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Syftet med avhandlingen är att identifiera karakteristika för gräsrotsfinansieringskampanjer 

i Finland som determinerar framgången av finansieringsrundan. Genom att beakta olika 

faktorers effekt på gräsrotsfinansieringsrundor strävar studien till att öka på förståelsen om 

den bakomliggande dynamiken för kampanjerna. 

I undersökningen används ett datasampel på 179 gräsrotsfinansieringsrundor som 

genomförts under perioden 2012–2017. Datamaterialet baserar sig på kampanjer som ansökt 

om finansiering i Finland via plattformen Invesdor. Den empiriska undersökningen utförs 

med logistiska och linjära regressioner. 

Resultaten i undersökningen tyder på att både företagsspecifika och kampanjspecifika 

faktorer har en inverkan på finansieringsrundans framgång. Äldre företag och bolag som 

riktar sin verksamhet till konsumentmarknaden har en högre sannolikhet att lyckas med sin 

finansieringsrunda. Därtill visar sig teckningsperiodens längd ha en negativ påverkan på 

finansieringsrundans framgång. Utöver detta indikerar resultaten på att sannolikheten för en 

lyckad kampanj ökar för företag som behåller en större andel av aktiekapitalet. Fyndet syftar 

på att företag kan minska på den asymmetriska informationen genom att signalera goda 

egenskaper åt investerarna. Fastän studien lyckas svara på flera frågor gällande de 

determinanter som leder till framgång återstår många obesvarade. Framför allt är individuella 

investerarnas beteende en relevant faktor som fortsatt forskning borde lägga mer märke till. 
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1 INTRODUKTION 

Betydelsen av externt kapital kan inte bortses då existensen av entreprenörer och 

växande företag diskuteras. Mängden extern finansiering som företag lyckas anskaffa är 

starkt kopplat till informationsasymmetrier. Det främsta hindret för små, unga och 

onoterade företag är att de potentiella investerarna inte innehar en tillräcklig kunskap 

om företagets verksamhet samt framtidsutsikter. Specifika egenskaper samt diverse 

signaler kan främja informationsflödet och därmed minska på informationsklyftan 

mellan företaget och investerare. Små företag utan signifikanta tillgångar har svårt att 

erhålla om finansiering från banker och därmed vänder sig innovativa entreprenörer ofta 

till alternativa källor. Venture Capital och affärsänglar förknippas ofta till finansiering av 

unga företag men denna typ av finansiering är ändå inte tillgänglig för majoriteten och 

den största delen av försöken blir förkastade. Därmed består det externa kapitalet mer 

ofta av tillgångar som försetts av privatpersoner. (Cosh, Cumming & Hughes, 2009)  

Istället för att låna från vänner och familj, formaliserar gräsrotsfinansiering denna 

transaktion och erbjuder entreprenörer möjligheten att ansöka om finansiering från en 

större grupp av individer än endast den närmaste vänskapskretsen. Detta öppnar nya 

möjligheter för både företag och investerare. Dessutom minskar gräsrotsfinansiering 

distansen mellan företaget som har ett behov av kapital och de potentiella investerarna. 

Utvecklingen inom informationsteknologi har bidragit till minskade kostnader gällande 

insamling av information och möjliggjort transaktioner över internet. Detta har sänkt på 

den geografiska barriären mellan parterna. 

Tillväxten av gräsrotsfinansiering har accelererat fort runt omkring världen under de 

senaste åren. Detta gäller i synnerhet andelsbaserad gräsrotsfinansiering där 

investerarna tecknar aktier i företaget men berör också de övriga formerna som indelas 

i lånebaserad, belöningsbaserad och donationsbaserad gräsrotsfinansiering. Exempelvis 

har företag som Friends & Brgrs, Ägräs distillery, Cityvarasto och Heeros erhållit om 

kapital genom gräsrotsfinansiering i Finland. Det bredare nätverket av potentiella 

investerare ökar på mängden kapital som investeras. Då mer kapital allokeras till 

entreprenörer, ökar mängden nya företag, vilket skapar arbetsplatser som därmed bidrar 

till ekonomins tillväxt. Den totala marknaden för andelsbaserad gräsrotsfinansiering år 

2016 estimerades i Europa till 220 miljoner € och i USA till 570 miljoner $ (Ziegler et al. 

2017a; Ziegler et al. 2017b). 
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Gräsrotsfinansiering kan också anses som ett kostnadseffektivt sätt för företaget att nå 

en stor publik av potentiella investerare. Istället för att söka för nya investerare genom 

att ringa runt och sitta på möten, kan informationen spridas genom en plattform. På 

grund av att företaget med relativt små resurser når en stor publik, fungerar 

finansieringsrundan samtidigt som en marknadsföringskampanj. 

Fastän gräsrotsfinansiering erbjuder nya alternativ åt unga företag och har potential till 

att förstärka ekonomins tillväxt, finns det många problem som kan förknippas till 

finansieringsformen. Det största enskilda hindret är asymmetrisk information. Alla 

former av finansiering präglas av asymmetrisk information men i synnerhet då 

finansiering av unga företag studeras är informationsklyftan mellan företaget och den 

potentiella investeraren förnämligast hög. Populariteten och det växande intresset av 

gräsrotsfinansiering har resulterat till en växande mängd forskning inom området.  

Denna avhandling ämnar identifiera faktorer som bidrar till framgångsrika 

gräsrotsfinansieringskampanjer och tillför därmed till den befintliga undersökningen 

inom gräsrotsfinansiering. Framgång definieras i denna bemärkelse som de 

finansieringsrundor i vilka företagen lyckats erhålla den mängd kapital som de sökt om. 

1.1 Avhandlingens syfte 

Syftet med avhandlingen är att identifiera karakteristika för 

gräsrotsfinansieringskampanjer i Finland som determinerar framgången av 

finansieringsrundan. 

1.2 Avgränsningar 

Denna studie kommer enbart att undersöka gräsrotsfinansieringskampanjer som utförts 

i Finland och datamaterialet som används i undersökningen baserar sig kampanjer som 

ansökt om finansiering via plattformen Invesdor. Därtill ligger fokus endast på 

andelsbaserad gräsrotsfinansiering vilket innebär att lånebaserad, belöningsbaserad och 

donationsbaserad gräsrotsfinansiering inte inkluderas i undersökningen.  

1.3 Kontribution 

Denna undersökning strävar till att bidra till den existerande forskningen inom området 

och målsättningen är att ytterligare stärka uppfattningen om dynamiken bakom 

gräsrotsfinansieringskampanjerna. Faktorerna som påverkar framgången av 

gräsrotsfinansieringskampanjer har undersökts tidigare. Flesta undersökningar har 

dock koncentrerat sig på de andra formerna av gräsrotsfinansiering och andra 
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marknader än Finland. Fastän investerarnas incitament i en viss utsträckning liknar 

varandra, kännetecknas donations- och belöningsbaserad gräsrotsfinansiering av 

välgörenhet, gemensamt deltagande, tidig tillgång till produkter och faktumet att 

avkastningen inte spelar en roll. Dessa skiljer sig från låne- och andelbaserad 

gräsrotsfinansiering eftersom investerare också är ute efter avkastning på det 

investerade kapitalet. En stor del av tidigare forskning har gjorts på den amerikanska 

marknaden och målet med denna undersökning är att åstadkomma en bättre förståelse 

om denna finansieringsform i Finland. I Finland har andelsbaserad gräsrotsfinansiering 

formellt klassificerats till en finansieringsform som övervakas av Finansinspektionen 

och därmed är detta ett relevant ämne att undersöka i dagens läge. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen påbörjas med en presentation av gräsrotsfinansiering och diskussion om 

orsakerna som lett till den snabba tillväxten under de senaste åren. Därefter i kapitel 3, 

presenteras den teoretiska referensramen som koncentrerar sig på asymmetrisk 

information och beteende teori. Dessa två aspekter ät starkt kopplade till 

gräsrotsfinansiering. Kapitel 4 sammanfattar relevant tidigare forskning inom ämnet. 

Sedan i kapitel 5, introduceras datamaterialet som kommer att användas i avhandlingen. 

I kapitel 6 behandlas metodiken som tillämpas i den empiriska undersökningen. 

Därefter i kapitel 7, presenteras resultaten som fortsättningsvis diskuteras i kapitel 8. 

Det sista kapitlet sammanfattar resultaten och tillståndet av gräsrotsfinansiering i 

Finland. Avhandlingen avslutas med förslag till vidare forskning. 
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2 FRÅN RISKKAPITAL TILL GRÄSROTSFINANSIERING 

I jämförelse till traditionell finansiering av unga företag, där professionella investerare 

ofta står bakom finansieringen, är gräsrotsfinansiering ett sätt för företag att samla in 

finansiering från flera individuella investerare. Schwienbacher & Larralde (2012) 

definierade gräsrotsfinansiering som en ansökningsomgång om finansiella resurser 

antingen i formen av donationer eller i utbyte mot någon form av belöning och/eller 

rösträtter för att stödja initiativ för specifika ändamål. Detta sker huvudsakligen genom 

internet. En alternativ definition av Mollick (2014) förklarar gräsrotsfinansiering som 

entreprenörens försök av att finansiera sitt företag genom att lyfta relativt små mängder 

från relativt många individer på internet utan klassiska finansiella förmedlare. 

2.1 Olika formerna av gräsrotsfinansiering 

Gräsrotsfinansiering kan indelas till fyra olika former. Dessa former skiljer sig mycket 

från varandra då detta undersöks från ett finansiellt perspektiv. Målet för alla är dock 

samma, att lyfta kapital i avsikt för att möjliggöra sin verksamhet eller ett projekt. 

Formen av gräsrotsfinansiering som används beror i hög grad på vem som ansöker om 

finansiering och avsikten av kampanjen.  Gräsrotsfinansiering används av individer, 

föreningar och företag för att finansiera diverse projekt. Som tidigare nämnts är de olika 

formerna andelsbaserad, lånebaserad, belöningsbaserad och donationsbaserad 

gräsrotsfinansiering. 

I andelsbaserad gräsrotsfinansiering erhåller investeraren företagets aktier. I denna 

form är den möjliga avkastningen obegränsad, men i jämförelse till lånebaserad är risken 

också högre. Då företag ansöker om kapital via andelsbaserad gräsrotsfinansiering 

ordnas en aktieemission. Aktierna som investeraren har möjlighet att teckna är 

onoterade och företaget värderar dem före emissionen. Likviditeten för aktierna är svag 

och investeringarna är oftast gjorda på långsikt. Avkastningen kommer i form av 

dividender, försäljning av företaget eller vid börsintroduktion. 

Istället för att ansöka om lånefinansiering från en bank, baserar sig lånebaserad 

gräsrotsfinansiering på en modell där företaget ansöker om lånekapital från flera olika 

investerare. I denna modell fungerar plattformen som förmedlare och sammanställer det 

investerade kapitalet. Låntagaren betalar ränta och återbetalar kapitalet då lånet 

förfaller. Denna form kräver att företaget genererar kassaflöden som delvis används till 

lånekostnaderna. 
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Belöningsbaserad gräsrotsfinansiering tillåter investeraren att erhålla en icke-finansiell 

nytta i ersättning för det investerade kapitalet. Det finns flera olika typer av belöningar. 

Investeraren kan till exempel få tidigare tillgång till en ny produkt än kunderna, eller 

belönas med möjligheten att köpa produkten för ett billigare pris. Detta innebär att 

modellen också kan ses som ett verktyg för förhandsförsäljning. (Belleflamme, Lambert 

& Schwienbacher 2013) Belöningarna kan dock ofta vara mer av symboliskt värde och 

därmed ha ett avsevärt lägre värde i monetära mått en själva donationen. 

Investeringarna i denna typ av gräsrotsfinansiering kan drivas av icke-monetära motiv, 

vilka byggs på grunder som naturligt tillfredsställer investeraren. Detta är motsatsen till 

monetära motiv, som innebär att investeraren är efter avkastning på det investerade 

kapitalet. (Collins & Pierrakis, 2012)  

I donationsbaserad gräsrotsfinansiering kan finansiärerna anses mera som välgörare än 

investerare. För att idka donationsbaserad gräsrotsfinansiering i Finland krävs det ett 

tillstånd för penningsamling. Ändamålen som finansieras på detta sätt omfattar ofta 

humanitära projekt eller konst. Investerarna kräver eller förväntar sig inte en avkastning 

på investeringen och därmed kan pengaflödet ses som gåvor. Med andra ord skänks 

kapitalet i antingen filantropiska ändamål eller alternativt kan verksamheten ses som 

sponsring (Giudici et al, 2012). Tidigare forskning har visat att 

investeringsbenägenheten har mycket att göra med det ackumulerade kapitalet, vilket 

innebär att benägenheten för att investera ökar då andra också investerat. Det 

ackumulerade kapitalet fungerar som en signal åt de återstående potentiella 

investerarna. (Zhang & Liu, 2012). Detta kallas för flockbeteende och kommer också att 

diskuteras mer ingående gällande andelsbaserad gräsrotsfinansiering. 

2.2 Riskkapital 

Hur termen riskkapital definieras kan variera beroende på vem man frågar. Riskkapital 

kan ses som alla tillskotten av kapital i ett företag som inte är lån och kan fortsättningsvis 

indelas till privatkapital och publikt kapital. Skillnaden mellan dessa är att publikt 

kapital syftar till börsnoterade företag där handeln av aktierna sker på en 

andrahandsmarknad.  Privatkapital refererar till handeln av onoterade aktier. I det 

svenska språket hänvisar uttrycket riskkapital ofta till privatkapital, vilket det också görs 

i denna kontext. Privatkapital kan generellt sett indelas i tre undergrupper. Dessa är 

affärsänglar, Venture Capital och belånade uppköp som ofta är en del av Private Equity 

bolags verksamhet. (Svenska riskkapitalföreningen, u.å.) Då syftet med denna 

avhandling är att undersöka gräsrotsfinansiering, presenteras också de andra typerna av 
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riskkapital. Detta åskådliggör luckan som gräsrotsfinansiering söker att fylla och orsaker 

till att denna typ av finansiering vuxit fort under de senaste åren. Affärsänglar och 

Venture Capital fokuserar ofta på yngre företag då Private Equity koncentrerar sig mer 

på företag i en mognare fas.  Åldern på företagen som ansökt om gräsrotsfinansiering 

varierar i stor utsträckning. Detta innebär att gräsrotsfinansiering i dagens läge kan 

anses konkurrera med alla dessa former. 

2.2.1 Affärsänglar 

Fastän investeringar av affärsänglar är bland de mest allmänna formerna av finansiering 

för unga företag, har denna finansieringsform undersökts i mycket mindre utsträckning 

än Venture Capital. För att en idé kan vidare-utvecklas till ett företag som genererar 

intäkter, är det viktigt att entreprenören lyckas erhålla kapital. Affärsängel refererar till 

en förmögen individ som investerar i små och privata företag med sina egna tillgångar.  

I jämförelse till Venture Capital, förser affärsänglar ofta kapital åt företaget redan i ett 

tidigare skede. Tillvägagångssättet skiljer sig också från varandra då affärsänglar 

använder sig av mer informella metoder. Investeringsobjekten karakteriseras ofta av 

företag som ligger geografiskt sett på samma område. Därtill kan de minska på risken 

genom att sammanslå investeringar med andra affärsänglar. Denna typ av finansiering 

kan anses komplettera Venture Capital som ofta är den primära källan av kapital som 

hänvisas till vid diskussion om finansiering av unga företag.  (Wong, Bhatia & Freeman, 

2009) Företag som finansierats av affärsänglar har visats prestera bättre än de som inte 

fått finansiering. Sannolikheten till att företagen överlever, anställer fler arbetstagare 

samt att investerarna uppnår en framgångsrik exit ökar då affärsänglar investerat i 

företaget. Orsakerna bakom framgången kan bero på flera skäl. Utöver kapitalet, 

erbjuder affärsänglar också handledning och kontakter som kan ha en avsevärd effekt på 

företaget. (Kerr, Lerner & Schoar, 2014) Detta är en av de väsentliga skillnaderna i 

jämförelse till gräsrotsfinansiering. Företagen som finansierats genom 

gräsrotsfinansiering går miste om expertisen som affärsänglar erbjuder.  

2.2.2 Venture Capital 

På ett liknande sätt som affärsänglar, ligger fokus för Venture Capital i finansiering av 

unga företag. Deras roll som finansiell förmedlare är oerhört viktig då de förser kapital 

åt företag som annars har svårigheter i att locka till sig finansiering. En avsevärd skillnad 

till affärsänglar är att Venture Capital bolagen lyfter kapital från individer och 

institutioner som sedan investeras. Kapitalet förvaltas av professionella investerare och 

Venture Capital bolaget är ofta aktivt involverad i hanteringen av företagen som de 
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investerar i. Bolaget agerar vanligtvis som komplementär och de utomstående 

investerarna i rollen av kommanditdelägare. (Sahlman, 1990) Företagen som investeras 

i karakteriseras av att vara små, unga och sakna realtillgångar samt att de präglas av en 

hög osäkerhet där informationsklyftan mellan entreprenören och investeraren är hög. 

Projekten kännetecknas därmed av hög risk, där den potentiella belöningen också är hög. 

Venture Capital kan definieras som sammanställt kapital, vilket förvaltas av 

professionella investerare, där fokus ligger i att investera i privatägda företag med hög 

tillväxt. (Gompers & Lerner, 2001) Fastän Venture Capital förser kapital åt 

entreprenörer och unga företag, är det endast få som har möjlighet till denna typ av 

finansiering. De flesta nya företagen ansöker om extern finansiering från andra källor än 

Venture Capital. Vanligtvis har familjemedlemmar och bekanta spelat en viktig roll. 

(Sahlman, 1990) 

2.2.3 Belånade uppköp och Private Equity 

Bolagen som är verksamma inom belånade uppköp kallas ofta för Private Equity bolag. 

I denna typ av finansiering förvärvas företaget med en relativt liten andel eget kapital 

och jämförelsevis stor andel lånefinansiering. Detta resulterar ofta till att 

majoritetsägarskapet av det förvärvade företaget överförs till Private Equity bolaget. I 

jämförelse till Venture Capital är investeringsobjektet ofta i en mognare fas. Fastän båda 

typerna av riskkapital är aktivt involverade i hanteringen av företaget, äger Venture 

Capital bolag ändå mer sällan majoriteten av aktierna. Private Equity bolag investerar 

både i privata och publika företag, där de publika företagen kan köpas ut från börsen. 

(Kaplan & Strömberg, 2009) 

2.3 Riskkapital i Finland 

På samma sätt som för de flesta innovationerna och trenderna kom Finland också efter i 

utvecklingen då det gäller riskkapital. Detta är inte förvånansvärt då de flesta 

innovationerna inom finansiell ekonomi härstammar från USA. Det första 

riskkapitalbolaget i Finland kan anses vara Sponsor AB som grundades år 1967. 

Verksamheten har ändrat sen dessa dagar och uppkomsten av finansieringsformen i 

dagens bemärkelse tog luft under vingarna först på 1990-talet. Storleken på den finska 

ekonomin i relation till USA är ca 1,5 % och riskkapitalmarknaden ca 1 %. Den finska 

finansmarknaden har historiskt sett präglats av banker och fokusen har legat i de stora 

företagen. (Pajarinen, Rouvinen & Ylhäinen, 2016) Riskkapital har en betydelsefull 

inverkan på ekonomin. Utan finansiering kunde unga och mindre företag i tillväxtfasen 

inte utveckla sin verksamhet, vilket skulle innebära en negativ effekt på hela samhället. 
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Under de senaste åren har det totala riskkapitalet i Finland ökat årligen och kommer 

sannolikt att ha en större roll gällande både finansiering av företag i tillväxtfasen samt 

företag i ett mognare stadie. Tillväxten visualiseras i figur 1. 

