries By Astrid AB
42
Intreat AB
45
Refreeze AB
111
Trine AB
50
Nordic Design Collective AB
Nerdy By Nerds
Music Instrument Champ AB
BoDeal AB
Fikabox Sverige AB

Andel som Konkurs
emitterades
9,99
9,99
3,30
8,00
9,90
5,02
7.92
13,95
4,80
2,06
20,36
19,15
12,24
19,67
6,81
22,69
3,43
15,97
11,64
x
x
x
x
x
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7.3 Bilaga 2
Företag

Vitruous Spirits AB
Elinnovation AB
Global Talent
OnTheFlea AB
Jascha Stockholm AB
Eggs Included Sweden AB
High Heaven AB
FundedByMe Crowdfunding
Sweden AB
Åre Water AB
Spinecore AB
Nordic Kidswear AB
Give AB
Noa Potions Distribution AB
Plick AB
Safello AB
Berries By Astrid AB
Intreat AB
Refreeze AB
Trine AB

Omsättningstillväxt
År 0

Omsättnings
-tillväxt
År 1
109%
507%

Omsättning
s-tillväxt
År 2
47%
-82%

Omsättning
s-tillväxt
År 3
-5%
14%

14%

99%
26%

-98%
59%

-76%
82%
103%

592%
81%

40%
1%

74%
5%

48%

98%

4%
119%

-84%
44%
210%
69%
50%
1236%
318%
100%
507%

0,30%
-100%
121%

470%
-81%
-41%
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7.4 Bilaga 3
Företag
Vitruous Spirits AB
Elinnovation AB
Global Talent
OnTheFlea AB
Jascha Stockholm AB
Eggs Included Sweden AB
High Heaven AB
FundedByMe Crowdfunding
Sweden AB
Åre Water AB
Spinecore AB
Nordic Kidswear AB
Give AB
Noa Potions Distribution AB
Plick AB
Safello AB
Berries By Astrid AB
Intreat AB
Refreeze AB
Trine AB

Vinsttillväxt
År 0

36%
206%
-241%
64%
-42%
-52%
-13%
-17%
21%
-394%
41%
225%
-2%
-2760%

Vinsttillväxt
år 1
-16%
111%
-115%
14%
-59%
61%
123%
-20%

Vinsttillväxt
år 2
161%
-88%
53%
96%
-97%
-1700%
173%
26%

-120%
34%
-800%
107%
-166%
-6%
-26%
-276%
32%
-3%
-185%

46%
-34%
1466%

Vinsttillväxt
år 3
80%
5480%
1000%
80%
-5160%
-75%

48