 

 

 Totalt riskkapital i Finland (FiBAN, 2017) 

 

År 2015 fanns det 360 051 företag i Finland varav 94,7 % bestod av mikroföretag som 

anställer under 10 personer. (Statistikcentralen, 2016) Små företag som anställer under 

50 personer och medelstora företag som anställer under 250 personer står för ungefär 

40 % av Finlands bruttonationalprodukt. (Yrittäjät, 2015) Mängden riskkapital som 

investeras i finska tillväxtföretag ökar i snabb takt. Figur 1 presenterar mängden 

riskkapital som investerats i Finland mellan åren 2010 och 2016. År 2016 var den totala 

mängden kapital som investerats 383 miljoner € då denna siffra ännu år 2015 låg på 253 

miljoner €. Största delen av denna summa består av utländska investeringar. Det som 

dock kan läggas märke till är att mängden investeringar som gjorts av affärsänglar och 

andra, gruppen som även inkluderar gräsrotsfinansiering, har ökat under de senaste 

åren fastän de ännu omfattar en relativt liten andel av den totala marknaden. År 2016 

investerade utländska investerare med 216 miljoner €, Venture Capital 80 miljoner €, 

affärsänglar 53 miljoner € och andra 34 miljoner €. (FiBAN, 2017) 
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2.3.1 Statens roll som finansierare 

Utöver riskkapitalet som investeras i innovativa entreprenörer, är Tekes, 

Utvecklingscentret för teknologi och innovationer, en viktig källa av finansiering för 

uppstartsföretag i Finland. De är en finsk myndighet som verkar under arbets- och 

näringsministeriet. Tekes erbjuder finansiering åt uppstartsföretag, små- och 

medelstora företag samt stora företag. (Tekes, uå.) År 2016 ansökte finska företag för 

880 miljoner € i finansiering och Tekes beviljade totalt 369 miljoner €. Av denna summa 

allokerades 284 miljoner € till små- och medelstora företag varav 142 miljoner € av detta 

belopp riktades åt uppstartsföretag som drivit sin verksamhet i under 5 år. Enligt Tekes 

statistik växte omsättningen i små- och medelstora företag som finansierats av dem 

mellan åren 2012–2015 med 56 procentenheter mera än företag som inte fått 

finansiering. Dessutom växte exporten med 2,6 miljarder € samtidigt som mängden 

arbetsplatser i dessa företag steg med 16 %. (Tekes, 2017) 

Summan som beviljats av Tekes är knappa 100 miljoner € mindre än det totala 

riskkapitalet som investerats i Finland. Då summan jämförs mot mängden riskkapital 

kan statens roll inte bortses vid finansiering av innovationer och produktutveckling för 

unga företag. Dessa siffror betonar även betydelsen som finansiering har för såddfasens 

företag, vilka står inför ett behov av kapital för att utveckla sin verksamhet. 

2.4 Tillväxten av gräsrotsfinansiering 

Gräsrotsfinansiering är en relativt ny form av finansiering som vuxit fort efter 

finanskrisen och blivit ett allt vanligare sätt till att ansöka om kapital bland unga företag. 

En orsak som lett till den snabba tillväxten är finanskrisen. Detta beror på de allt 

striktare kapital- och likviditetskraven som nya regleringar medfört bankerna med. 

Villkoren på de lån som bankerna under de senaste åren beviljat har blivit allt strängare. 

Detta åskådliggörs med högre krav på värdet av säkerhet samt höjda marginaler. 

Fortsättningsvis innebär de strängare villkoren att det blivit allt svårare för låntagare att 

få finansiering från traditionella finansierare.  Efterfrågan för gräsrotsfinansiering har 

också ökat på grund av att serviceplattformerna som fungerar på internet, erbjuder ett 

kostnadseffektivt sätt för att nå nya potentiella investerare. Samtidigt erbjuder 

gräsrotsfinansiering investerare en möjlighet att investera i onoterade företag. I stort sett 

har detta tidigare endast varit möjligt för professionella investerare. (Finansministeriet, 

2016) Den 1 september 2016 infördes en ny lag gällande investeringsbaserad 

gräsrotsfinansiering (734/2016) i Finland. Nya lagen klargör regleringen och målet med 

lagen är att etablera investeringsbaserad gräsrotsfinansiering som en finansieringsform 
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på finansmarknaden. Investeringsbaserad gräsrotsfinansiering innehåller och kan 

indelas till andelsbaserad och lånebaserad gräsrotsfinansiering. 

Figur 2 presenterar mängden finansiering som företag lyft genom andelsbaserad 

gräsrotsfinansiering i Europa under perioden från år 2013 till 2016. Även i Finland, har 

gräsrotsfinansiering upplevt en snabb tillväxt under de senaste åren fastän summan 

ännu är liten i jämförelse till andra former av riskkapital. 

 

 

 Andelsbaserad gräsrotsfinansiering i Europa (Ziegler et al. 2017a) 

 

2.4.1 Finansiell innovation som drivkraft 

Finansiell innovation bidrar till att förbättra den ekonomiska prestationen med tre 

huvudsakliga sätt.  Innovation svarar på efterfrågan som uppstår från både investerare 

och utfärdare med nya produkter som erbjuder möjlighet till bättre riskdelning och 

sammanställning av risk. För det andra, minskar innovation på transaktionskostnaderna 

och ökar på likviditeten. Den tredje nyttan är minskade agentkostnader som är kopplade 

till asymmetrisk information. Alla dessa bidrar till att öka effektiviteten på marknaden. 

(Merton, 1992) Samtidigt har finansiell innovation också kritiserats av ändamålet att 

slippa undan den kontinuerligt utvecklande regleringen. Crotty (2009) hävdade att 

avreglering och finansiell innovation kan anses följa ett mönster som först ökar på 
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tillväxten, fortsätter med att bilda en bubbla och slutligen, då bubblan spricker, 

resulterar i en finanskris. 

Finansiering av företag i tillväxtfasen är oerhört viktigt för ekonomin. Dessa 

entreprenörer bidrar till att skapa arbetsplatser samt på att öka ekonomins aggregerade 

inkomst. Utan finansiering kunde dessa företag inte utvecklas och verkställa projekt med 

positivt nuvärde. Då företagen har tillgång till finansiering, har de möjlighet att öka på 

värdet av varorna och tjänsterna som ekonomin producerar, med andra ord ekonomisk 

tillväxt. Samila och Sorenson (2011) fann att då utbudet av Venture Capital ökar, leder 

detta till att mera företag grundas samt att mängden arbetsplatser och den aggregerade 

inkomsten i ekonomin ökar. De hävdade också att en ökning i mängden som investeras 

genom Venture Capital skapar fler nya företag än enbart de som finansierats genom 

denna finansieringsform. Detta förklaras med att företagare mer sannolikt grundar ett 

företag då utbudet av kapital är högre. Samtidigt överför de finansierade företagen sin 

kunskap åt arbetstagare och andra intressenter, vilket kan främja fler individer till att 

grunda sina egna nya företag. Fastän Venture Capital åtminstone ännu i dagens läge är 

större än gräsrotsfinansiering, kan dessa fynd också förknippas med denna 

finansieringsform. Tidigare forskning har också indikerat på att den finansiella 

utvecklingen medför ekonomiskt tillväxt. King och Levine (1993) fann bland annat att 

den procentuella andelen kredit som beviljats åt privata företag och andelen kredit som 

beviljats åt privata företag av bruttonationalprodukten är starkt korrelerade till 

ekonomisk tillväxt och mer effektiv allokering av kapital. 

2.4.2 Sammanställning av tillgångar 

En av det finansiella systemets huvuduppgifter är att sammanställa (eng. pool) 

tillgångar, vilket möjliggör det för individer och företag att tillsammans investera i 

gemensamma projekt. Ifall sammanställning av tillgångar inte förekom, skulle detta 

innebära att hushåll inte tillsammans kunde investera i projekt, att företag inte kunde 

anskaffa mer finansiering än ett hushåll kunde förse dem med och att diversifiering 

endast vore möjligt för de mest förmögna hushållen. Fortsättningsvis skulle detta leda 

till att stora globala företag inte existerade samt att en bristfällig likviditet rådde på 

marknaden. Efterfrågan till att sammanställa tillgångar uppstår både från investeraren 

och företaget som har behov av kapital. (Sirri & Tufano, 1995) 

Sammanställning av tillgångar kopplas ofta till investeringsfonder och pensionsfonder. 

I detta fall ägs portföljen av flera investerare. Då investeraren köper fondandelar i fonden 
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blir investeraren en delägare av portföljen. Utan att sammanställa tillgångarna av flera 

investerare i en fond, kunde en individuell småinvesterare inte utnyttja 

investeringsmöjligheterna som annars endast är tillgängliga åt investerare med tillgång 

till stora mängder kapital. Genom att investera i en fond erbjuds investeraren 

möjligheten till effektiv diversifiering som en småinvesterare inte annars hade tillgång 

åt. Därtill minskar transaktionskostnaderna för investeraren. 

Gräsrotsfinansiering uppfyller också kriteriet av att sammanställa tillgångar genom att 

samla in relativt små summor från flera investerare. Detta möjliggör finansiering för 

unga företag med svårigheter att finansiera sig på traditionella sätt som till exempel 

banklån eller andra former av riskkapital.  Resultatet är en ökad mängd kapital som 

allokeras åt privata företag. Samtidigt erbjuder detta ett nytt alternativ för investerare 

som nu har möjlighet att investera i små onoterade företag och därmed kan de 

diversifiera sin portfölj på ett sätt som inte tidigare varit möjlig. Sammanställning av 

tillgångar sker antingen på en väl fungerande kapitalmarknad eller genom en 

förmedlare. I gräsrotsfinansiering fungerar plattformen som förmedlare och erbjuder 

mötesplatsen samt teknologin för att möjliggöra transaktionen. 

2.4.3 Sammanställning av information 

Informationen om små företag är ofta knappt, vilket leder till att det är svårare för dem 

att erhålla kapital. Individuella investerare har inte tid och resurser att samla 

information om flera små företag och är därmed högst antagligen inte villiga att investera 

heller. Slutligen leder detta till att kapital inte allokeras på finansmarknaden och de som 

potentiellt genererade det högsta värdet för pengarna går miste om finansiering. 

Förmedlare skapar och sammanslår information på marknaden. Utan dem, borde 

investerare evaluera varje företag skilt. Då förmedlare genererar information, skapar 

detta investeringsmöjligheter åt investerare, vilket förbättrar allokeringen av resurser. 

Marknader med finansiella förmedlare är mer effektiva i att välja de mest lovande 

företagen. Detta bidrar till ekonomisk tillväxt. (Levine, 1997) Plattformarna som 

förmedlar gräsrotsfinansiering främjar skapandet och sammanställningen av 

information. Kostnaden av att samla och erhålla information minskar därmed för 

investerarna. Detta kan leda till bättre allokering av resurser och därmed en effektivare 

marknad. Finansiering av unga och små företag präglas av problemet gällande bristfällig 

information. Detta kommer att diskuteras mer ingående i kapitel 3. 
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2.4.4 Intressenternas incitament 

Nya former av finansiering uppstår då det finns behov som finansmarknaden inte kan 

uppfylla. Finansmarknadens grundläggande funktion är att allokera tillgångar från 

parter med överloppstillgångar till företag med potentiellt lönsamma projekt men 

underskott i att förverkliggöra dem. Nyttan som gräsrotsfinansiering erbjuder är att det 

totala kapitalet som allokeras till innovation och unga företag ökar. 

Ett av de största hindren som entreprenörer möter är problematiken i att erhålla 

finansiering. Detta beror på att de unga företagen inte genererar kassaflöden och saknar 

tillgångar som kunde användas i form av säkerhet. Dessutom präglas finansiering av 

såddfasens företag av en hög asymmetrisk information mellan företaget och investeraren 

vilket ökar på risken. Såddfasens företag som endast söker om små summor är inte heller 

eftertraktade av Venture Capital eller banker och vänder sig ofta till familjen och 

bekanta. Gräsrotsfinansiering lägger fram ett nytt alternativ där entreprenören kan 

vända sig till ”publiken” och erhålla om finansiering i mindre belopp från flera 

investerare. (Schwienbacher & Larralde, 2012) 

Behovet och uppkomsten av gräsrotsfinansiering kan förklaras med samtliga 

intressenternas incitament. Potentiella incitament presenterades av Agrawal, Catalini 

och Goldfarb (2014) och kommer att sammanföras i de kommande styckena. 

Intressenterna i denna transaktion är företaget, investeraren och plattformen. 

2.4.4.1 Företaget 

För det första är det ofta svårt för unga företag att få traditionell finansiering i form av 

banklån. Företagets incitament till att använda sig av gräsrotsfinansiering kan också 

förklaras med lägre kostnad av kapital och tillgång till mer information. Istället för att 

finansiera sig med personliga besparingar, kreditkort eller affärsänglar, erbjuder 

gräsrotsfinansiering möjligheten till att företagen hittar de individer som har den högsta 

betalningsviljan för andelar i deras företag. Sannolikheten till att dessa investerare hittas 

ökar på grund av att publiken inte är geografiskt begränsad, utan istället består av en 

mängd investerare på global nivå med tillgång till internet. Gräsrotsfinansiering skapar 

också information, vilket är förmånligt för företaget och kan potentiellt realiseras i form 

av billigare kapital. Intresset som investerare har för företaget eller produkten skapar 

information för allmänheten som kan öka på viljan att betala för det. För företaget som 

emitterar aktier kan detta innebära en lägre kostnad av kapital. 
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2.4.4.2 Investeraren 

Investerarens motiv för gräsrotsfinansiering kan förklaras med möjligheten till att 

investera i unga företag som traditionellt endast varit möjligt för professionella 

investerare samt på lokal plan. Gräsrotsfinansiering erbjuder möjligheten för vem som 

helst att investera i såddfasens företag. I jämförelse till investeringar i listade bolag, är 

detta ett nytt alternativ som investerare kan använda sig då de diversifierar sin portfölj. 

Ett annat incitament för investeraren är formaliseringen av kontraktet. Ofta har 

familjemedlemmar och bekanta investerat i unga företag för att stöda entreprenören. 

Plattformen, vilken fungerar som förmedlare, formaliserar investeringen vilket 

förbättrar kontraktet. Detta utjämnar nyttorna och riskerna samt minskar på 

sannolikheten av negativ verkan på sociala relationer. Andra incitament som främst 

behandlar de andra typerna av gräsrotsfinansiering är tidig tillgång till nya produkter, 

gemensamt deltagande och stöd för nya projekt där avkastningen inte spelar en roll. 

Fastän investerare i andelsbaserad gräsrotsfinansiering strävar till avkastning på det 

investerade kapitalet, kunde man anta att deltagande och stöd för företag som en är 

intresserad av också påverkar investeringsbeslutet. 

2.4.4.3 Plattformen 

Plattformens uppgift är att funktionera som förmedlare mellan företaget och 

investeraren. Målet för förmedlaren är att göra vinst. Detta lyckas genom att locka 

företag och investerare till deras plattform samt att maximera antalet och storleken av 

emissionerna. Ifall plattformen lyckas med att locka projekt av hög kvalitet, minimera 

bedrägeri och effektivt para ihop idéer med kapital, kommer mängden lyckade projekt 

antagligen att stiga. Detta leder till ökade inkomster för plattformen. 

Fastän plattformen fungerar som förmedlare och skapar information på marknaden kan 

deras incitament dock ifrågasättas. Då deras inkomster beror på mängden och storleken 

av emissionerna, har företaget inte ett direkt incitament till att övervaka företagen efter 

att de fått finansiering. 

2.4.5 Verktyg för marknadsföring 

Utöver faktumet att gräsrotsfinansiering fungerar som ett sätt för företag att ansöka om 

finansiering, är det också ett verktyg för att marknadsföra sin verksamhet. Företagen 

producerar och säljer sina produkter eller tjänster och investerarna stöder deras 

verksamhet genom att investera och konsumera. Därmed spelar marknadsföring och 

förståelsen av konsumentbeteendet en viktig roll då investerarnas motiv samt 
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beslutsfattande undersöks. Gräsrotsfinansiering erbjuder ett alternativ för traditionell 

marknadsföring. Ifall kampanjen lyckas, kan företaget snabbt komma åt en stor mängd 

av människor och samtidigt lyfta kapital som de behöver för att driva verksamheten. 

(Gerber & Hui, 2013) Gräsrotsfinansieringskampanjen kan också skapa intresse för ett 

företag i såddfasen bland individer som inte tidigare stött på deras produkt eller tjänst.  

En annan faktor som också kan bidra till synlighet är mediernas intresse och 

uppmärksamhet, vilket kan leda till gratis utrymme i pressen. Gräsrotsfinansiering 

erbjuder företaget många olika slag av resurser utöver det främsta syftet som är att lyfta 

kapital. (Mollick, 2014) Betydelsen lyfts även fram av Hemer (2011) som poängterar att 

gräsrotsfinansiering har möjligheten till en effektiv användning av sociala medier och att 

de kan nå en stor mängd individer i en kort tid genom att inrikta sin marknadsföring till 

specifika grupper på internet. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Finansiering av små företag har tidigare varit kostsamt på grund av den knappa 

informationen och de höga kostnaderna av att samla in den information som behövs. För 

att finansierare överhuvudtaget haft möjlighet till detta, har det krävts långa 

kundrelationer samt ett förhållande på lokal plan. Distansen mellan långivare och 

låntagare har ökat tack vare utvecklingen i den finansiella sektorn. I dagens läge behöver 

inte företagen som befinner sig längst borta mera vara av den högsta kvaliteten för att ha 

möjlighet till finansiering. (Petersen & Rajan, 2002)  

Framstegen inom informationsteknik har möjliggjort den snabba utvecklingen av 

finansiell innovation. Istället för att träffas ansikte mot ansikte, kan finansiella 

transaktioner göras över internet, oberoende av det geografiska avståndet mellan de 

involverade parterna. Detta har minskat på transaktionskostnaderna, vilket medför 

finansiella institutioner och förmedlare möjligheten att erbjuda nya produkter och 

tjänster. Samtidigt är det enklare för investerare att söka om information, vilket också 

underlättar företagens roll i att anskaffa kapital. Det som dock gäller är att asymmetrisk 

information existerar i de flesta transaktionerna på någon nivå. Graden av asymmetri 

varierar mellan transaktionerna, men då den ena partens kunskap om den andra parten 

inte är fullständig, kan den asymmetriska informationen leda till snedvridet urval (eng. 

adverse selection) och moralisk risk (eng. moral hazard). Detta är ett av de huvudsakliga 

problemen vid finansiering av unga och små företag. Den tillgängliga informationen om 

dessa företag är bristfällig, vilket försvårar investeringsbeslutet för de potentiella 

investerarna. I artikeln av Myers (1984), som behandlar företags kapitalstruktur, 

hävdade han att ökad asymmetrisk information innebär ökad kostnad av kapital. Varför 

bestämmer sig företagen i detta fall att använda sig av gräsrotsfinansiering för att 

finansiera sin verksamhet? 

3.1 Valet av finansieringsform 

Pecking order teorin, som presenterades av Myers (1984) strävar till att förklara 

företagens val av finansieringsform. Enligt modellen prefererar företag internt kapital 

över externt kapital, vilket innebär att vinstmedlen återinvesteras förrän utomstående 

kapital tas in. Ifall företaget måste använda sig av externt kapital, prefereras de säkraste 

värdepappren först. Detta betyder att det första alternativet är skuld, andra alternativet 

någon form av hybrid, till exempel konvertibler och det sista alternativet är att emittera 

nya aktier. 
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Istället för att förklara de negativa sidorna av en aktieemission med administrativa 

kostnader och teckningsavgifter, klargörs denna ”hackording” av Myers och Majluf 

(1984) genom asymmetrisk information mellan företaget och investerarna. Den 

asymmetriska informationen kan bilda en ny kostnad, där företaget inte emitterar aktier 

och går därmed miste om ett projekt med positivt nettonuvärde. Denna kostnad kan dock 

undvikas ifall företaget lyckas generera tillräckliga interna kassaflöden. Då företaget 

ändå förlitar sig till externt kapital skall de preferera det säkraste värdepappret, med 

minst värdeförändring i framtiden då ny information om företaget når marknaden. Det 

är mer sannolikt att företag emitterar aktier då de är övervärderade. Följaktligen 

förekommer aktieåterköp mer frekvent då företaget undervärderas. (Baker & Wurgler, 

2002) Problemet med denna strategi förekommer då investeraren förstår 

tillvägagångssättet och vägrar att köpa de emitterade aktierna på grund av att de 

misstänker att företaget i detta fall är övervärderat. Enligt Myers och Majluf (1984) är 

investerare endast villiga att köpa aktier då företaget använt hela sin kapacitet till 

skuldfinansiering. Därmed resulterar denna teori till att investerarna tvingar företagen 

att fungera enligt hackordningen. 

Då uppstartsföretag ansöker om finansiering, har de oftast mindre alternativ att välja 

emellan. Istället måste finansiering godkännas från den källan som erbjuder det åt dem. 

Cassar (2004) undersökte finansieringsformerna som används av uppstartsföretag och 

determinanterna som påverkar valet av formen. Resultaten tyder på att ju större 

företaget är, desto högre sannolikhet är det att de använder de sig av långfristig skuld, 

extern skuld och bankfinansiering. Fynden förklarar väl hur storleken och tillgången till 

marknaden påverkar företagets kapitalstruktur. Storleken fungerar som en signal åt 

investerarna och utvidgar företagets alternativ. Realtillgångar spelar också en viktig roll 

då företagets kapitalstruktur diskuteras. Finansiering av företag med bristande 

realtillgångar karakteriseras av mer oformella finansieringsformer som till exempel 

finansiering från andra finansinstitut än banker samt lån från privata individer. 

Gräsrotsfinansiering kan väl klassificeras till denna grupp. Yosha (1995) studerade valet 

mellan bilaterala och multilaterala finansieringskontrakt. Det visade sig att bilaterala 

kontrakt, där företaget endast lånar från en finansierare, visade sig vara billigare. Detta 

beror på att i multilaterala avtal, i vilka företaget ansöker om finansiering från flera 

investerare, måste företaget förse finansierarna med mer detaljerad dokumentation. 

Samtidigt läcker informationen till allmänheten. Därmed är det billigare att ansöka om 

finansiering från en finansierare, som till exempel banklån.  
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Banker är en viktig källa av finansiering, men då det gäller finansiering av nya och unga 

företag är de mindre flexibla och ofta dyrare för entreprenören. I jämförelse till Venture 

Capital, har banker mindre kunskap om entreprenören och därmed måste de begära 

högre ränta och säkerheter som unga företag ofta saknar. Företagen som finansieras 

genom Venture Capital karakteriseras av att ha lite realsäkerheter, hög tillväxt, hög risk 

och hög lönsamhet. (Ueda, 2004) På ett liknande sätt indikerar resultaten av Holmström 

och Tirole (1997) att företag med bristande realsäkerheter, mer sannolikt finansierar sig 

med Venture Capital.  

Finansiering av unga och små företag präglas starkt av frågor som behandlar 

asymmetrisk information. Då asymmetrin är hög, minskar alternativen för företaget, 

samtidigt som investerarna ställer högre krav på grund av den höga risken. Enligt Ueda 

(2004) har bankernas finansiering av små företag hållits konstant eller till och med 

minskat sedan 1977. Under samma tidsperiod har finansiering genom Venture Capital 

hundrafaldigats. Nya finansieringsformer har vuxit fram då bankernas långivning hållits 

konstant fastän behovet av kapital för små företag ändå ökat. Venture Capital är en viktig 

källa av finansiering, men då alla inte har tillgång till denna form av kapital, har 

nykomlingar stigit fram. Finansierings- och investeringsbeslutet är starkt relaterat till 

frågor om informationsklyftan mellan företaget och investeraren. Därmed spelar detta 

en viktig roll även inom gräsrotsfinansiering. 

3.2 Snedvridet urval 

Snedvridet urval är ett problem som förekommer på finansmarknaden innan kontraktet 

har underskrivits. Detta problem existerar då individerna eller företagen med högsta 

kreditrisk är gruppen med högsta villighet att ansöka om finansiering. De karakteriseras 

också av benägenheten att godkänna finansiering med de sämsta villkoren. Resultatet är 

att låntagare med högsta sannolikhet till icke önskvärt beteende, högst sannolikt ansöker 

om finansiering. (Mishkin & Eakins, 2015) Problemet med detta är att effektiviteten på 

marknaden lider och teoretiskt sett kan finansmarknaden stagnera på grund av detta. 

Effekten av snedvridet urval exemplifierades ursprungligen av Akerlof (1970) med teorin 

”Lemons problem”. För att illustrera problemet, beskriver Akerlof marknaden av 

begagnade bilar. Det är omöjligt för köparna att identifiera kvaliteten på bilen, det vill 

säga, ifall bilen är bra eller dålig. Priset som köparen är villig att betala är ett 

genomsnittspris mellan priset på bra och dåliga bilar. Försäljaren av bilen har däremot 

en bättre kunskap om bilens kvalitet och är mer en nöjd med att få detta pris för en dålig 

bil. Däremot är ägarna av bra bilar inte villiga att sälja för ett pris som inte motsvarar 
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kvaliteten av bilen. Resultatet är att de dåliga bilarna driver ut de bra bilarna från 

marknaden. På grund av att köparna inte vill ha dåliga bilar, leder den låga kvaliteten till 

en ineffektiv marknad med låg aktivitet.  

Detta problem kan likaväl exemplifieras på aktiemarknaden. Ifall den potentiella 

investeraren inte har tillräckligt med information och därmed inte heller kunskap i att 

urskilja bra företag från dåliga företag, är investeraren endast villig att betala ett 

medelsnittspris som reflekterar genomsnittskvalité. Då ägarna och ledningen har en 

bättre kunskap om företaget än den potentiella investeraren, är företag av hög kvalitet 

inte villiga att sälja för det priset som investeraren är villig att betala. Endast de sämre 

företagen av lägre kvalitet är villiga at sälja för det priset. Ifall investeraren identifierar 

detta problem och inte vill köpa aktier i ett företag av sämre kvalitet, kan han göra 

beslutet att inte köpa aktier överhuvudtaget. Resultatet är samma som i exemplet 

gällande begagnade bilar. 

3.3 Moralisk risk 

Moralisk risk refererar till huvudmannens (eng. principal) problem av att få agenterna 

att medföra den riktiga mängden produktiv insats då deras handlande inte kan 

observeras eller direkt bindas till kontrakt. Ursprunget till moralisk risk är den 

asymmetriska informationen som uppstår på grund av att de enskilda handlingarna inte 

kan övervakas. (Holmström, 1982) Då en av parterna inte bundit kontraktet i god tro 

eller angett missledande information och tar icke önskvärda risker anses moralisk risk 

förekomma. Vid tal om gräsrotsfinansiering fungerar företaget som ansöker om 

finansiering som agent och investeraren som huvudman. 

En investering i ett företag genom gräsrotsfinansiering innebär att investeraren har en 

fordran till de potentiella vinsterna. Agentproblemet kan uppstå då företagsledningen 

inte äger en avsevärd del av företaget och har därmed incitament till att agera på ett sätt 

som istället för aktieägarna gynnar deras egna intressen. Separation mellan ägande och 

kontroll förekommer i företag där agenterna som står bakom de viktiga besluten inte bär 

en betydlig andel av den ekonomiska effekten som resulterar från deras beslut. (Fama & 

Jensen, 1983) Då det gäller unga företag som ansöker om gräsrotsfinansiering kan den 

moraliska risken dock anses uppstå även på grund av andra orsaker. I såddfasens företag 

äger ledningen ofta en relativt stor andel av företaget och därmed kunde man anta att de 

agerade i det bästa intresset för företaget. Den moraliska risken borde minska i relation 

till andelen som fortfarande ägs av entreprenörerna. Ju större andel de ger upp, desto 
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mindre incitament har de till att öka på den egna insatsen. Andra problem är att unga 

företag ofta inte har finansiella säkerheter och att de inte ännu skapat ett rykte som 

investerarna kunde lita sig på. På grund av detta är informationsflödet på marknaden 

bristande. (Amit, Brander & Zott, 1998)  

3.4 Relation mellan geografiskt avstånd och information 

I jämförelse till handeln av börsnoterade aktier, har finansiering av unga företag samt 

utbudet av riskkapital tidigare varit geografiskt begränsat. Detta betyder att företag i 

stort sett endast kunnat ansöka om finansiering från källor som befinner sig på 

geografiskt samma område. Finansierarna har då ofta bestått av familj och vänner eller 

riskkapitalister. För att kunna ansöka om finansiering, har detta krävt att företaget 

presenterar idén åt de potentiella investerarna. Beroende på var företaget befinner sig, 

kan detta visa sig svårt eller rätt omöjligt ifall de potentiella investerarna inte existerar 

nära till. Då informationen om företaget är knappt, innebär en längre geografisk distans 

ökade kostnader samt ett mindre utbud av kapital. Detta beror på att det är svårare för 

finansieraren att övervaka företaget, vilket leder till mindre information. 

Fortsättningsvis leder detta till mer felaktiga värderingar, högre sannolikhet av 

misslyckande samt konkurs och slutligen till större förluster. (DeYoung, Glennon & 

Nigro, 2008)  

Insamling av information, övervakning och riskkapitalistens roll i att bidra stöd till det 

unga företagets verksamhet är mycket viktiga aspekt i avseende till denna typ av 

finansiering. Dessa faktorer är känsliga till avståndet mellan företaget och finansieraren 

då mängden information om företaget är bristande. Friktionen som uppstår på grund av 

avståndet mellan dessa parter, minskas med hjälp av plattformen som erbjuder 

mötesplatsen för företaget och investeraren. Företaget som ansöker om finansiering har 

möjligheten att presentera sin verksamhet, affärsplan samt nyckeltal till en stor publik 

av potentiella investerare. (Agrawal, Catalini & Goldfarb, 2010) Förmedlarens roll är att 

para ihop företaget och finansieraren. På grund av att information om unga onoterade 

företag varit knappt och bristfälligt för allmänheten, har affärsänglar och Venture Capital 

investerare i hög grad litat på sina egna kontakter och nätverk där de samlat in den 

information som de kräver. En viktig uppgift som plattformen uppfyller är att den 

sprider information. Detta ökar effektiviteten på marknaden genom att snabbare para 

ihop investerare och företag. (Wilson & Testoni, 2014) Fastän plattformen fungerar som 

en marknadsplats är det viktigt att företagen och entreprenörerna tar initiativ i att öka 
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på mängden information bland investerarna. Genom att använda sig av diverse signaler 

kan företagen öka investerarnas kunskap gällande deras verksamhet.  

3.5 Signalering 

För att minska på den asymmetriska informationen kan företaget signalera kvalitet åt de 

potentiella investerarna, vilket dock är kostsamt för företaget. Fundamentalt, syftar 

teorin om signalering på att minska den asymmetriska informationen mellan två parter. 

Signalerna överför information från parten med bättre kunskap till den med mindre. 

(Spence, 2002) Signalerna består av två kännetecknande egenskaper som är 

iakttagbarhet och kostnad. Den första uppmärksammar hur den mindre informerade 

parten beaktar signalen och den andra mäter kostnaden av att skaffa sig den begärda 

kvalitén. Utan dessa egenskaper skulle signaler inte producera den eftertraktade 

effekten. (Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel, 2011)  

Enligt Myers och Majluf (1984) innebär ökad asymmetrisk information ökad kostnad av 

finansiering. På grund av detta förlitar sig företaget först till intern finansiering och ifall 

extern finansiering krävs, prefererar de extern skuld före emittering av aktier. Då nya 

aktier emitteras, kan detta anses som att företaget betraktar aktiepriset som övervärderat 

och följaktligen då de anmäler om en ny aktieemission för att finansiera ett projekt, leder 

detta till att aktiepriset sjunker ifall allt annat hålls konstant (Myers & Majluf, 1984; 

Lucas & McDonald, 1989; Asquith & Mullins, 1986). Meddelandet om att företaget 

emitterar aktier fungerar som en negativ signal åt investerarna. Detta är också en orsak 

till att företag av högre kvalitet hellre använder sig av extern skuld, vilket innebär att eget 

kapital mer ofta säljs av företag som är av lägre kvalitet. (Greenwald, Stiglitz & Weiss, 

1984) Vid tal om gräsrotsfinansiering kan man anta att kvaliteten på företagen varierar 

i hög grad. För att gräsrotsfinansieringskampanjen skall vara framgångsrik, är det viktigt 

att företaget lyckas signalera kvalitet åt de potentiella investerarna. Signalerna borde 

minska på den asymmetriska informationen mellan dessa parter.  

Utgångspunkten i gräsrotsfinansiering är att företaget emitterar aktier och ifall de vill 

lyckas, måste de kunna minska på informationsklyftan. Finansiella marknader stagnerar 

då graden av asymmetrisk information är hög och ifall andelen företag av dålig kvalitet 

är stor i relation till företag av högre kvalitet. För att företag av hög kvalitet skall lyckas 

anskaffa finansiering, kräver det att informationen löper och överförs på marknaden. 

(Leland & Pyle, 1977) 
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3.5.1 Signalering i gräsrotsfinansieringskampanjer 

Tidigare forskning har undersökt signalerna som företag kan använda sig av vid 

gräsrotsfinansiering. Flera av dessa är rätt enkla och identifierbara av oprofessionella 

investerare. Dessa är därmed signaler som kan anses påverka investerarnas beslut då 

informationen överlag är bristande. 

Ahlers et al. (2015) undersökte hur andelen aktiekapital som företaget ger upp påverkar 

finansieringsrundans framgång. Resultaten tydde på att en ju större andel av 

aktiekapitalet som företaget säljer, desto mindre är sannolikheten till en lyckad 

finansieringsrunda. På ett liknande sätt indikerar resultaten av Asquith & Mullins (1986) 

att aktieemissionens storlek är negativt relaterad till aktiepriset. Fastän artiklarna 

undersöker olika faktorer, antyder resultaten på att den asymmetriska informationen 

minskar då företaget behåller en större andel av aktierna. Detta minskar på osäkerheten 

bland investerarna.  

Mollick (2014) mätte kampanjernas kvalitet med variablerna uppdateringar, video och 

skrivfel. Dessa kan också ses som signaler åt investerarna och redogör för de 

förberedelserna som företaget gjort inför kampanjen. Dessa variabler berättar dock inget 

om företagets finansiella tillstånd och framtidsutsikter, men är faktorer som investerare 

lägger märke på. Tidigare forskning har också undersökt förseelsen av finansiella 

nyckeltal och prognoser som ansetts vara en signal av kvalitet. Belleflamme, Lambert och 

Schwienbacher (2013) undersökte hur företagets ålder påverkar framgången av 

kampanjen. Åldern kan bidra till att öka kännedomen bland investerarna och fungera 

som en signal i och med att företaget drivit sin verksamhet i en längre tid och därmed 

hunnit skapa ett rykte om sig själva. Andra signaler som undersökts av Ahlers et al. 

(2015) gäller styrelsemedlemmar, deras utbildning och icke verkställande 

styrelseledamöter. Det slutliga investeringsbeslutet kan antas bero på hur investerarna 

värderar företaget, tolkar signalerna, personliga preferenser och andra investerares 

beteende. 

3.6 Beteende teori 

Beteende teori handlar om att undersöka de psykologiska faktorerna som påverkar 

marknadsaktörernas beteende och deras effekt på marknaden. Denna teori bidrar till att 

förklara varför och hur marknaden fungerar ineffektivt. (Sewell, 2007) I detta kapitel 

presenteras teorier som anses vara starkt kopplade till investerarnas beslutsfattande och 
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som därmed kan förknippas till gräsrotsfinansiering där den tillgängliga informationen 

är betydligt mindre än vid tal om börsnoterade aktier. 

Kahneman och Tversky (1979) lyfte fram kritik mot nyttoteorin, som hävdar att individer 

alltid agerar rationellt och maximerar sin nytta.  De introducerade prospekt teorin som 

förklarar hur människorna fattar sina beslut under osäkerhet. Resultaten tydde på att 

människor övervärderar säkra utfall i jämförelse till utfall som innehåller osäkerhet. Den 

andra slutsatsen var att risk aversion förekommer då utfallen är positiva. Däremot då 

utfallen är negativa, ändras preferenserna och individer tar istället risk i hoppet av att 

inte förlora någonting. Det tredje fyndet tydde på att individer simplifierar sitt 

beslutsfattande genom att ignorera liknande drag i alternativen och istället koncentrerar 

sig på skillnaderna. Detta leder till inkonsekventa preferenser beroende på hur 

alternativen är uppställda. 

Resultat från tidigare forskning har indikerat att köpbeslutet kan bero på ett antal 

kännetecknande drag beroende på antingen personliga preferenser eller karakteristika 

av aktien. Frieder och Subrahmanyam (2005) undersökte hur företagets varumärke 

påverkar investerarnas beslut. Deras hypotes ställdes upp på basis av Tversky och 

Kahneman (1973), som hävdade att individer i komplexa och osäkra situationer 

använder sig av heuristik som resulterar i simpla beslut. De fann att individuella 

investerare prefererar aktier av ett känt varumärke med produkter som är enkelt 

identifierbara. Nagy och Obenberger (1994) undersökte faktorer som påverkar 

investeringsbeslutet av individuella investerare. Utöver de klassiska kriterierna om att 

maximera vinsten, visade sig andra faktorer också starkt påverka beslutet. Företagets 

rykte, status och investerarens känsla om produkten eller tjänsten placerades högt bland 

kriterierna som investeraren överväger vid investeringsbeslutet. Investerare bygger sin 

egen uppfattning om dessa faktorer och resultatet syftar på att investeringsbeslutet 

därmed också baseras på kvalitativa egenskaper. Resultaten av Grinblatt och Keloharju 

(2001) tydde på att finländska investerare prefererar att köpa, sälja och behålla aktier av 

företag som är geografiskt nära belägna till investeraren. Liknande resultat har också 

presenterats av Seasholes och Zhu (2010). De visade att finska investerare som är från 

samma kommun som företaget, i snitt behåller en 12 % tyngre vikt av de lokala aktierna 

i sin portfölj än investerare från resten av Finland. Detta resultat gällde för aktier av 

företag som inte har sitt huvudkontor i Helsingfors, utan andra kommuner i Finland. 

Fortsättningsvis visade Goetzmann och Kumar (2004) att portföljerna av unga och 

mindre förmögna investerare är mindre diversifierade.  
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Dessa resultat tyder på att individer baserar sina beslut på personliga preferenser som 

inte nödvändigtvis är de mest lönsamma. Fortsättningsvis syftar resultaten av 

Goetzmann och Kumar (2004) även på att investeringsbeslutet beror på mängden 

kapital som investeraren har tillgång åt. Man kunde anta att investerarna inom 

gräsrotsfinansiering också präglas av specifika preferenser och föredrar en viss typ av 

aktier gentemot andra. 

3.6.1 Flockbeteende 

I vårt vardagliga liv baserar sig flera av våra beslut på det vad andra individer runt om 

kring oss gör. Beslutet av vilken affär eller restaurang en individ tar sig till har ofta 

mycket att göra med vad han eller hon hört av andra. Flera ekonomiska teorier utgår 

ifrån att individer gör rationella beslut som baserar sig på all tillgänglig information. 

Detta är dock sällan fallet och inom gräsrotsfinansiering kan investerarna antas följa 

trender samt andra investerares konklusioner. Beteendet beror ofta på bristande 

kompetens och osäkerhet gällande de egna besluten. Scharfstein och Stein (1990) lyfte 

fram ryktet och fördelningen av skulden som orsaker bakom flockbeteende. Det är bättre 

att misslyckas tillsammans med andra än att misslyckas ensam. De exemplifierade detta 

med aktiemarknaden i oktober 1987, som enligt flera professionella investerare var 

övervärderad. Detta tydde på att marknaden mer sannolikt skulle braka ner än fortsätta 

att stiga. Trots detta, var de flesta ovilliga att sälja sina tillgångar. Ifall marknaden 

fortsatte att stiga skulle de som sålt sina positioner se ut som fånar. Däremot, ifall prisen 

föll, skulle förlusten lidas tillsammans med de andra. Detta skulle inte se lika dåligt ut då 

andra investerare också gått miste om sina pengar. 

Då investerare innehar bristande information kan flockbeteende även anses som 

rationellt beteende. Banerjee (1992) hävdade att beslut som är gjorda på basis av andras 

beslut är rationella på grund av att andra personer kan vara försedda med information 

som är relevant för individen som gör beslutet. Han visade också att individer hellre 

härmar andras beslut än litar på den egna informationen, fastän detta resulterade i ett 

avvikande beslut från de egna slutsatserna. Slutligen leder detta till en jämvikt som är 

ineffektiv. Då individer koncentrerar sig mera på andras beslut, innebär detta att 

betydelsen av den egna informationen minskar. Samtidigt leder detta till att mängden 

information som förses åt andra investerare också sjunker. Banerjee (1992) 

konkluderade att då jämvikten nås, har mängden information minskat så drastiskt att 

samhället skulle ha det bättre ställt ifall ett antal individer vore begränsade till att endast 

använda den egna informationen. 
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Flera argument som stöder teorin om flockbeteende framställs av Bikhchandani & 

Sharma (2001). På ett liknande sätt som Banerjee (1992), argumenterar de att en av 

orsakerna som bidrar till flockbeteende är antagandet om att andra vet något som är av 

nytta för en själv. Dessutom anser de att individer prefererar konformism. Detta innebär 

att individer anpassar sig till grupper och omgivningens normer för att passa in. Istället 

för avvikande beteende följer individer normala mönster. Inom gräsrotsfinansiering där 

bristfällig information är ett faktum och osäkerheten hög, erbjuder andras beslut 

information åt investeraren. Därmed är flockbeteende allmänt inom alla former av 

gräsrotsfinansiering. (Vulkan, Åstebro & Sierra, 2016) Liknande resultat har också 

presenterats Zhang och Liu (2012) samt Kim och Viswanathan (2014). 

3.6.2 Affektinverkansmodellen 

Då individer bearbetar information påverkas detta av deras känslor. Den teoretiska 

ramen, affektinverkansmodellen (eng. affect infusion model) gällande fenomenet 

introducerades av Forgas (1995). Denna modell förklarar hur känslorna påverkar 

bearbetning av information samt hur detta påverkar det slutliga beslutet av individen. 

Individens humör har visats ha ett inflytande på besluten som görs. Därtill antar 

modellen att inverkan är starkare ju mer komplext problemet är som individen möter. 

Denna typ av beteende kan upptäckas i allt från vardagliga nyheter till mycket komplexa 

situationer som kräver ansträngning av individen. Påverkan av känslorna har också 

undersökts då det gäller risktagande och risktolerans. Detta kan kopplas till 

investerarnas beslut vid valet av investeringsobjekt eller valet av att investera eller inte. 

Grable och Roszkowski (2008) undersökte ifall affektinverkansmodellen kan förklara 

investerarnas risktolerans. Resultaten stöder fynden av Forgas (1995). Efter att de 

kontrollerat för ålder, kön, inkomst, utbildning samt flera biopsykosociala och 

miljömässiga variabler fann de att risktolerans också påverkades av individens känslor. 

Resultaten tydde på att ett glatt humör är positivt associerat till finansiell risktolerans. 

På liknande sätt hävdar också Lucey och Dowling (2005) att investerarens känslor 

påverkar beslutsfattandet. Investerarens humör har ett inflytande på bedömningen. 

Detta är starkt kopplat till individernas beteende och bearbetning av information som 

leder till det slutliga beslutet. Då individen ställs framför samma problem kan 

informationsbearbetningen variera i hög grad beroende på humöret. Resultaten av Lucey 

och Dowling (2005) indikerar också på att investerare baserar sina beslut på personliga 

preferenser om företaget i fråga, oberoende om detta var ett lönsamt beslut eller inte. 

Fyndet är likartigt till Grinblatt och Keloharju (2001). 
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4 TIDIGARE FORSKNING 

Detta kapitel presenterar relevant tidigare forskning som undersökt faktorerna som 

påverkar framgången av gräsrotsfinansieringskampanjer. Dessa artiklar har valts på 

basis av deras relevans och resultaten som presenteras i denna avhandling kommer 

bland annat att jämföras till dessa. I slutet av kapitlet sammanfattas resultaten för 

samtliga artiklar. 

4.1 Mollick. (2014): The dynamics of crowdfunding: An exploratory study 

I artikeln, som publicerats i Journal of Business Venturing, undersöker Mollick den 

underliggande dynamiken av lyckade och misslyckade företag som finansierats med 

gräsrotsfinansiering. Utöver detta, studerar han också karakteristika av kampanjerna 

och hur den geografiska belägenheten påverkar lyckade gräsrotsfinansieringsrundor. 

Målet med undersökningen är att tillföra ett brett och omfattande perspektiv på ämnet.  

Fastän Mollick inte specifikt undersöker andelsbaserad gräsrotsfinansiering, är detta en 

av de mest betydande artiklar som skrivits om ämnet. Delen som presenteras nedan, 

fokuserar på faktorerna som påverkar finansieringsrundans framgång. 

4.1.1 Data 

Datamaterialet som Mollick använder sig av är hämtad från Kickstarter och består av 48 

526 observationer under perioden 2009 till juli 2012. Datamaterialet består främst av 

donationsbaserade och belöningsbaserade gräsrotsfinansieringskampanjer. Han 

begränsar samplet endast till kampanjer som söker om minst $ 5 000 i finansiering. 

Detta motiveras med att endast beloppen som överskrider denna summa kan anses 

jämförbara med andra former av finansiering som koncentrerar sig på unga företag. De 

förklarande variablerna är indelade i tre grupper. Den första gruppen inkluderar 

naturliga logaritmen av målsättning, teckningsperiodens längd och variabeln ”featured”, 

som antar värdet 1 ifall kampanjen lyfts fram av plattformen. För att mäta kvaliteten av 

kampanjerna, koncentrerar sig Mollick på förberedelserna som företagen gjort.  

Variablerna som mäter kvaliteten är mängden uppdateringar som företaget försett 

investerarna med under de tre första dagarna av kampanjen, mängden skrivfel som 

kampanjerna innehöll och ifall företaget inkluderat en video till kampanjen. Den sista 

gruppen undersöker hur nätverket runtomkring företaget påverkar sannolikheten till att 

målet av finansieringsrundan nås. Denna variabel mäts med den logaritmerade 

mängden ”likes” som företagets Facebook sida har. 
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4.1.2 Metod 

Mollick använder sig av en logistisk regressionsmodell för att undersöka hur kampanjens 

karakteristika påverkar sannolikheten till att målsättningen nås. Mer specifikt används 

en probit modell. Beroende variabeln antar värdet 1 då finansieringsrundan lyckats och 

0 då den misslyckats. Han presenterar sex stycken modeller där de förklarande 

variablerna varierar mellan modellerna. 

4.1.3 Resultat 

Resultaten tyder på att de förklarande variablerna, som enligt Mollick signalerar kvalitet 

ökar på sannolikheten av en lyckad finansieringsrunda. Både uppdateringar och 

användning av en video tyder på en ökad sannolikhet till framgång. Mängden skrivfel är 

negativt associerad till en lyckad kampanj. Detta tyder på att investerarna uppskattar att 

företaget förberett sig väl och satsat på presentationen. Dessa faktorer signalerar kvalitet 

åt investerarna och på basis av resultaten är responsen positiv och leder mer ofta till 

lyckade kampanjer. Nätverket och användningen av sociala medier ökar också 

sannolikheten av en lyckad kampanj. Däremot är både målsättning och 

teckningsperiodens längd negativt associerade till kampanjens framgång. Slutligen, ökar 

variabeln ”featured” sannolikheten av framgång.  

4.2 Ahlers, Cumming, Gunther & Schweizer. (2015): Signaling in Equity 
Crowdfunding 

Denna artikel, som publicerats år 2016 i Entrepreneurship Theory and Practice, 

undersöker signalerna som attraherar små investerare till att investera i unga företag 

genom gräsrotsfinansieringsplattformer. Skribenterna bygger upp ett ramverk som 

redogör för grunderna som potentiellt leder till framgång i gräsrotsfinansiering. 

Ramverket baserar sig på tidigare litteratur gällande finansiering av unga företag och 

indelas till två olika källor av signaler. Den första källan grundar sig på artikeln av Baum 

och Silverman (2004), som indikerar att Venture Capital investerare överbetonar vikten 

av humankapital vid sina investeringsbeslut. Ahlers et al. undersöker ifall faktorerna 

som mäter företagets kvalitet även bidrar till framgång i gräsrotsfinansiering. Dessa 

faktorer är företagets humankapital, socialt kapital och intellektuellt kapital. Den andra 

källan baserar sig på den asymmetriska informationen mellan investeraren och 

företaget. Då informationsklyftan mellan dessa parter är stor, innebär det en ökad 

osäkerhet bland investerarna. Ifall företaget inte lyckas signalera kvalitet och därmed 

minska osäkerheten, är sannolikheten av att erhålla kapital lägre. 
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4.2.1 Data 

Datasamplet som används i undersökningen består av gräsrotsfinansieringskampanjer 

från Australian Small Scale Offerings Board (ASSOB), som är en av de största 

plattformarna för andelsbaserad gräsrotsfinansiering. Själva samplet består av 104 

observationer mellan oktober 2006 och oktober 2011. Beroende variablerna som Ahlers 

et al. undersöker är mängden investerare, mängden kapital som investerats och 

tidsperiodens längd tills hela det efterfrågade kapitalet investerats ifall kampanjen 

lyckats. De förklarande variablerna i artikeln inkluderar humankapital, socialt kapital, 

intellektuellt kapital, andelen aktiekapital som entreprenörerna ger upp åt nya 

investerare och en dummy som indikerar ifall företaget presenterar finansiella 

prognoser. Humankapital mäts med antalet medlemmar i styrelsen och deras utbildning. 

Antalet icke verkställande styrelseledamöter mäter företagets sociala kapital. Det 

intellektuella kapitalet indikeras med en dummy som antar värdet 1 ifall företaget äger 

en eller flera patent och 0 ifall de inte gör det. 

4.2.2 Metod 

På basis av ramverket som skribenterna byggt upp, ställer de följande hypoteser. En 

högre kvalitet på företaget har en positiv påverkan på kampanjens framgång. Den andra 

hypotesen antar att ökad osäkerhet påverkar kampanjens framgång negativt. För att 

testa sina hypoteser, använder de sig av varierande metoder beroende på vilken variabel 

som undersöks. Mängden investerare testas med en ”zero-inflated negative binomial 

model” på grund av att den beroende variabeln är onormalt fördelad och samplet 

innehåller många observationer med värdet 0. För att testa för mängden kapital som 

investerats använder de sig av minstakvadratsmetoden. 

4.2.3 Resultat 

Resultaten indikerar på att variablerna som mäter humankapital har en positiv påverkan 

på kampanjens framgång. Både ett ökat antal styrelsemedlemmar samt ett ökat antal 

styrelsemedlemmar med MBA utbildning är positivt relaterade till framgång. För både 

socialt- och intellektuellt kapital hittar skribenterna inte signifikanta samband till 

finansieringsrundans framgång. För den andra hypotesen gällande asymmetriska 

informationen mellan investeraren och företaget, hittar de ett signifikant samband 

mellan de båda förklarande variablerna och kampanjens framgång. En ökad andel 

aktiekapital som företaget erbjuder är negativt relaterad till finansieringsrundans 

framgång. Detta förklaras med att entreprenören signalerar självsäkerhet om sin egen 
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verksamhet då de behåller en större andel av aktiekapitalet till sig själva. Logiken bakom 

detta är att ägarna endast behåller en avsevärd andel då de förväntar sig höga framtida 

kassaflöden i relation till företagets nuvarande värde. Också den andra variabeln, 

förseelsen av finansiella prognoser, stöder hypotesen om informationsasymmetrin. De 

visar att företag som inte förser de potentiella investerarna med finansiella prognoser 

har en mindre sannolikhet till att lyckas. Dessa resultat tyder på att effektiva signaler 

spelar en viktig roll för investerarna då de gör sitt beslut om att investera. Detta gäller 

särskilt informationsklyftan mellan företaget och investeraren.  

4.3 Lukkarinen, Teich, Wallenius, H. & Wallenius, J. (2015): Success 
drivers of online equity crowdfunding campaigns 

Artikeln av Lukkarinen et al., som publicerats i Decision Support Systems, undersöker 

de faktorer som leder till framgångsrik andelsbaserad gräsrotsfinansiering. Mer 

specifikt, var de intresserade av faktorerna som påverkar mängden investerare samt 

mängden finansiering som företaget lyckats att locka till sig. På grund av den bristande 

litteraturen kring andelsbaserad gräsrotsfinansiering, baserade de sin forskning på 

Venture Capital och affärsänglar samt belöningsbaserad gräsrotsfinansiering. Detta 

motiveras med att dessa former av finansiering ligger närmast andelsbaserad 

gräsrotsfinansiering med hänsyn till företagets livscykel. Undersökningen kring 

faktorerna som leder till framgång är uppdelad till två delar. Deras första hypotes antar 

att investeringskriterier som traditionellt används av Venture Capital investerare och 

affärsänglar är relevanta då framgången av andelsbaserad gräsrotsfinansiering förutses. 

Resten av hypoteserna baserar sig på faktorerna som lett till framgång kring andra typer 

av gräsrotsfinansiering, främst belöningsbaserad. 

4.3.1 Data 

Undersökningens datamaterial består av kampanjer som startats på 

gräsrotsfinansieringsplattformen Invesdor i Finland mellan maj 2012 och september 

2014. Samplet behandlas som tvärsnittsdata och inkluderar 60 kampanjer som i detta 

fall betyder lika många observationer. Totalt innefattar samplet 1 742 enskilda 

investeringar. I samplet har 76 % av investeringarna investerats i lyckade projekt. Alla 

kampanjer verkar under ’’all-or-nothing’’ principen, där företaget måste nå sin 

målsättning för att få behålla finansieringen. Sex stycken av de förklarande variablerna 

grundar sig på kriterier som används av Finnish Business Angels Network (FiBAN). 

Dessa variabler bygger på kriterier som affärsänglar förlitar sig på vid valet av företag att 

investera i och anses som traditionella faktorer som leder till framgångsrik finansiering 
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av unga företag. Variablerna är arbetsgrupp, marknad, koncept, skalbarhet, villkor och 

stadiet av företaget. Samtliga variabler har klassificerats på en skala mellan ett till fem. 

De återstående variablerna koncentrerar sig på kampanjens karakteristika och 

inkluderar målsättning, minimikrav att investera, teckningsperiodens längd, förseelse av 

redovisning och prognoser, tidig finansiering som investeras av privata nätverk, 

användning av sociala medier och begripligheten av företagets verksamhet.  

4.3.2 Metod 

Det första målet i artikeln av Lukkarinen et al., var att undersöka ifall 

investeringskriterier som affärsänglar ofta förlitar sig på har ett samband med 

framgången av kampanjen. Framgången mäts med antalet investerare och mängden 

kapital som investerats i företagen. Den första modellen strävar till att svara på den första 

hypotesen och inkluderar variablerna som baserats på kriterierna av FiBAN. Återstående 

modellerna innefattar resten av variablerna som använts i tidigare undersökningar 

gällande andra typer av gräsrotsfinansiering. Beroende variablerna samt tre oberoende 

variabler; målsättning, minimikrav att investera och teckningsperiodens längd är 

logaritmerade. De använder sig av multipel linjära regressioner för samtliga modeller 

där de beroende variablerna; mängden investerare samt mängden kapital som 

investerats, regresserats mot de förklarande variablerna.  

4.3.3 Resultat 

Den första modellen som undersökte ifall de traditionella variablerna gällande unga 

företags finansiering påverkar framgången av andelsbaserad gräsrotsfinansiering visar 

sig vara icke-signifikanta. Detta gäller både för antalet investerare samt summan som 

investerats. Lukkarinen et al., undersökte också ifall kvaliteten av nyckeltal som till 

exempel prognoser av försäljningstillväxt, EBITDA och multipelvärderingar påverkar 

framgången av kampanjen. Dessa resultat visade sig även icke-signifikanta och därmed 

hittar de inget bevis på att kriterierna som är relevanta för affärsänglar skulle bidra till 

kampanjernas framgång. En eventuell förklaring till detta är skillnaden mellan 

professionella och oprofessionella investerares expertis.  

Resten av modellerna fokuserar på karakteristiska av kampanjen. De hittar ett positivt 

samband mellan målsättning och båda beroende variablerna, mängden investerare samt 

totala summan som investerats. Sambandet mellan målsättning och summan som 

investerats är dock icke-signifikant. Både minimikravet att investera och 

teckningsperiodens längd har ett starkt negativt och signifikant samband till antalet 
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investerare. Minimikravet att investera har ett negativt signifikant samband till 

mängden finansiering, men teckningsperiodens längd är icke-signifikant. Tillgången till 

företagets finansiella nyckeltal visade sig ha ett positivt samband till båda beroende 

variablerna, dock endast signifikant i hänsyn till mängden investerare. Slutligen, 

påverkar både tidig finansiering som investerats av privata nätverk samt användning av 

sociala medier positivt till båda beroende variablerna. Sambandet mellan dessa variabler 

är signifikant. 

4.4  Cordova, Dolci & Gianfrate. (2015): The determinants of 
crowdfunding success: evidence from technology projects 

I artikeln som publicerats i Procedia-Social and Behavioural Sciences år 2015, 

undersöker Cordova et al. faktorerna som leder till framgång och determinanterna för 

överteckning i gräsrotsfinansieringskampanjer. Skribenterna fokuserar på företaget och 

studerar ämnet från entreprenörens perspektiv. De hävdar att under de kommande åren 

har gräsrotsfinansiering möjligheten att utvecklas till en viktig finansieringsform för små 

och medelstora företag. Samtidigt poängterar de också betydelsen av 

gräsrotsfinansiering för innovativa entreprenörer som har ett stort behov av finansiering 

för att förverkliga projekten och vidare utveckla sin verksamhet. Påverkan av 

gräsrotsfinansiering kan jämföras till affärsänglar och Venture Capital fastän volymerna 

ännu i dagens läge är mindre.  

4.4.1 Data 

Datamaterialet som Cordova et al. baserar sin undersökning på är insamlad från fyra 

olika gräsrotsfinansieringsplattformar. Det totala samplet innehåller 1 127 observationer 

där 597 stycken är från Kickstarter, 424 från Indiegogo, 97 från Ulule och de sista 9 från 

den italienska plattformen Eppela.  Tidsperioden sträcker sig från januari 2012 till juli 

2013. Alla företagen i samplet är företag som fungerar inom teknologibranschen. Valet 

av denna bransch motiveras med företagens initiativ till att sträva mot hållbarhet och 

varaktighet. Förklarande variablerna som undersöks i artikeln är logaritmen av 

målsättning, antalet investerare, logaritmen av genomsnittsinvestering, logaritmen av 

genomsnittsinvestering per dag, teckningsperiodens längd, geografisk dummy för USA 

och Europa, mängden kommentarer, mängden uppdateringar och dummy för typen av 

gräsrotsfinansiering. Den sista variabeln antar värdet 1 om kampanjen följer ”All-or-

Nothing” principen och 0 ifall ”Keep-it-All”. ”Keep-it-All” principen allokerar mer risk åt 

investerarna då projekt, oberoende underinvesterade eller inte, drivs framåt (Cumming, 

Leboeuf & Schwienbacher, 2014). 
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4.4.2 Metod 

I undersökningen indelas datamaterialet till två grupper. Ena gruppen tar i hänsyn alla 

observationer och den andra endast kampanjer som söker om minst $ 5 000. 

Uppdelningen följer samma princip som Mollick (2014) och motiveras med att 

kampanjerna skiljer sig från varandra i hög grad på basis av målsättningen. Venture 

Capital och finansiering som förses av affärsänglar kan endast jämföras till 

gräsrotsfinansiering om den ansökta mängden kapital är tillräckligt hög. Analysen i 

artikeln grundar sig på två modeller. Den första modellen undersöker vilka faktorer som 

leder till att gräsrotsfinansieringskampanjen lyckas. Beroende variabeln tar formen av 

en binär dummy där värdet 1 indikerar på att företaget lyckats samla ihop en summa som 

överskrider målsättningen och värdet 0 på att försöket misslyckats. I den andra modellen 

undersöker skribenterna vilka faktorer som leder till överteckning. Detta sampel 

inkluderar endast lyckade kampanjer. Överteckning mäts med relationen mellan 

summan som investerats och målsättningen som företaget ursprungligen ställt. 

Framgången av finansieringsrundan undersöks med en Probit regression. För att 

studera överteckning använder de sig av linjära regressioner. 

4.4.3 Resultat 

I den första modellen som undersöker ifall kampanjerna lyckats eller inte, finner 

Cordova et al. tre förklarande variabler som är signifikanta för båda grupperna. Då 

målsättningen ökar, minskar detta på sannolikheten att kampanjen lyckas. För gruppen 

med högre målsättningar är effekten dock mindre. Detta förklaras med att individuella 

investerarens insats i att nå målet är mindre vid tal om större kampanjer. Därmed spelar 

företagets målsättning inte en lika stor roll för investeraren än vad det gör i mindre 

kampanjer och då fokuserar investeraren möjligtvis mer på andra faktorer. 

Sannolikheten av att kampanjen lyckas ökar då summan som investerats per dag ökar. 

Detta gäller för båda grupperna. Den tredje variabeln som är signifikant för båda 

grupperna är teckningsperiodens längd. Då periodens längd ökar är sannolikheten av en 

lyckad kampanj också högre. Mängden investerare och genomsnittsinvesteringen är 

endast signifikanta för gruppen som inkluderar alla kampanjer. En ökning i båda 

variablerna ökar på sannolikheten att kampanjen lyckas. Resten av de förklarande 

variablerna är icke-signifikanta för båda grupperna. 

I den andra modellen som undersöker överteckning, vilket definieras av relationen 

mellan mängden kapital som investerats och företagets målsättning, finner skribenterna 

de samma variablerna signifikanta som i den första modellen. En högre målsättning 
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leder till mindre överteckning. De resterande signifikanta variablerna; antalet 

investerare, genomsnittsinvestering, genomsnittsinvestering per dag och 

teckningsperiodens längd, har en positiv inverkan på överteckning. Med andra ord ökar 

summan som investerats i relation till målsättningen som företaget ställt då värden av 

dessa variabler ökar. 

Sammanfattningsvis konstaterar de att samma faktorer påverkar både sannolikheten till 

att lyckas och summan som investerats i relation till målsättningen. Samtidigt noterar 

de också att relevant information om faktorerna som determinerar framgång fattas från 

deras undersökning. Till dessa hör till exempel den specifika typen av produkt eller 

service som företaget erbjuder, kvaliteten av kampanjen och företagets humankapital. 

4.5 Sammanfattning av tidigare litteratur 

Artiklarna som presenterats i detta kapitel åskådliggör att då påverkan av vissa variabler 

i lång utsträckning indikerar liknande resultat, skiljer sig vissa från varandra beroende 

på undersökningen. De varierande effekterna kunde eventuellt förklaras med både 

positiva och negativa tolkningar av signalerna som företagen ger åt de potentiella 

investerarna. Exempelvis kan en längre teckningsperiod bidra till att kampanjen är 

längre synlig för investerarna, samtidigt som detta kan tolkas som desperation och brist 

på självsäkerhet.  I tabell 1 sammanfattas resultaten av artiklarna som presenterats i 

detta kapitel. Tabellen presenterar tidsperioden, marknaden som undersökningen gjorts 

på, formen av gräsrotsfinansiering, metoden, variablerna, förtecknen och variablernas 

signifikans. För de artiklar som undersökt flera variabler, presenteras de för denna 

avhandling relevanta beroende variablerna. I kolumnerna förtecken och signifikansnivå 

rapporteras resultaten för båda beroende variablerna. Sammanfattningen inkluderar 

inte delen från Lukkarinen et al. (2015) som undersökte påverkan av variablerna som 

baserade sig på kriterierna av FiBAN. Istället presenteras det relevanta delarna för denna 

avhandling.
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Studie Tidsperiod Marknad Form av 

gräsrotsfinansiering 

Metod Beroende 

variabel 

Förklarande variabler Förtecken Signifikans 

Mollick (2014) 1/2009 - 7/2012 USA Belönings- och 
donationsbaserad 

Probit Framgång Målsättning 
Teckningsperiodens längd 

Featured 
Video 

Uppdateringar 
Skrivfel 

Facebook ”likes” 
 

- 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

Ahlers, 
Cumming, 
Gunther & 
Schweizer 
(2015) 

10/2006 - 10/2011 Australien Andelsbaserad OLS Investerat kapital 
 

Antalet investerare 
 
 

Styrelsemedlemmar 
Styrelsemedlemmar med MBA 

Icke verkställande 
styrelseledamöter 

Patent 
Andelen aktiekapital 

Redovisning/prognoser 
 

+ / + 
- / + 
- / - 

 
+ / + 
- / - 

+ / + 

** / * 
     / * 

 
 
 

        / *** 
 

Lukkarinen, 
Teich, 
Wallenius, H. 
& Wallenius, J 
(2015) 

05/2012 – 09/2014 Finland Andelsbaserad OLS Investerat kapital 
 

Antalet investerare 

Målsättning 
Teckningsperiodens längd 
Minimikrav att investera 
Redovisning/prognoser 

Privata nätverk 
Facebook 

B2C 
 

+ / + 
- / - 
- / - 

+ / + 
+ / + 
+ / + 
+ / + 

     / ** 
   / * 

  ** / *** 
   / * 

*** / *** 
** / ** 

       / *** 

Cordova, Dolci 
& Gianfrate 
(2015) 
 
 
 
 
 

01/2012 – 07/2013 USA & 
Europa 

Andelsbaserad Probit 
OLS 

Framgång 
 

Överteckning 

Målsättning 
Teckningsperiodens längd 

Antalet investerare 
Genomsnittsinvestering 

Genomsnittsinvestering/dag 
Kommentarer 
Uppdateringar 

Typ av gräsrotsfinansiering 

- / - 
+ / + 
+ / + 
+ / + 
+ / + 
- / - 

+ / + 
+ / - 

** / ** 
** / ** 
     / ** 
     / ** 
** / ** 

 

Signifikansnivåer: *=10%, **=5%, ***=1% 

 

 Sammanfattning av tidigare forskning. I kolumnen förtecken beskriver första tecknet den första beroende variabeln och andra förtecknet den andra 
beroende variabeln. Samma gäller för kolumnen signifikans.
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5 DATA 

Datasamplet i denna avhandling är begränsat till företag som ansökt om 

gräsrotsfinansiering via plattformen Invesdor i Finland. Alla finansieringsrundorna är 

genomförda mellan åren 2012 och 2017. På grund av att gräsrotsfinansiering som 

fenomen är relativt nytt, motiveras tidsperioden med att inkludera alla 

finansieringsrundor som genomförts i Finland och är tillgängliga vid denna tidpunkt. 

Företagen som inkluderas i samplet är från de nordiska länderna och Storbritannien. 

Majoriteten av företagen befinner sig i Finland. 

5.1 Marknaden för andelsbaserad gräsrotsfinansiering i Finland 

Den rapporterade volymen för det investerade kapitalet inom andelsbaserad 

gräsrotsfinansiering i Finland varierar aningen beroende på källan. Rapporterna baserar 

sig på volymen som plattformarna meddelat. Finansministeriet estimerade volymen till 

8,66 miljoner € år 2014 och 14,5 miljoner € år 2015. Prognosen för år 2016 var 41,4 

miljoner euro €.  

Dessa siffror skiljer sig en del från volymen som rapporterats av Repomedia (2018). 

Enligt deras siffror investerades det år 2014 ca 10 miljoner €. Under åren 2015 och 2016 

låg siffran på ca 22 miljoner € respektive ca 25 miljoner €. Tillväxten har varit snabb och 

år 2017 investerades det redan 56 miljoner € genom andelsbaserad gräsrotsfinansiering 

i Finland. En alternativ rapport för den totala volymen i Europa och Finland är försedd 

av European Alternative Finance Industry Report. Zhang et al. (2016) som publicerade 

rapporten år 2016 estimerade volymen i Finland år 2015 till 6,2 miljoner €. År 2016 

estimerades volymen till 29 miljoner € (Ziegler et al., 2017a). 

Under tidsperioden 2012–2017 har en betydlig andel av det investerade kapitalet 

förmedlats via Invesdor. Konkurrensen i Finland har ökat och flera nya plattformar har 

stigit fram under de senaste åren. Till dessa hör bland annat Around av Privanet och 

Kansalaisrahoitus som dock redan verkat i ett antal år.  Enligt rapporten av Repomedia 

(2018) hade Kansalaisrahoitus den största marknadsandelen år 2017 på 36%. Around 

följde efter på andra plats med 30% och Invesdor som tredje med 21%. De procentuella 

andelarna baserar sig på volymen av det förmedlade kapitalet. Under tidsperioden 2012–

2017 har Invesdor förmedlat det högsta antalet lyckade andelsbaserade 

gräsrotsfinansieringsrundor. Av de totala 169 lyckade finansieringsrundor har 84 

stycken genomförts via Invesdor. 



36 
 

 

5.2 Datainsamling 

Samplet i denna avhandling baserar sig på data från Invesdor som förmedlat över 50 % 

av de lyckade gräsrotsfinansieringsrundorna under den studerade tidsperioden. En del 

av materialet har försetts av Anna Lukkarinen från Aalto-universitetet. Därtill har 

specifika uppgifter för företagen samlats på Yrityshaku från Kauppalehti. 

Finansieringsrundorna som inkluderas i samplet är genomförda under perioden maj 

2012 - juni 2017. Datamaterialet är från samma källa som användes av Lukkarinen et al. 

(2015) och har fåtts av Mikko Kangasaho som jobbar på Invesdor som projektchef för 

företagets IT grupp. Mängden observationer är dock högre och inkluderar nyare data än 

i undersökningen som gjorts av Lukkarinen et al. (2015). Därtill skiljer sig variablerna 

som studeras från deras undersökning. Det slutliga antalet observationer presenteras i 

tabell 2. 

Initialt sampel 193 

Elimineringar:  

Icke andelsbaserad 8 

Saknad data 6 

Eliminerat totalt 14 

Slutligt sampel 179 

 

  Rensning av data och det slutliga samplet 

 

Det ursprungliga materialet bestod av 193 observationer. Efter att företagen som ansökt 

om lånebaserad gräsrotsfinansiering exkluderats, återstod det 185 observationer. En del 

av dessa observationer saknade relevanta data, vilket ledde till att ytterligare 6 

observationer måste rensas. Det slutliga samplet består därmed av 179 observationer. 

5.3 Variabler i undersökningen 

Syftet med denna avhandling är att undersöka kampanjkarakteristika som determinerar 

framgången av gräsrotsfinansieringsrundan. Undersökningen innefattar två beroende 

variabler som mäter kampanjens framgång. Den första variabeln mäter ifall kampanjen 

lyckats eller inte och den andra tar även i hänsyn överteckning. De förklarande 

variablerna i båda modellerna är samma. Förklarande variabler som inkluderats i 

undersökningen är aktiekapital, teckningsperiod, B2C, ålder, uppdateringar, 

kommentarer, målsättning och minimikrav. Definitionerna av samtliga variabler 

presenteras i tabell 3. 
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Den första beroende variabeln i undersökningen är framgång. Variabeln är en binär 

dummy som antar värdet 1 ifall kampanjen lyckats och värdet 0 då den misslyckats. Då 

företaget lanserar sin kampanj, anger de en minimisumma som de ansöker om. Alla 

kampanjer i detta sampel följer ”all-or-nothing” principen. Detta innebär att den totala 

mängden kapital som investerats måste nå målsättningen som företaget ställt förrän 

teckningsperioden slutar. Ifall målsättningen inte nås, återbetalas det investerade 

kapitalet åt investerarna. Framgången av finansieringsrundan undersöktes med samma 

variabel av Mollick (2014) och Cordova, Dolci och Gianfrate (2015). Den andra beroende 

variabeln som studeras är överteckning. Denna variabel mäter förhållandet mellan 

totala mängden kapital som investerats och målsättningen som företaget ställt och tar 

därmed i hänsyn även det investerade kapitalet som överskrider företagets målsättning. 

Minimivärdet som variabeln kan anta är 0 och maximivärdet är obegränsat. En liknande 

variabel undersöktes av Belleflamme, Lambert och Schwienbacher, (2013). Den binära 

dummyn är i all enkelhet ett mått på ifall kampanjen lyckats eller inte, då beroende 

variabeln som används i den andra modellen även beaktar överteckning.  

Aktieemissioner förknippas med högre asymmetrisk information än intern finansiering 

och extern lånefinansiering. Teorin kring aktieemissioner och den asymmetriska 

informationen diskuterades i de tidigare kapitlen. De förklarande variablerna i denna 

undersökning studerar karakteristika av kampanjen och försöker fånga effekterna av 

potentiell kvalitet samt signalerna som det emitterande företaget tillför åt investerarna.  

Enligt Leland och Pyle (1977) kan företaget signalera kvalitet med mängden aktier de 

själv behåller efter finansieringsrundan. Detta förklaras med att det är kostsamt för 

företaget att behålla ägarskap och att de endast gör det ifall de förväntar sig framtida 

kassaflöden att överskrida företagets nuvarande värde.  Den procentuella andelen 

aktiekapital av det totala kapitalet som företaget erbjuder åt investerare beaktas med 

variabeln aktiekapital. Med tanke på de variabler som studeras i denna undersökning, 

står denna faktor i huvudroll då företaget strävar till att minska på informationsklyftan 

mellan dem och investeraren. Resultaten av Ahlers et al. (2015) stödde påståendet av 

Leland och Pyle (1977), då de visade att mängden aktiekapital som företaget säljer är 

negativt associerad till kampanjens framgång. Tidigare forskning som undersökt 

aktieemissioner stöder också detta antagande. Asquith och Mullins (1986) fann bland 

annat att aktieemissionens storlek är negativt relaterad till aktiepriset. 

Variabeln teckningsperiod beskriver längden av den period som investerare har 

möjlighet att teckna företagets aktier. Denna variabel mäts i antalet dagar. Tidigare 
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undersökning har visat varierande resultat om hur längden påverkar kampanjens 

framgång. Längre perioder kan betraktas som brist på självsäkerhet gällande den egna 

kampanjen (Mollick, 2014). Samtidigt erbjuder detta dock företaget en längre period av 

synlighet, vilket också kan leda till framgång. Denna variabel kunde också antas att ha 

att göra med investerarnas preferenser och hur de påverkas av andra investerares beslut. 

Med detta syftas till timing och potentiellt flockbeteende. Ifall teckningsperioden är 

kortare kunde detta antas bidra till starkare flockbeteende då investerare har mindre tid 

att fundera över investeringsbeslutet. 

Både ålder och B2C är företagsspecifika variabler som kan påverka enskilda individers 

investeringsbeslut. Variabeln B2C är en dummy som antar värdet 1 ifall produkten eller 

tjänsten är riktad till konsumentmarknaden och 0 ifall direkt åt företag. Frieder och 

Subrahmanyam (2005), som undersökte hur företagets varumärke påverkar 

investeringsbeslut, hävdade att investerare prefererar aktier av företag som är enkelt 

identifierbara och som de känner igen. Likaså indikerade fynden av Nagy och 

Obenberger (1994) att investerare lägger vikt på faktorer som status, rykte och känsla 

om produkten eller tjänsten då de fattar sitt beslut om att investera eller inte. Lukkarinen 

et al. (2015) som undersökte igenkännbarheten av företagen med en likadan variabel 

som används i denna studie, fann en positiv relation mellan företag som riktar sin 

verksamhet till konsumentmarknaden och framgången av gräsrotsfinansieringsrundan. 

Detta motiverades med att verksamheten av dessa företag är begripligare och enklare att 

förstå för individuella investerare. 

Resultaten av Nagy och Obenberger (1994) tydde på att investerare lägger vikt på 

företagets status, rykte och känsla om företaget. För äldre företag, som drivit sin 

verksamhet i en längre tid, är det mer sannolikt att investerare känner igen dem. Bilden 

om företaget kan dock antingen vara positiv eller negativ. Nyheter och marknadsföring 

kunde också antas påverka kännedomen om företaget. Äldre företag har ofta etablerat 

sig på marknaden och genererar kassaflöden som yngre företag inte ännu har. 

Följaktligen präglas yngre företag av högre risk och graden av asymmetrisk information 

är förmodligen också på en högre nivå. Detta ökar på osäkerheten bland investerarna 

och därmed antas företagets ålder öka på sannolikheten av en lyckad finansieringsrunda. 

Antalet uppdateringar kan tolkas som företagets initiativ till att nå de potentiella 

investerarna och försök om att hålla dem informerade gällande företagets samt 

kampanjens utveckling. Variabeln uppdateringar mäter företagets aktivitet och insats 

till att kommunicera med de potentiella investerarna. Möjligheten att ge uppdateringar 
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är ett sätt för företaget att kommunicera positiv information. Enligt Connelly et al. (2011) 

syftar signalering främst på att avsiktligt överföra positiv information åt investerarna, 

där målet är att lyfta fram de goda egenskaperna av företaget. Man kunde anta att 

företaget försökte använda sig av denna kanal då en aktieemission generellt sett anses 

som en negativ signal av investerarna.  Både Mollick (2014) samt Cordova, Dolci och 

Gianfrate (2015) fann ett positivt samband mellan mängden uppdateringar och 

framgången av kampanjen. Endast resultaten av Mollick (2014) var signifikanta. 

Antagandet är därmed att sannolikheten av en lyckad kampanj ökar då mängden 

uppdateringar ökar. 

Interaktionen mellan potentiella investerare och företaget mäts även med variabeln 

kommentarer. Potentiella investerare har möjligheten att kommentera, ställa frågor och 

diskutera med varandra på kampanjens hemsida. Antalet kommentarer reflekterar 

intresse gentemot kampanjen. Det är rätt logiskt att antalet kommentarer ökar då 

mängden investerare stiger. Detta resulterar högst sannolikt också i en större summa 

kapital som slutligen investerats. Kommentarsfältet fungerar som ett forum där 

potentiella investerare kan sprida information om företaget. Företaget i fråga har också 

möjlighet att ta ställning till kommentarerna. Då informationen i gräsrotsfinansiering är 

relativt knappt, kan kommentarerna ha en påverkan på investerarnas beteende och 

beslutsfattande. Mängden kommentarer kan bidra till flockbeteende då den egna 

informationen är bristfällig och investerare istället förlitar sig på andras kunskap. Med 

tanke på kampanjens framgång gäller detta dock endast för kommentarer som är 

positiva och bildar en bättre bild om företaget. Ifall investerare inte känner igen företaget 

från tidigare och om kommentarerna är negativa, kunde man anta att investerarna gärna 

lämnar sig bort från finansieringsrundan utan att studera företaget desto längre. 

Resultaten av Cordova, Dolci och Gianfrate (2015) syftade på ett negativt samband 

mellan dessa variabler men resultaten var icke-signifikanta. Hypotesen i denna 

avhandling är att sannolikheten av en lyckad kampanj ökar då mängden kommentarer 

ökar. Oberoende om utläggen är negativa eller positiva tyder det ändå på ett intresse 

emot kampanjen. Dessutom kunde tilltalande kommentarer antas ha en positiv 

påverkan på grund av den annars bristande informationen. 

Variabeln målsättning beaktar minimibeloppet som företaget ansöker om genom 

finansieringsrundan. Varje kampanj har en minimi- och maximigräns. Då plattformen 

följer ”all-or-nothing” principen, är det viktigt för företaget att de ställer ett realistiskt 

mål som inte är för lågt eller för högt. Med ett för lågt mål, kan projektet som finansieras 
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bli underfinansierat, vilket innebär att det möjligtvis inte kan förverkligas fastän 

kampanjen skulle lyckas. Ifall mängden kapital som de ansöker om är för högt, kan det 

vara svårare för dem att nå målet. En lägre målsättning kunde antas bidra till en högre 

sannolikhet av en lyckad finansieringsrunda. Hypotesen är rätt intuitiv då en mindre 

mängd kapital kräver färre investerare, investeringar och totalt belopp av investerat 

kapital. 

Minimibeloppet som det krävs av investerare för att delta i emissionen beskrivs med 

variabeln minimikrav. Företagen gör ett beslut över hur många aktier och för vilket pris 

investeraren minst måste teckna. På ett liknande sätt som för variabeln målsättning 

kunde det antas att då minimisumman ökar, minskar sannolikheten för en lyckad 

finansieringsrunda. Lukkarinen et al. (2015) hittade ett negativt samband mellan 

minimikravet att investera och kampanjens framgång. De resonerar att då 

gräsrotsfinansiering präglas av såpass hög risk, är investerarna varsamma och vill 

därmed inte binda en allt för stor summa i företaget. Fortsättningsvis kunde kampanjen 

antas locka fler investerare då minimikravet är lägre. I detta fall behövs det dock fler 

investerare för att företagets målsättning skall nås. Variabeln kan därmed påverka 

investerarens benägenhet att investera i projektet. Antagandet är att en ökning i 

minimibeloppet minskar på sannolikheten av en lyckad finansieringsrunda. 
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Variabel Förväntat förtecken Beskrivning 

Beroende   

Framgång  Dummyvariabel som antar värdet 1 ifall finansieringsrundan lyckats och 0 ifall misslyckats. 

Överteckning  Totala summan av investerat kapital dividerat med minimibeloppet som företaget ansökt om. 

Förklarande   

Aktiekapital - Minimibeloppet kapital som företaget ansöker om i relation till företagets totala värde. Procentuella andelen av 

aktiekapitalet som företaget säljer via emissionen. 

Teckningsperiod + Teckningsperiodens längd i dagar. 

 

B2C + Antar värdet 1 ifall företag riktar sin verksamhet till konsumentmarknaden (B2C) och 0 ifall företag riktar 

verksamheten till andra företag (B2B). 

 

Ålder + Företagets ålder definieras som tidsperioden i år mellan att företaget grundats och tidpunkten då de ansöker om 

finansiering. 

Uppdateringar + Antalet uppdateringar som gjorts av företaget. 

Kommentarer + Antalet kommentarer av potentiella investerare. 

Målsättning - Målsättning är minimibeloppet kapital som företaget ansöker om. 

Minimikrav - Minimikravet för investeraren att kunna delta i emissionen. 

 

 
 Variablerna i undersökningen. I den första kolumnen anges variablerna som undersöks i denna studie. Den andra kolumnen beskriver det förväntade 

förtecknet för koefficientestimatet av respektive förklarande variabel. Sista kolumnen ger en beskrivning om variablerna.
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5.4 Deskriptiv statistik 

I detta kapitel presenteras deskriptiva statistiken för datamaterialet som används i 

denna undersökning. Fastän mängden kapital som investeras genom 

gräsrotsfinansiering i Finland ännu i dagens läge är relativt lågt, har summan vuxit 

procentuellt sett fort under de senaste åren. I figur 3 presenteras utvecklingen på 

mängden kapital som investerats via plattformen Invesdor från år 2013 till 2016. Som 

figuren indikerar, har mängden ökat kraftigt från år 2013. Detta illustrerar också den 

växande rollen som gräsrotsfinansiering har i finansiering av mindre företag i 

tillväxtfasen. 

 

 Investerat kapital. Figuren illustrerar mängden kapital som investerats via plattformen 
Invesdor. Den första spalten illustrerar kapitalet som investerats i lyckade kampanjer och 
den andra spalten kapital som investerats i misslyckade. Denna summa har därmed 
återbetalats åt investerarna. 

Som det nämnts, består det slutliga samplet av 179 observationer. I tabell 4 rapporteras 

genomsnittsvärde, medianvärde, minimum, maximum och standardavvikelse för 

samtliga variabler.  För att jämna ut fördelningen, används den naturliga logaritmen av 

variablerna överteckning, aktiekapital, målsättning, teckningsperiod och minimikrav i 

regressionerna. Som det framgår i tabell 4, har mängden som investerats i förhållande 

till företagets målsättning varierat mellan 0,00 och 10,38. Detta betyder att vissa 

kampanjer inte lyckats locka kapital över huvud taget, då den mest framgångsrika, mätt 

i mängden kapital som investerats, lockat 10 gånger mer än vad företaget ansökt om. 
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Minimivärdet för mängden kapital som företagen ansöker om i relation till företagets 

värde är 0,4 % och maximivärdet ligger på ca 89 %. Genomsnittet på aktiekapitalet som 

säljs är ca 11 %. Förhållandet är kalkylerat genom att dividera målsättningen med 

företagets värde före finansieringsrundan. Teckningsperiodens längd varierar från allt 

på 1 dag ända upp till 232 dagar. Variationen är relativt stor och genomsnittet ligger på 

ca 79 dagar. Statistiken gällande variabeln B2C tyder på att det finns ungefär dubbelt 

mer företag som riktar sin verksamhet till konsumenter. Från det totala samplet 

beräknas 115 företag som B2C och 64 stycken som B2B. Företagens ålder vid tidpunkten 

då de ansöker om finansiering varierar mellan 0 och 26 år. Detta tyder på att företagen 

befinner sig i olika faser av sin livscykel, vilket pekar på att gräsrotsfinansiering inte 

endast är för unga företag, utan också mognare företag som har ett behov av kapital 

använder sig också av denna finansieringsform. Medelåldern för företagen är drygt 4 år. 

Variabel Genomsnitt Median Min Max Std.avvikelse 

Beroende      

Framgång 0,45 0,00 0,00 1,00 0,50 

Överteckning 1,03 0,57 0,00 10,38 1,33 

Förklarande      

Aktiekapital - % 11,38 6,72 0,41 88,89 14,39 

Teckningsperiod - dagar 79,25 77,00 1,00 232,00 36,79 

B2C 0,64 1,00 0,00 1,00 0,48 

Ålder - år 4,14 3,00 0,00 26,00 4,71 

Uppdateringar - antal 1,57 1,00 0,00 15,00 2,15 

Kommentarer - antal 11,72 5,00 0,00 75,00 16,07 

 

Målsättning - € 268 329,12 100 000 20 000 6 000 000 635 676,03 

Minimikrav - € 647,60 250,00 1,00 10 125,00 1 402,00 

Antalet observationer (n)   n = 179   

 Deskriptiv statistik över variablerna i undersökningen 



44 
 

 

Antalet uppdateringar som företagen publicerat är relativt låg för alla kampanjer. 

Genomsnittet ligger endast på litet över 1,5 stycken per kampanj. Mängden 

kommentarer är betydligt högre och varierar mellan 0 och 75, med ett genomsnittsvärde 

på 13,01. Mängden kapital som företaget ansöker om beskrivs med variabeln 

målsättning. Målsättningen som företagen ställt varierar mellan 20 000 € och 

6 000 000 €. I snitt har företaget ansökt om ca 270 000 €. Investerare har haft möjlighet 

att delta i emissioner med till och med en så liten summa som 1 €. Genomsnittet är dock 

betydligt högre och ligger på 647,60 €, vilket redan kan anses som en betydlig summa åt 

en individuell småinvesterare, beroende såklart på det tillgängliga kapitalet. 

Tabell 5 beskriver deskriptiva statistiken mellan lyckade och misslyckade kampanjer. 

Från tabellen framgår det att vissa faktorer skiljer sig från varandra mellan grupperna. 

Medeldifferensen för variablerna investeringar, aktiekapital, teckningsperiod, 

kommentarer och ålder är statistiskt signifikanta.  De lyckade kampanjerna har i snitt 

samlat in nästan dubbelt mera än minimibeloppet de ansökt om. Genomsnittet för 

misslyckade kampanjerna är endast 0,186, vilket tyder på att största delen av dem inte 

överhuvudtaget varit nära på att nå sin målsättning.  

Mängden aktiekapital som företaget ger upp är drygt fyra procentenheter lägre för de 

lyckade kampanjerna. Denna variabel förknippas med den asymmetriska informationen 

mellan företaget och investeraren och kan tolkas som en signal åt investerarna. Det visar 

sig också att teckningsperioden i genomsnitt är ca 20 dagar kortare för de lyckade 

kampanjerna. Företagens ålder är även högre för de lyckade kampanjerna än för de 

misslyckade. Från detta kan man tolka att de äldre företagen kunde vara bättre kända 

bland investerarna än de yngre företagen. Därtill kan detta tyda på att de är mer erfarna 

samt att de hunnit och haft möjlighet att skapa meriter som investerarna är medvetna 

om.  

Mängden kommentarer är högre för de lyckade kampanjerna. Detta är inte särskilt 

förvånansvärt, då dessa kampanjer är mer populära bland investerarna. Antalet 

uppdateringar samt målsättning och minimikrav är relativt lika för båda grupperna. 

Målsättningen är i genomsnitt ca 40 000 euro högre för de lyckade kampanjerna. 

Minimibeloppet som krävs för att investera är på ett liknande sätt också högre bland de 

lyckade finansieringsrundorna. Skillnaden ligger på ungefär 100 euro. 
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Lyckade Misslyckade  

   

Variabel Genomsnitt Median Min Max Std.avvikelse Genomsnitt Median Min Max Std.avvikelse Medeldifferens 

(p-värde) 

Överteckning 1,989 1,495 1,016 10,385 1,466 0,223 0,133 0,00 0,799 0,215 0,000 *** 

Aktiekapital 0,089 0,051 0,004 0,889 0,130 0,134 0,08 0,015 0,75 0,153 0,041 ** 

Teckningsperiod 68,57 61,00 1,00 184,0 35,15 88,27 91,00 24,00 232,00 35,87 0,000 *** 

B2C 0,683 1,00 0,00 1,00 0,468 0,608 1,00 0,00 1,00 0,491 0,302 

Ålder 5,024 3,00 0,00 26,00 5,317 3,392 2,00 0,00 22,00 4,014 0,021 ** 

Uppdateringar 1,512 1,00 0,00 9,00 1,848 1,629 1,00 0,00 15,00 2,391 0,719 

Kommentarer 18,256 11,00 0,00 75,00 19,861 6,196 3,00 0,00 52,00 8,902 0,000 *** 

Målsättning 289 720,10 110 407,50 20 000 6 000 000 681 051,95 250 246,02 100 000 20 000 5 000 000 594 022,69 0,681 

Minimikrav 699,42 270,50 36,9 10 125 1530 603,79 250,00 1,00 7 501,90 1 290,50 0,650 

Antalet observationer (n) n = 82 Antalet observationer (n) n = 97  

 
 
 

 Jämförelse mellan lyckade och misslyckade kampanjer. I tabellen rapporteras genomsnitt, median, minimum, maximum och standard avvikelse 
för både lyckade och misslyckade kampanjer. I sista kolumnen presenteras medeldifferensen mellan dessa grupper för varje variabel. Siffran som 
rapporteras är p-värdet för testet.
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6 METODIK 

I detta kapitel presenteras metodiken som används i denna avhandling. Den empiriska 

undersökningen baserar sig på två olika metoder. Detta beror på att undersökningen av 

de två beroende variablerna kräver skild metodik. I avhandlingen tillämpas både linjära 

regressioner och logistiska regressioner. 

6.1 Linjär regression och diagnostiska antaganden 

Variabeln överteckning betraktas som en kontinuerlig variabel och kan anta vilket värde 

som helst. Därmed används minstakvadratsmetoden som tillämpar sig för detta 

ändamål. De specifika modellerna som används i denna avhandling kommer att 

presenteras senare i kapitel 6.3. 

Minstakvadratsmetoden är tillvägagångsättet som oftast förekommer vid estimering av 

linjära regressioner. För att uppnå pålitliga resultat är det dock viktigt att residualerna 

uppfyller vissa antaganden. Dessa presenteras i tabell 6. Det första antagandet är att 

medeltalet av residualerna är lika med noll (1). Då regressionen innehåller en konstant, 

kommer detta antagande alltid att hålla. Andra antagandet är att variansen av 

residualerna är konstant, detta refereras ofta som homoskedasticitet (2). Ifall variansen 

inte är konstant, lider modellen av heteroskedasticitet. Det tredje antagandet är att 

residualernas kovarians över tid är lika med noll (3). Ifall detta inte gäller och det 

förekommer korrelation mellan residualerna, lider modellen av autokorrelation. Fjärde 

antagandet är att variablerna inte är korrelerade med residualerna (4). Det sista och 

femte antagandet är att fördelningen av residualerna följer en normalfördelning (5). 

(Brooks, 2008) 

(1) 𝐸(𝑢𝑡) = 0 

(2) 𝑣𝑎𝑟(𝑢𝑡) =  𝜎2 <  ∞ 

(3) 𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑡 , 𝑢𝑡−1) = 0 

(4) 𝑐𝑜𝑣(𝑢𝑡 , 𝑥𝑡) = 0 

(5) 𝑢𝑡 ~ 𝑁(0, 𝜎2) 

 

 Antaganden för linjär regressionsmodell (Brooks, 2008) 

Då finansiella data analyseras är det relativt vanligt att antaganden som presenterats 

ovan inte uppfylls. För att testa för antaganden finns det flera formella test som kan 

köras. Modelldiagnostiken kommer att testas och diskuteras i kapitel 7 Resultat.  
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6.2 Logistiska regressioner 

Då kampanjens framgång estimeras med den andra beroende variabeln i 

undersökningen, som är en binär dummy, kommer en logistisk regressionsmodell att 

användas. Metoden följer i lång utsträckning Mollick (2014) och Cordova et al. (2015) 

som också använde sig av en logistisk regressionsmodell. I skillnad från de tidigare 

undersökningarna används en logit modell istället för probit. Då den beroende variabeln 

är kvalitativ och presenteras som en dummy variabel kan detta inte modelleras med en 

linjär regression. Problemet med den linjära minstakvadratsmetoden är att 

regressionslinjen kan anta uppskattningar utanför ramen av 0 och 1. Samma gäller för 

den linjära probabilitetsmodellen. Detta innebär resultat där sannolikheten för händelse 

y kan antingen vara negativ eller överskrida 1. Detta kan inte tillåtas då sannolikheten 

måste ligga mellan 0 och 1. Ett annat problem är den höga sannolikheten av att 

residualerna lider av heteroskedasticitet. Logistiska modeller undviker detta problem 

genom att ersätta den raka linjen med en S-formad linje som inte överskrider gränserna 

av restriktionen. (Brooks, 2008) Problemet med den linjära probabilitetsmodellen 

visualiseras i figur 4. 

 

 

 Problemet med linjära probabilitetsmodellen (Brooks, 2008) 

I figur 5 illustreras det hur den logistiska modellens kringgår problemet som den linjära 

probabilitetsmodellen präglas av. Funktionen transformerar regressionen till att 

begränsa värden till intervallet (0,1). I de flesta fallen är resultaten från logit och probit 

modeller mycket lika. Den enda situationen där resultaten kan förväntas avvika betydligt 
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från varandra är då en avsevärd obalans existerar mellan 1 och 0 i den beroende 

variabeln. (Brooks, 2008) 

 

 Logistisk modell (Brooks, 2008) 

6.2.1 Logit modell 

Som sagt kringgår logistiska modeller problemet som den linjära probabilitetsmodellen 

lider av. Transformationen mellan logit och probit modeller skiljer sig dock från 

varandra då logit modellen använder sig av en kumulativ logistisk distribution och probit 

modellen en kumulativ normalfördelad distribution. Den logistiska funktionen F, som är 

en funktion av stokastiska variabeln z, uttrycks som: 

𝐹(𝑧𝑖) =  
𝑒𝑧𝑖

1+𝑒𝑧𝑖
=

1

1+𝑒−𝑧𝑖
 ,  (6.1) 

där e är exponenten i logit modellen. Modellen kallas för detta på grund av att funktionen 

F är den kumulativa logistiska distributionen och därmed estimeras logistiska modellen 

med: 

𝑃𝑖 =  
1

1+𝑒−(𝛽1+ 𝛽2𝑥2𝑖+⋯+𝛽𝑘𝑥𝑘𝑖+𝑢𝑖) 
 , (6.2) 

där 𝑃𝑖  är sannolikheten att 𝑦𝑖 = 1. 

På grund av att modellen är icke-linjär kan den inte estimeras med 

minstakvadratsmetoden, utan istället används maximum likelihood. Principen bakom 

denna metod är att parametrarna är valda för att tillsammans maximera log-likelihood 

funktionen (LLF). (Brooks, 2008) 
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6.2.1.1 Oddskvoter 

Vid estimering av icke-linjära regressionsmodeller tolkas koefficienterna oftast antingen 

som oddskvoter eller marginella effekter (Buis, 2010). Speciellt vid estimering av logit 

modeller är det vanligt att rapportera oddskvoterna. Oddskvoten definieras som 

sannolikheten 𝑝 dividerat med ett minus sannolikheten (1 − 𝑝). (Norton, Wang & Ai, 

2004) 

𝑝 =  
1

1+𝑒−𝑋𝛽    (6.3) 

𝑜𝑑𝑑𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =  
𝑝

1−𝑝
=  

1

𝑒−𝑋𝛽 =  𝑒𝑋𝛽 (6.4) 

Effekten av en enhetsförändring i 𝑥 förändrar oddsen med en faktor 𝑒𝑋𝛽. Värden som är 

större än 1 ökar oddsen och värden som är mindre än 1 minskar på oddsen. Oddskvoten 

förklarar därmed hur probabiliteten ändrar beroende på om egenskapen av en kvalitativ 

variabel förekommer eller inte. En oddskvot på 1:1 innebär att utfallet är lika sannolikt 

att förekomma som det är att inte förekomma, med andra ord är sannolikheten 0,5. Ifall 

oddskvoten ligger på 2:1 betyder detta att sannolikheten för utfallet att förekomma är 

dubbelt så stor än att inte förekomma. Sannolikheten ökade därmed från 0,5 till 0,667. 

En konstant förändring i oddsen tyder dock inte på en konstant förändring i 

sannolikheten. Ifall oddsen dubblas från 1:10, ökar sannolikheten från 0,091 till 0,167. 

Fastän oddsen i båda exemplen ovan dubblades, är förändringen i sannolikheten mindre 

i den senare. Oddskvoten tar inte i beaktan ändringar på värden i de andra förklarande 

variablerna och är konstant över samtliga värden för den underliggande variabeln. 

(Hoetker, 2007) Därmed lämpar sig användning av oddskvoter bättre till dummy 

variabler som endast antar värdet 1 eller 0. Eftersom datamaterialet innehåller främst 

kontinuerliga variabler, kommer också marginella effekter att estimeras. 

6.2.1.2 Marginella effekter 

Då kontinuerliga variabler estimeras är det svårt att tolka ändringen i sannolikheten på 

basis av oddsen. Effekten av en enhetsförändring i en förklarande variabel beror också 

på utgångsläget. Därmed varierar effekten mellan observationerna beroende på värden 

som de förklarande variablerna antar. Genom att skilt räkna ut effekten för varje 

observation och sedan kalkylera medeltalet av samtliga effekter, resulterar detta i den 

genomsnittliga marginaleffekten (eng. average marginal effect). (Wooldridge, 2013)  
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I en logistisk modell, kan en enhets ökning i 𝑥2𝑖  inte tolkas ha en 𝛽2% ökning på 

sannolikheten av att resultatet 𝑦𝑖 = 1 förverkligas. Funktionen för den ovannämnda 

tolkningen formuleras som: 

𝑃𝑖 =  𝛽𝑖 + 𝛽2𝑥𝑖 + 𝑢𝑖   (6.5) 

Detta vore den rätta tolkningen ifall en linjär probabilitetsmodell estimerades. Eftersom 

F representerar en icke-linjär logistisk funktion, uttrycks tolkningen istället till exempel 

på följande sätt: 

𝑃𝑖 = 𝐹(𝑥𝑧𝑖) ,    (6.6) 

där F representerar den logistiska funktionen: 

𝐹(𝑧𝑖) =  
𝑒𝑧𝑖

1+𝑒𝑧𝑖
=

1

1+𝑒−𝑧𝑖
   (6.7) 

Detta innebär att förhållandet mellan en ändring i 𝑥2𝑖  och 𝑃𝑖  tolkas på följande sätt. En 

enhets förändring i 𝑥2𝑖  leder till en 𝛽2𝐹(𝑥2𝑖) förändring i sannolikheten. Detta kallas för 

den marginella effekten. (Brooks, 2008) 

6.3 Modellerna i avhandlingen 

Den fullständiga logit ekvationen som estimeras inkluderar alla de förklarande variabler 

som presenterats tidigare i kapitel 5. I denna modell är den beroende variabeln en binär 

dummy som antar värdet 1 ifall finanseringsrundan lyckats och 0 ifall misslyckats. En 

del av de förklarande variablerna är logaritmerade för att jämna ut fördelningen, samt 

att detta underlättar tolkningen av resultaten. Fullständiga modellen presenteras nedan. 

𝑧𝑖 = 𝛼 +  𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖) + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝑇𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖) + 𝛽3𝐵2𝐶𝑖 + 𝛽4Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 +

𝛽5𝑈𝑝𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖 +  𝛽6𝐾𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑟𝑖 +  𝛽7𝐿𝑜𝑔(𝑀å𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖) +

𝛽8𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑘𝑟𝑎𝑣𝑖) + 𝑢𝑖      (6.8) 

Den andra beroende variabeln i undersökningen kommer att testas med 

minstakvadratsmetoden. Variabeln definieras som förhållandet mellan investerat 

kapital och målsättningen som företaget ställt. För att jämna ut på fördelningen har 

variabeln logaritmerats. Då vissa observationer antar värdet 0, har de ursprungliga 

värden adderats med 1 förrän de logaritmerats. Den fullständiga ekvationen inkluderar 

samma förklarande variabler som den fullständiga logit ekvationen. Då både den 
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beroende och den förklarande variabeln är logaritmerade artar sig tolkningen av 

resultatet som en elasticitet. Ekvationen ser ut som följande: 

𝐿𝑜𝑔(Ö𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) =  𝛼 +  𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖) +  𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝑇𝑒𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖) +

 𝛽3𝐵2𝐶𝑖 + 𝛽4Å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖 + 𝛽5𝑈𝑝𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟𝑖 +  𝛽6𝐾𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒𝑟𝑖 +  𝛽7𝐿𝑜𝑔(𝑀å𝑙𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖) +

𝛽8𝐿𝑜𝑔(𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑘𝑟𝑎𝑣𝑖) + 𝜀𝑖     (6.9) 
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7 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras de empiriska resultaten och regressionsdiagnostiken för 

samtliga modeller. Kapitlet inleds med att presentera de logistiska regressionerna och 

fortsätter med resultaten från de linjära regressionerna, där beroende variabeln 

indikerar summan som investerats i förhållande till mängden kapital som företaget 

ansökt om. Diagnostiken gällande dessa modeller kommer att framställas i slutet av 

kapitlet. 

7.1 Logistiska regressioner 

Denna undersökning strävar till att identifiera kampanjkarakteristika som förklarar 

framgången av gräsrotsfinansieringsrundor. I de logistiska regressionsmodellerna antar 

beroende variabeln antingen värdet 1 eller 0, beroende på ifall kampanjen lyckats eller 

inte. Resultaten från logit-modellerna presenteras i tabell 7. 

I den första modellen har alla förklarande variabler inkluderats. Modellerna 2, 3, 4 och 

5 är inte fullständiga, utan somliga variabler har exkluderats i modellerna. Detta har 

gjorts för att undersöka ifall koefficientestimaten varierar mellan modellerna då vissa 

förklarande variabler avlägsnas.  

Resultaten i tabell 7 indikerar på att andelen aktiekapital är en signifikant determinant 

för framgången av gräsrotsfinansieringskampanjer. I modellerna 2 och 3 är effekten av 

variabeln signifikant på 1%:s nivå och i alla modeller på minst en 5%:s nivå. Förtecknet 

för koefficientestimatet är negativt och innebär att en ju större andel av aktiekapitalet 

som entreprenörerna behåller, desto mer sannolikt är det att finansieringsrundan lyckas. 

Detta signalerar kvalitet åt investerarna, då den logiska grunden bakom denna variabel 

är att entreprenörerna i detta fall förväntar sig höga framtida kassaflöden i förhållande 

till företagets nuvarande värde. 

På ett liknande sätt som variabeln aktiekapital är teckningsperiodens längd en 

determinant som kan anses förklara finansieringsrundans framgång. 

Parameterestimatet för variabeln är signifikant i samtliga modeller på 1%:s nivå. 

Förtecknet för koefficientestimatet är negativt, vilket innebär att sannolikheten av en 

lyckad finansieringsrunda minskar då teckningsperiodens längd ökar. Koefficienten 

varierar mellan -1,048 och -1,204, vilket indikerar på att magnituden är mycket lika för 

alla modeller.



53 
 

 

 

Variabel Förväntat 

tecken 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 

Konstant  1,593 

(3,394) 

-0,983 

(3,236) 

1,462 

(1,761) 

-0,504 

(1,814) 

2,402 

(3,263) 

Aktiekapital - -0,598** 

(0,254) 

-0,704*** 

(0,244) 

-0,645*** 

(0,217) 

 -0,518** 

(0,236) 

Teckningsperiod + -1,197*** 

(0,401) 

-1,204*** 

(0,386) 

-1,202*** 

(0,386) 

 -1,048*** 

(0,390) 

B2C + 1,258*** 

(0,043) 

0,884** 

(0,377) 

1,268*** 

(0,429) 

0,853** 

(0,379) 

 

Ålder + 0,076* 

(0,042) 

0,086** 

(0,039) 

0,072* 

(0,041) 

0,068* 

(0,039) 

 

Kommentarer + 0,072*** 

(0,018) 

 0,072*** 

(0,017) 

0,074*** 

(0,017) 

0,065*** 

(0,017) 

Uppdateringar + -0,062 

(0,086) 

 -0,060 

(0,086) 

-0,086 

(0,081) 

-0,042 

(0,085) 

Målsättning - -0,516 

(0,210) 

0,252 

(0,190) 

 -0,231 

(0,165) 

-0,044 

(0,199) 

Minimikrav - 0,100 

(0,170) 

0,036 

(0,154) 

 0,276* 

(0,152) 

0,074 

(0,155) 

Observationer  179 179 179 179 179 

Pseudo R²  0,247 0,154 0,246 0,163 0,200 

LR chi² statistik  61,08 38,09 60,73 40,32 49,41 

Prob > chi²  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Korrekt klassificerade %  72,07 69,27 72,07 68,16 73,74 

Hosmer-Lemeshow statistik  160,16 179,59 160,66 169,59 180,95 

Hosmer-Lemeshow Prob > chi²  0,694 0,330 0,722 0,538 0,305 

Signifikansnivåer: *=10%, **=5%, ***=1%      

 Resultat för logit-regressionerna. Kolumnen längst till vänster beskriver de 
förklarande variablerna. I den andra kolumnen anges det förväntade tecknet för samtliga 
variabler. Modell 1 inkluderar alla förklarande variabler, då resten av modellerna avlägsnat 
somliga. Koefficientestimaten är presenterade för alla modeller och signifikansen indikeras 
med en asterisk. Standardfelen presenteras inom parenteserna. Modellernas förklaringsgrad 
presenteras med Pseudo R² och korrekt klassificerade som den procentuella andelen. Därtill 
sammanställs LR- och Hosmer-Lemeshow-statistika samt p-värden för dessa.  

 

Koefficientestimatets förtecken för variabeln B2C är positivt som också är i enighet med 

förväntningarna. Detta tyder på att företag som riktar sin verksamhet till 
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konsumentmarknaden har en högre sannolikhet att lyckas med sin finansieringsrunda. 

Som tabellen visar är effekten av variabeln signifikant på minst en 5%:s nivå i samtliga 

modeller. 

Likaså har koefficientestimatet för variabeln ålder ett positivt förtecken som innebär att 

sannolikheten för en lyckad finansieringsrunda ökar med företagets ålder. I modell 2 är 

effekten av variabeln signifikant på 5%:s nivå och i samtliga modeller på minst en 10%:s 

nivå. Det positiva förtecknet kan anses vara ett resultat av att företagen har etablerat sig 

på marknaden och att konsumenterna därmed känner igen märket. Fortsättningsvis kan 

detta resultat möjligen också kopplas till teorin bakom variabeln B2C. Konsumenterna 

investerar i välkända företag som de bildat en tidigare uppfattning om. 

Mängden kommentarer som de potentiella investerarna satt upp på 

finansieringsrundans hemsida kan antydas som intresse gentemot kampanjen. Därmed 

var det förväntat att förtecknet för koefficientestimatet är positivt. Parameterestimatet 

för variabeln är signifikant i alla modellerna på 1%:s nivå. Detta tyder på att intresset 

också realiseras till investeringar som leder till lyckade finansieringsrundor. Det 

förväntade förtecknet för koefficientestimatet av variabeln uppdateringar var också 

positivt, då detta kunde anses som ett medel för företaget att signalera kvalitet. 

Förvånansvärt är förtecknet negativt i samtliga modeller men resultaten är dock icke-

signifikanta. 

Koefficientestimatet för variabeln målsättning som indikerar mängden kapital som 

företaget ansöker om, har i de flesta tidigare undersökningar haft ett negativt förtecken. 

Detta innebär att sannolikheten av en lyckad finansieringsrunda minskar då emissionens 

storlek ökar. Antagandet är rätt intuitivt, då finansieringsrundan i detta fall kräver fler 

investerare och mer kapital för att lyckas. Förtecknet i denna undersökning är negativt i 

alla modeller utom en. Aningen förvånande är resultaten icke-signifikanta. Denna 

variabel är en av de mest studerade då finansieringsrundors framgång undersökts. På ett 

liknande sätt är också effekten av variabeln minimikrav icke-signifikant i de flesta 

modeller. Förtecknet för koefficientestimatet är positivt, fastän det förväntade tecknet 

var negativt. Detta resultat skulle tyda på att ju högre minimikravet är för en enskild 

investerare, desto större sannolikhet är det att finansieringsrundan lyckas. Ett antagande 

är att kampanjer av högre kvalitet begär högre summor och framgången beror på andra 

faktorer än denna. 
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Resultaten i tabell 7 beskriver inte hur mycket sannolikheten för en lyckad 

finansieringsrunda ökar eller minskar. Ändringen i sannolikheten beror på utgångsläget 

för varje enskild kampanj. Till exempel varierar effekten av att företagets ålder ökar med 

ett år mellan de olika företagen i datasamplet. Därmed presenteras oddskvoten och den 

genomsnittliga marginaleffekten i tabell 8. 

 

 

 

Variabel 

Modell 1 

 

Koefficient Oddskvot GME 

Aktiekapital -0,598** 

(0,254) 

0,550** 

(0,140) 

-0,104** 

(0,042) 

Teckningsperiod -1,197*** 

(0,401) 

0,302*** 

(0,121) 

-0,208*** 

(0,063) 

B2C 1,258*** 

(0,043) 

3,519*** 

(1,513) 

0,219*** 

(0,068) 

Ålder 0,076* 

(0,042) 

1,079* 

(0,046) 

0,013* 

(0,007) 

Kommentarer 0,072*** 

(0,018) 

1,076*** 

(0,019) 

0,013*** 

(0,003) 

Uppdateringar -0,062 

(0,086) 

0,940 

(0,081) 

-0,011 

(0,015) 

Målsättning -0,516 

(0,210) 

0,950 

(0,199) 

-0,009 

(0,036) 

Minimikrav 0,100 

(0,170) 

1,105 

(0,188) 

0,017 

(0,029) 

Signifikansnivåer: *=10%, **=5%, ***=1%   

 Resultat logit-regressionerna – Oddskvot och Genomsnittliga 
marginaleffekten. Kolumnen längst till vänster beskriver de förklarande variablerna. 
Koefficientestimaten i den följande kolumnen är från modell 1 i tabell 7. Nästa kolumn 
presenterar oddskvoten och den sista kolumnen den genomsnittliga marginaleffekten 
(GME). 

 

Effekten av en ändring räknas skilt för varje kampanj och genom att kalkylera 

medelvärdet av detta får man den genomsnittliga marginaleffekten. I tabell 8 

presenteras resultaten för den fullständiga modellen som inkluderar alla förklarande 

variabler. För samtliga variabler rapporteras både oddskvoten och den genomsnittliga 



56 
 

 

marginaleffekten. För de kontinuerliga variablerna läggs vikten på den genomsnittliga 

marginaleffekten och för dummy variabeln B2C på oddskvoten. Variablerna 

teckningsperiod, aktiekapital, målsättning och minimikrav är alla logaritmerade 

variabler.  

För andelen aktiekapital som företaget ger upp är effekten negativ. Då andelen ökar med 

1 % så minskar sannolikheten av en lyckad kampanj i snitt med ca 0,1 procentenheter. 

En ökning i teckningsperiodens längd har också en negativ effekt på sannolikheten av en 

lyckad finansieringsrunda. När teckningsperioden förlängs med 1 % så minskar 

sannolikheten av att kampanjen lyckas i snitt med ca 0,2 procentenheter. 

Parameterestimaten för båda variablerna är signifikant i alla modeller och de möjliga 

orsakerna bakom denna inverkan och resten av variablerna kommer att diskuteras mer 

ingående i kapitel 8. 

Variabeln B2C, som antar värdet 1 ifall företagets verksamhet riktar sig till 

konsumentmarknaden har en oddskvot på 3,519. Detta innebär att det är ca 3,5 gånger 

mer sannolikt att B2C företag lyckas med sin finansieringsrunda än B2B företag, allt 

annat lika. Resultaten för variabeln ålder, indikerar på att sannolikheten för en 

framgångsrik finansieringsrunda i snitt ökar med 1,3 procentenheter då åldern ökar med 

ett år. 

Effekten av antalet kommentarer, som är signifikant i samtliga modeller, har en positiv 

effekt på sannolikheten för att finansieringsrundan lyckas. I snitt ökar sannolikheten 

med 1,3 procentenheter då antalet kommentarer ökar med en. För antalet 

uppdateringar, minskar sannolikheten enligt resultaten i snitt med 1,1 procentenheter 

då antalet ökar med en. Denna variabel är icke-signifikant i samtliga modellerna.  

Resultaten tyder fortsättningsvis på att en 1%:s ökning i företagets målsättning minskar 

sannolikheten för en lyckad finansieringsrunda i snitt med 0,9 procentenheter. För 

minimikravet att investera betyder en 1%:s ökning att sannolikheten ökar med 1,7 

procentenheter. Som redan tidigare poängterats är resultaten för båda variablerna icke-

signifikanta. 

7.2 Linjära regressioner 

I tabell 9 presenteras resultaten för de linjära regressionerna. På ett liknande sätt 

inkluderar modell 1 alla förklarande variabler och i de resterande modellerna har somliga 

variabler utelämnats. Den beroende variabeln överteckning definieras som kvoten 
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mellan den totala summan kapital som investerats och minimibeloppet som företaget 

ansökt om. Denna variabel mäter kampanjens framgång men tar också i hänsyn 

överteckningen av aktier. Resultaten i dessa modeller är väldigt likartade till de logistiska 

regressionerna som presenterades tidigare i detta kapitel. 

 

Variabel Förväntat 

tecken 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 

Konstant  0,295 

(0,517) 

-0,298 

(0,610) 

0,563** 

(0,268) 

0,398 

(0,330) 

0,631 

(0,508) 

Aktiekapital - -0,117*** 

(0,040) 

-0,165*** 

(0,044) 

-0,120*** 

(0,034) 

 -0,098** 

(0,039) 

Teckningsperiod + -0,142*** 

(0,054) 

-0,183** 

(0,074) 

-0,150*** 

(0,054) 

 -0,143** 

(0,055) 

B2C + 0,212*** 

(0,065) 

0,193*** 

(0,071) 

0,206*** 

(0,064) 

0,174*** 

(0,064) 

 

Ålder + 0,008 

(0,007) 

0,014** 

(0,007) 

0,008 

(0,007) 

0,010 

(0,006) 

 

Kommentarer + 0,014*** 

(0,002) 

 0,014*** 

(0,002) 

0,016*** 

(0,002) 

0,014*** 

(0,014) 

Uppdateringar + -0,004 

(0,014) 

 -0,003 

(0,014) 

-0,009 

(0,017) 

-0,0006 

(0,014) 

 

Målsättning - 0,005 

(0,034) 

0,078** 

(0,033) 

 -0,045 

(0,028) 

-0,004 

(0,034) 

Minimikrav - 0,033 

(0,027) 

0,021 

(0,028) 

 0,066** 

(0,027) 

0,031 

(0,028) 

Observationer  179 179 179 179 179 

R²  0,380 0,211 0,373 0,307 0,337 

F-statistik  13,02 5,51 17,04 10,04 14,56 

Prob > F  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Breusch-Pagan Prob > chi²  0,110 - 0,121 - 0,24 

Jarque-Bera Prob > chi²  0,000 0,0014 0,000 0,0014 0,000 

Signifikansnivåer: *=10%, **=5%, ***=1%      

 Resultat linjära regressionerna. Kolumnen längst till vänster beskriver de förklarande 
variablerna. I den andra kolumnen anges koefficientestimatets förväntade förtecken för 
samtliga variabler. Modell 1 inkluderar alla förklarande variabler, då resten av modellerna 
avlägsnat somliga. Koefficientestimaten är presenterade för alla modeller och signifikansen 
indikeras med en asterisk. Standardfelen presenteras inom parenteserna. Modellernas 
förklaringsgrad R², F-statistik samt resultaten för Breusch-Pagan och Jarque-Bera testet 
presenteras i den nedre spalten. 
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Effekten av variabeln aktiekapital är negativ på mängden som investeras. Då andelen 

aktiekapital som företaget erbjuder ökar med 1 %, minskar mängden investeringar med 

0,12 %. På ett motsvarande sätt har också koefficientestimatet för variabeln 

teckningsperiod ett negativt förtecken som indikerar på att mängden som investeras 

minskar med 0,14 % då teckningsperiodens längd ökar med 1 %. Parameterestimaten för 

dessa två variabler är signifikant i samtliga modeller på minst en 5%:s nivå. 

På ett liknande sätt som i de logistiska regressionerna är sambandet mellan variabeln 

B2C och finansieringsrundans framgång positivt. Resultatet tyder på att företag som är 

inriktade till konsumentmarknaden kommer över 21 % mer finansiering, allt annat lika. 

Effekten av denna variabel är signifikant på en 1%:s nivå i alla modeller. Företagets ålder 

har också en positiv påverkan på mängden som investerats. Resultaten är dock endast 

signifikanta i modell 2 på en 5%:s signifikansnivå. 

Resultaten för antalet kommentarer och uppdateringar står mycket lika till de logistiska 

regressionerna. Antalet kommentarer har ett positivt samband till mängden kapital som 

investerats. Då antalet kommentarer stiger med en enhet, leder detta till en 1,4%:s 

ökning i kapitalet som investerats. Effekten av variabeln är signifikant på 1%:s nivå i 

samtliga modeller. Antalet uppdateringar har en negativ påverkan men är icke-

signifikant i modellerna. 

Parameterestimaten för variablerna målsättning och minimikrav är enbart signifikanta 

på 5%:s nivå i en modell. Dessutom varierar förtecknet för koefficientestimatets 

företecken för variabeln målsättning beroende på modellen. Minimikravet att investera 

har en positiv påverkan på mängden som investeras. Från dessa resultat är det dock svårt 

att dra några slutsatser. Med tanke på tidigare forskning är det aningen förvånansvärt 

att resultaten för dessa variablers effekt på mängden som investerats inte är signifikant 

i modellerna. 

För att kontrollera för tidsspecifika förändringar har även en linjär regression estimerats 

med kontrollvariabler för åren 2013-2017 där 2012 är referensåret. Resultaten 

presenteras i bilaga 1. Resultaten visar att parameterestimaten för variablerna 

aktiekapital, teckningsperiod, B2c och kommentarer är signifikanta. Därtill är 

koefficientestimaten mycket lika till de som presenterats i tabell 9. Utöver detta indikerar 

resultaten i bilaga 1 på att effekten av variablerna för åren 2015 och 2017 är signifikanta 

på 10%:s nivå respektive 5%:s nivå. 
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7.3 Modelldiagnostik 

Då finansiella data behandlas, är det relativt naturligt att alla modelldiagnostiska 

antaganden inte uppfylls. De flesta diagnostiska antaganden kan testas med formella 

test. Ifall problem förekommer, måste dessa beaktas då resultaten tolkas. En stor del av 

dessa kan även korrigeras med hjälp av modellspecifikationer. I detta kapitel presenteras 

och diskuteras diagnostik för både de logistiska regressionerna och de linjära 

regressionerna. 

7.3.1 Diagnostik logistiska regressioner 

För de logistiska regressionerna i tabell 8 rapporteras pseudo 𝑅2, LR-statistiken, antalet 

korrekt klassificerade och Hosmer-Lemeshow -statistiken. Dessa mäter modellens 

anpassningsgrad (eng. goodness-of-fit). 

Pseudo R² illustrerar modellens förklaringsgrad på ett liknade sätt som 𝑅2 i linjära 

regressioner. Skillnaden är att pseudo 𝑅2 är begränsat till att anta värden mellan 0 och 

1. Förklaringsgraden i modellerna varierar mellan 0,154 och 0,247. LR-statistiken anger 

modellens signifikans då vi testar nollhypotesen om att alla koefficienter är lika med noll. 

P-värdet för alla modeller är 0,000. Detta tyder på att modellerna är statistiskt 

signifikanta.  

Antalet korrekt klassificerade estimerar modellens förmåga att indela utfallen i den 

beroende variabeln korrekt. Denna mått för modellens anpassningsgrad anses 

fungerande då fördelningen i beroende variabeln är jämt utdelad mellan värden 1 och 0 

(Brooks, 2008). Antalet korrekt klassificerade varierar i modellerna mellan 68,16 % och 

73,74 %. Ett annat mått för anpassningsgraden är Hosmer-Lemeshow testet. 

Nollhypotesen i testet är att modellen är korrekt specificerad. P-värden för samtliga 

modeller ligger mellan 0,305 och 0,722. Därmed kan vi inte förkasta nollhypotesen, 

vilket indikerar på att modellerna är korrekt specificerade. 

7.3.2 Diagnostik linjära regressioner 

I tabell 9 presenterades F-statistiken, förklaringsgraden 𝑅2 och resultaten av Breusch-

Pagan testet för heteroskedasticitet samt Jarque-Bera för normalitet. F-statistiken i 

samtliga modeller tyder på att modellerna är väl lämpade för det underliggande 

datasamplet. Förklaringsgraden i modellerna ligger mellan 0,211 och 0,380. 
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Heteroskedasticitet har testats med Breusch-Pagan testet. Nollhypotesen i testet är att 

ingen heteroskedasticitet existerar, vilket innebär att residualernas varians är konstant. 

I den fullständiga modellen 1 och modellerna 3 och 5 är p-värdet minst över 0,11. 

Nollhypotesen förkastas därmed inte och det kan konstateras att modellerna inte lider 

av heteroskedasticitet. För modellerna 2 och 4 låg p-värden under 0,05 som pekade på 

att heteroskedasticitet existerar. Modellerna har därmed estimerats med robusta 

standardfel för att korrigera för detta problem.  

Normalitet testades med Jarque-Bera testet, där nollhypotesen antyder att residualerna 

är normalt fördelade. P-värden för samtliga modeller ligger under 0,05, vilket indikerar 

på att datasamplet inte följer en normalfördelning. För ett sampel som är relativt stort, 

borde detta dock inte leda till desto allvarligare problematik gällande modellernas 

funktionalitet. 

7.3.3 Multikollinearitet 

Ifall de förklarande variablerna i hög grad korrelerar med varandra lider modellen av 

multikollinearitet. Problemen som uppstår med högt korrelerade variabler är att det blir 

svårt att observera den individuella kontributionen för varje enskild variabel. 

Regressionen blir också sensitiv till små förändringar. Det betyder att ifall en variabel 

tilläggs eller avlägsnas, leder detta till stora förändringar i koefficienterna och de 

kvarstående variablernas signifikans. Dessutom karakteriseras modeller av en hög 

förklaringsgrad 𝑅2, samtidigt som standardfelen är höga.  I och med att 

konfidensintervallen också är breda, kan signifikanstesten resultera i felaktiga slutsatser. 

(Brooks, 2008) 

En simpel metod som testar för multikollinearitet är att betrakta en korrelationsmatris 

mellan de förklarande variablerna. Den allmänna gränsen som ofta refereras till är 0,7-

0,8. Ifall korrelationen inte överskrider gränsvärdet kan problemen som beskrevs ovan 

ignoreras.  

I tabell 10 presenteras korrelationen mellan samtliga förklarande variabler. Den högsta 

korrelationen förekommer mellan variablerna målsättning och minimikrav (0,403). I 

och med att korrelationen mellan samtliga variabler är betydligt mindre än 0,7 kan det 

potentiella problemet av multikollinearitet bortses.
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 Aktiekapital Teckningsperiod B2C Ålder Uppdateringar Kommentarer Målsättning Minimikrav 

 

Aktiekapital 

 

1 

       

 

Teckningsperiod 

 

0,0658 

 

1 

      

 

B2C 

 

0,1795 

 

0,0441 

 

1 

     

 

Ålder 

 

-0,0133 

 

0,0358 

 

-0,1266 

 

1 

    

 

Uppdateringar 

 

-0,0583 

 

0,1720 

 

0,0696 

 

-0,0318 

 

1 

   

 

Kommentarer 

 

-0,0679 

 

-0,1891 

 

-0,1235 

 

0,1963 

 

0,0564 

 

1 

  

 

Målsättning 

 

0,0461 

 

-0,1364 

 

-0,1332 

 

0,0790 

 

-0,0063 

 

0,1328 

 

1 

 

 

Minimikrav 

 

-0,0597 

 

-0,0707 

 

-0,0872 

 

-0,0288 

 

-0,0299 

 

-0,0279 

 

0,4031 

 

1 

 

 Korrelationsmatris för de förklarande variablerna
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8 DISKUSSION KRING RESULTATEN 

I detta kapitel kommer resultaten att diskuteras och reflekteras till teorin samt tidigare 

forskning inom ämnet. Mer specifikt kommer andelen aktiekapital som företaget säljer 

först att diskuteras. Detta är den starkast identifierbara signalen för att minska på den 

asymmetriska informationen. Interaktionen mellan företaget och investeraren förs 

under kampanjen genom uppdateringarna och kommentarerna som företaget har 

möjligheten att besvara. Dessa fungerar också som en källa till att minska på 

informationsklyftan samt att aktiviteten av andra investerare kan påverka 

investeringsbeslutet av enskilda individuella investerare. Därefter behandlas 

företagsspecifika faktorer som kan påverka investerarnas beslut på grund av personliga 

preferenser. Slutligen diskuteras kampanjspecifika karakteristika som varierar emellan 

kampanjerna. Dessa består av teckningsperiodens längd, företagets målsättning samt 

minimikravet att investera. 

8.1 Osäkerhet och risknivå 

Som det rapporterades i föregående kapitel, är koefficientestimatets förtecken för 

variabeln aktiekapital negativt. Resultaten är signifikanta i alla modeller, vilket tyder på 

att andelen aktiekapital som företaget erbjuder genom emissionen kan anses vara en 

relevant faktor då finansieringsrundans framgång diskuteras. Då emittering av aktier i 

allmänhet ses som en negativ signal, hävdade Leland och Pyle (1977) att företag kan 

signalera kvalitet med mängden aktier de själv behåller efter finansieringsrundan.  

Det är kostsamt för företaget att behålla ägarskap och de gör det endast ifall de förväntar 

sig framtida kassaflöden att överskrida företagets nuvarande värde. Som Connelly et al. 

(2011) hävdade, vore kvalitén som krävs för denna signal dyrare att skaffa ifall företaget 

inte i verkligheten trodde på sin egen verksamhet. Detta innebär att det skulle vara 

kostsamt för företaget att behålla en betydande andel av aktiekapitalet ifall de inte 

förväntade sig att kassaflöden översteg det nuvarande värdet på företaget. Resultaten i 

denna undersökning tyder starkt på att en ju större andel entreprenören eller företaget 

behåller, desto större är sannolikheten att de lyckas anskaffa kapital genom emissionen. 

Då företagen har möjlighet att signalera kvalitet åt investerarna ökar effektiviteten på 

marknaden. Ifall man antar att företag av högre kvalitet behåller en större andel av 

aktiekapitalet, tyder resultatet i denna undersökning på att mer kapital allokeras åt 

företag av högre kvalitet. 
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Mängden aktiekapital som företaget behåller har också en påverkan på den 

asymmetriska informationen efter att finansieringsrundan genomförts. Genom att 

behålla en betydande andel av aktiekapitalet, kunde man anta att sannolikheten av 

moralisk risk sjunker, vilket är ett resultat av att informationsklyftan mellan företaget 

och investerarna minskat. Detta kan förklaras med att intressen mellan dessa parter 

överensstämmer i en längre utsträckning då entreprenörerna bär en tillräcklig andel av 

risken och således minskar agentproblemet mellan huvudmannen och agenten. Agenten 

som i detta fall syftar på företaget, har då incitament att driva en verksamhet som gynnar 

aktieägarna. Kännedomen om den minskade moraliska risken kunde antas bidra till att 

sannolikheten för en framgångsrik gräsrotsfinansieringskampanj ökar. 

Resultaten i denna avhandling är i linje med Ahlers et al. (2015) som också fann att 

sannolikheten till en lyckad finansieringsrunda minskar då andelen aktiekapital som 

företaget säljer ökar. Den procentuella andelen som företaget säljer anmäls på 

kampanjens hemsida på Invesdor och är sålunda information som potentiella 

investerare kan direkt fånga utan att behöva undersöka företaget desto mer ingående. 

Detta resultat tyder också på att investerarna uppskattar säkerhet och på att risknivån 

mer sannolikt är lägre då företaget behåller en betydande del av kapitalet. 

Fortsättningsvis kan det även konstateras att signalerna har en påverkan på 

investerarnas beslutsfattande. 

8.2 Interaktion mellan företaget och investeraren 

Under gräsrotsfinansieringskampanjen har företaget möjlighet att ge uppdateringar om 

själva kampanjen eller nyheter gällande företaget. Dessa kan också identifieras som 

signaler som företaget kan använda sig av. De potentiella investerarna kan på ett 

liknande sätt kommentera, diskutera och ställa frågor åt företaget. Möjligheten av att 

kommentera, fungerar som ett diskussionsforum där potentiella investerare kan dela 

med sig information om företaget och kampanjen. 

Resultaten gällande antalet kommentarer visade sig vara signifikant i alla modeller, både 

i de logistiska- och linjära regressionerna på 1%:s nivå. Koefficientestimatets förtecken 

är positivt, vilket innebär att det finns ett positivt samband mellan antalet kommentarer 

och finansieringsrundans framgång. I den deskriptiva statistiken presenterades det att 

mängden kommentarer är signifikant högre för de lyckade finansieringsrundorna än för 

de misslyckade. Samtidigt är mängden investerare och totala summan av investeringar 

också högre, vilket dels kan antas förklara detta. Däremot är det logiskt att kampanjer av 
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högre kvalitet lockar till sig mer potentiella investerare och därmed är också graden av 

interaktion högre för dessa. Mängden kommentarer kan således tolkas av potentiella 

investerare som en signal att andra investerare är intresserade av kampanjen. Detta 

betyder samtidigt att de eventuellt har tillgång till information och kunskap om företaget 

som kunde vara av nytta för en själv också. 

Flockbeteende, som syftar till att individer baserar sina beslut på andra individers 

handlande, kan anses förekomma på basis av detta resultat. Fastän beslutet som gjorts 

på basis av andras val skulle avvika sig från det egna resonemanget, påstod Banerjee 

(1992) att detta kan anses som rationellt beteende då den egna kunskapen är bristande. 

Zhang och Liu (2012) hävdade också att flockbeteende kan vara rationellt och att 

publiken, i detta fall de potentiella investerarna, ofta följer de tidiga investerarna. 

Cordova, Dolci och Gianfrate (2015) hittade också ett positivt samband som dock inte 

var signifikant. Vulkan, Åstebro och Sierra (2016) som undersökte andelsbaserad 

gräsrotsfinansiering, hävdade på ett liknande sätt att denna typ av beteende är förväntat 

då osäkerheten är hög. Publikens beslut tillför information åt investerarna då endast lite 

annat finns tillgängligt. Det som dock måste tas i beaktan är att kommentarernas 

innehåll inte studerats i denna undersökning. Innehållet kan variera mellan allt från 

entusiasm till missbelåtenhet och kritik. 

Uppdateringar är en kanal som kan användas av företaget för att hålla de potentiella 

investerarna informerade. Man kunde anta att företag skulle använda sig av detta och 

sträva till att signalera kvalitet åt investerarna. I denna undersökning är förtecknet för 

koefficientestimatet av variabeln uppdateringar negativt och icke-signifikant i samtliga 

modeller. Därmed kan det inte konkluderas att ett ökat antal uppdateringar skulle bidra 

till att öka eller minska på sannolikheten av att nå en lyckad kampanj. Mollick (2014) 

hittade ett positivt samband mellan uppdateringar och finansieringsrundans framgång. 

Resultaten av Cordova, Dolci och Gianfrate (2015) är liknande som i denna 

undersökning, inget signifikant samband. 

8.3 Företagsspecifika faktorer 

Företagets ålder och verksamhet kan ses som företagsspecifika faktorer som påverkar 

investerarens beslut av att investera. Tidigare forskning som undersökt investerarnas 

preferenser har visat bland annat att välkända varumärken uppskattas bland investerare. 

Effekten av variabeln B2C är signifikant i samtliga modeller och resultaten tyder på att 

företag som inriktar sin verksamhet till konsumentmarknaden har en större sannolikhet 
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att lyckas med sin finansieringsrunda. Frieder och Subrahmanyam (2005) hävdade att 

investerare prefererar aktier av företag som har enkelt identifierbara produkter. Detta 

fynd kan associeras med resultaten i denna undersökning. Produkter och tjänster som 

säljs direkt till konsumenterna är enklare identifierbara av investerarna. Samtidigt 

kunde man påstå att företagets verksamhet också är mer begriplig åt dem. Likartade 

resultat har också presenterats av Grinblatt och Keloharju (2001) som visade att 

finländska investerare föredrar handel av aktier där företagen är geografiskt nära 

belägna till investeraren. Dessa resultat tyder på att investerarna uppskattar företag som 

de känner igen och är bekanta med. Resultaten i denna undersökning stöder även fynden 

av Lukkarinen et al. (2015) som undersökte begripligheten av företaget från 

investerarnas synvinkel med samma dummyvariabel som använts i denna studie. På ett 

liknande sätt hittade de ett positivt samband mellan B2C och framgången av 

gräsrotsfinansieringskampanjen. 

Företagets ålder kunde antas förstärka möjligheten av att investeraren känner igen 

företaget från tidigare. Fortsättningsvis kunde man anta att yngre företag bär mera risk 

samt att informationsasymmetrin är högre, vilket ökar osäkerheten bland investerarna. 

Resultaten i denna undersökning tyder på att sannolikheten av en lyckad 

finansieringsrunda ökar för äldre företag. I den logistiska regressionen, där den 

beroende dummyvariabeln antar värdet 1 ifall kampanjen lyckats, är effekten av den 

förklarande variabeln ålder signifikant i samtliga modeller på minst en 10%:s nivå. 

Antagandet om att äldre företag mer sannolikt lyckas med sin finansieringsrunda stöder 

fynden om att investerare prefererar välkända varumärken. Resultatet skiljer sig dock 

från tidigare undersökningar. Belleflamme, Lambert och Schwienbacher (2013) fann 

inget samband mellan företagets ålder och kampanjens framgång. Däremot tydde 

resultaten av Ralcheva och Roosenboom (2016) på ett negativt samband mellan dessa 

faktorer. De hade förväntat sig ett positivt samband men förklarade resultatet med att 

plattformarna i hög grad koncentrerar sig på unga företag. 

8.4 Kampanjspecifika faktorer 

Kampanjspecifika faktorer som undersökts i denna avhandling är teckningsperiodens 

längd, minimikravet att investera och målsättning som mäter storleken av emissionen. 

Resultaten från tidigare forskning har varierat vad som gäller dessa variablers relation 

till en lyckad finansieringsrunda. Antaganden om både målsättning och minimikrav är 

rätt intuitiva men resultaten i denna undersökning visade sig vara icke-signifikanta. 
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Däremot indikerade resultaten på att teckningsperiodens längd är en relevant faktor då 

framgången av gräsrotsfinansieringskampanjer undersöks. 

Särskilt i ”all-or-nothing” principen, som alla kampanjer i denna undersökning följer, är 

målsättning en viktig faktor som företaget måste estimera. Ifall finansieringsrundan inte 

når den fastslagna minimisumman, återbetalas kapitalet åt investerarna. Man kunde 

anta att det vore ändamålsenligt att slå fast en realistisk målsättning. En för låg summa 

kan resultera i att kapitalet som skall användas till projektet inte räcker åt och en för hög 

målsättning ökar på risken att denna inte nås. Därmed kunde man intuitivt anta att en 

högre summa är svårare att nå då detta kräver mer investerat kapital. Resultaten av både 

Mollick (2014) och Zheng, Li, Wu och Xu (2014) stöder detta påstående och indikerar på 

att målsättningen är negativt associerad till kampanjens framgång. Detta innebär att ju 

mer företaget ansöker om, desto mindre är sannolikheten för en framgångsrik 

finansieringsrunda. Däremot visade Lukkarinen et al. (2015) att målsättningen är 

positivt relaterad till framgång. Deras resultat tydde på att kampanjen lockar fler 

investerare då målsättningen är högre. De hittade dock inte ett signifikant samband till 

det totala beloppet som investerats. Variablerna som de undersökte tar inte i hänsyn ifall 

kampanjen lyckats eller inte och bör därmed beaktas med varsamhet. I denna 

undersökning antog koefficientestimatet av variabeln både positiva och negativa 

förtecken beroende på de andra förklarande variablerna i modellen. Parameterestimatet 

för variabeln var endast signifikant i en av modellerna och därmed kan det inte dras 

några slutsatser gällande målsättningens påverkan på framgången. Som ensamstående 

variabel är emissionens storlek relativt bristfällig då denna inte tar i hänsyn företagets 

storlek, kassaflöden eller resultat. 

Koefficientestimatet för variabeln minimikrav, som mäter det minsta möjliga beloppet 

med vilken en investerare kan delta i emissionen, har ett positivt förtecken i alla 

modeller. Detta tyder på att sannolikheten av en lyckad kampanj ökar då minimibeloppet 

ökar. Hypotesen för effekten av denna variabel var den motsatta på grund av att ett lägre 

belopp kunde antas minska på tröskeln att investera. Då risken i gräsrotsfinansiering är 

relativt hög kunde man resonera att en högre summa kunde skrämma en del av de 

potentiella investerarna. Resultaten är dock icke-signifikanta i de flesta modeller. De 

enda undantagen utgörs av en logistisk modell och en linjär modell. Resultaten av 

Lukkarinen et al. (2015) tydde på ett negativt samband mellan minimikravet att 

investera och kampanjens framgång. De förklarade resultaten med att investerare i detta 

fall måste ha tillgång till mer likvida medel för att investera. Därtill poängterade de att 
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risken i gräsrotsfinansiering är såpass hög att investerare är ovilliga att investera stora 

summor. 

Av de tre kampanjspecifika karakteristika, är effekten av teckningsperiodens längd den 

enda variabeln som visar sig vara signifikant i alla modeller. Förtecknet för 

koefficientestimatet är negativt, vilket indikerar på att sannolikheten till en lyckad 

finansieringsrunda minskar då teckningsperiodens längd ökar. Lukkarinen et al. (2015) 

fann också ett negativt samband mellan teckningsperiodens längd och de båda beroende 

variablerna som de undersökte. Dessa var mängden investerare samt det totala beloppet 

som investerats. Som det resonerats i denna avhandling, har tidigare forskning 

poängterat både positiva och negativa sidor med en längre period. Mollick (2014) 

hävdade att detta kan ge en bild åt investeraren att företaget som ansöker om kapital har 

ett lågt förtroende på sin egen kampanj. Däremot får kampanjen mer och längre 

synlighet då teckningsperioden är längre. 

Resultaten i denna undersökning tyder dock på att kampanjer med en kortare 

teckningsperiod mer sannolikt lyckas. Som Mollick (2014) också resonerade, kan detta 

potentiellt förklaras med att en kortare period fungerar som en positiv signal åt 

investerarna. Detta ger en bild av att företaget litar på sin egen kampanj och verksamhet. 

Fortsättningsvis kunde resultatet spekuleras och tolkas att ha göra med investerarnas 

beteende. Ifall kampanjen får luft under vingarna och lyckas locka investerare i ett tidigt 

skede, kan en kortare teckningsperiod bidra till att öka på flockbeteendet då investerare 

inte har allt för mycket tid att tänka och grubbla över beslutet. 
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9 SAMMANFATTNING 

Syftet med denna avhandling var att identifiera karakteristika för 

gräsrotsfinansieringskampanjer som determinerar framgången av finansieringsrundan 

i Finland. Det främsta sättet för att främja framgången är att använda sig av verktyg som 

minskar på informationsklyftan mellan företaget och investeraren. Resultaten i denna 

avhandling tyder på att flera variabler, såsom andelen aktiekapital som ges upp, 

teckningsperiodens längd, inriktningen av företagets verksamhet och marknadsstrategi, 

ålder samt antalet kommentarer har ett inflytande på kampanjens framgång. 

Den empiriska undersökningen i denna avhandling stöder tidigare forskning inom 

området som ännu i dagens läge är relativt knappt. Resultatet betonar vikten av 

företagets kvalitet för investerarna. För att företagen skall nå målsättningen som de ställt 

för sin kampanj är det oerhört viktigt att de också lyckas signalera de goda egenskaperna 

åt publiken. Fortsättningsvis indikerar resultaten på att den finansiella teorin och 

antaganden om aktiekapitalets påverkan kan kopplas till investerarnas beteende inom 

gräsrotsfinansiering. Beteendeteorin angående individuella investerares preferenser 

spelar också en viktig roll. Dessa mönster är svåra att fånga och är ett område som vidare 

forskning borde uppmärksamma för att fördjupa förståelsen beträffande investerarnas 

beteende. 

Fastän gräsrotsfinansiering i beaktande till andra former av riskkapital ännu är 

jämförelsevis litet och outvecklat så syftar den globala tillväxten på en liknande 

utveckling även i Finland. Statens stöd för innovationer bör inte heller glömmas då 

källorna av finansiering för uppstartsföretag analyseras. Gräsrotsfinansiering täcker 

luckor och erbjuder alternativ åt unga företag som behöver kapital för att vidare utveckla 

sina produkter, tjänster samt verksamhet. Samtidigt fungerar finansieringsrundan som 

en marknadsföringskampanj åt företaget.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det är viktigt för ekonomin att kapitalet 

allokeras till företagen av högsta kvalitet. För att detta mål kan nås, krävs det att 

förståelsen om gräsrotsfinansiering förbättras. Tillsammans med tidigare forskning 

strävade denna studie till att öka på kunskapen inom ämnet. Ändamålet är slutligen att 

den ökade förståelsen i framtiden realiserades till en välfungerande marknad där de mest 

framgångsrika entreprenörer lyckades erhålla kapital för att förverkliga de för ekonomin 

produktiva projekten. 
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9.1 Förslag till vidare forskning 

Utgångspunkten i denna studie har varit att bygga upp en bättre förståelse om faktorerna 

som determinerar framgången av gräsrotsfinansieringsrundor. Fastän undersökningen 

lyckats att identifiera ett antal faktorer, finns det flera frågor som fortfarande står 

obesvarade om dynamiken bakom framgången.  

Investerarnas beteende är en fråga som starkt influerar framgången. Därmed vore det 

motiverat att analysera hur tidiga investeringar och andra investerares insatser påverkar 

individernas beteende. En intressant faktor är investeringarnas frekvens under 

teckningsperioden. Fortsättningsvis vore det välgrundat att undersöka hur investeringar 

av professionella investerare med kredibilitet påverkade individuella investerare ifall 

denna information fanns tillgänglig. Om informationen fanns befintlig skulle det kunna 

antas bidra till att sprida informationen om företaget på marknaden, vilket vore en stark 

signal åt individuella investerare. Utöver detta har studien inte haft möjlighet att beakta 

inverkan av kapital som investerats i finansieringsrundan före den blir öppen för alla 

investerare. Detta är en faktor som högst sannolikt också har en påverkan på framgång.  

Tidigare forskning har visat att investerare prefererar aktier av företag som ligger på 

samma område där de själv befinner sig. Man kunde anta att denna typ av beteende var 

även starkare inom gräsrotsfinansiering där individer som är från samma stad eller ort 

känner igen företaget fastän informationen för allmänheten är relativt knapp. 

Kunskapen om att i vilken mån investerare stöder lokala företag vore nyttig åt företag 

som ansöker om gräsrotsfinansiering. 

I denna studie har fokus företagens bakgrund inte tagits i beaktan. Hur grundarnas, 

entreprenörernas och andra finansierarnas tidigare meriter samt kännbarhet bland 

investerarna påverkar investeringsbeslutet vore också en relevant faktor att studera. Ifall 

entreprenörerna haft tidigare framgångsrika projekt kunde detta antas påverka 

investerarna. Ytterligare är företagets interna styrning en faktor som kunde knytas till 

samma kategori. Detta innebär bland annat hur företagets styrelse är uppbyggd och vem 

som sitter i den.  

På grund av att gräsrotsfinansiering är en såpass ny finansieringsform är 

uppföljningsperioden om företagen som erhållit finansiering ännu relativt kort. För att 

undersöka hur gräsrotsfinansiering påverkar företagens verksamhet vore det 

ändamålsenligt att jämföra gräsrotsfinansierade företag med andra som finansierats 

genom till exempel Venture Capital, affärsänglar eller fått stöd från staten. 
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BILAGA 1 LINJÄR REGRESSION KONTROLLERAT FÖR ÅR 

Variabel Modell 1 

Konstant 0,295 

(0,517) 

Aktiekapital -0,121*** 

(0,040) 

Teckningsperiod -0,146*** 

(0,054) 

B2C 0,194*** 

(0,065) 

Ålder 0,011 

(0,007) 

Kommentarer 0,012*** 

(0,002) 

Uppdateringar -0,004 

(0,014) 

Målsättning 0,010 

(0,034) 

Minimikrav 0,036 

(0,027) 

År 2013 0,064 

(0,144) 

År 2014 0,161 

(0,142) 

År 2015 0,271* 

(0,140) 

År 2016 0,129 

(0,143) 

År 2017 0,350** 

(0,149) 

Observationer 179 

R² 0,421 

F-statistik 9,23 

Prob > F 0,000 

Breusch-Pagan Prob > chi² 0,402 

Jarque-Bera Prob > chi² 0,000 

 

 Resultat linjär regression med årsdummy. I den första kolumnen beskrivs de 
förklarande variablerna. Den andra kolumnen anger koefficientestimaten och standardfelen 
inom parentes. Modellens förklaringsgrad R², F-statistik samt resultaten för Breusch-Pagan 
och Jarque-Bera testet presenteras i den nedre spalten. 


