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Abstract
Equity crowdfunding is a modern way for a company to finance their 

business. We have in this qualitative study aimed at increasing the 

comprehension for the relations between shareholders and companies 

financed through equity crowdfunding. The empirical content has been 

gathered through unstructured interview with representatives from 

companies, shareholders and industry experts. Our theory has mainly been 

focused on power, identity and loyalty. The interpretation and discussion of 

our empirical content ended up explaining the consequences of the 

theoretical themes we studied. We could from these themes conclude that all 

shareholders can through communication have great influence on the 

company and the identification among shareholders can be used to build 

loyalty. We also came to the conclusion that companies can benefit from 

shareholders identifying themselves with the company. 
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Abstrakt
Equity crowdfunding är ett modernt sätt för ett företag att finansiera sig. Vi 

har genom denna kvalitativa studie ämnat att öka förståelsen för relationen 

mellan delägare och bolag finansierade genom equity crowdfunding. Empirin 

är insamlad genom ostrukturerade intervjuer med representanter från företag, 

delägare och branschexperter. Vår teori har huvudsakligen varit fokuserad på 

makt, identitet och lojalitet. Den empiriska tolkningen och diskussionen 

mynnade ut i att förklara konsekvenserna av våra teoretiska teman.. Vi kunde 

från dessa teman dra slutsatser för att svara på våra forskningsfrågor. Vi kom 

fram till att alla delägare genom kommunikation kan få ett stort inflytande i 

bolagen och att kommunikation kan användas för att bygga förtroende och 

lojalitet. Vi har också kommit fram till att bolagen kan dra nytta av att 

delägarna kan identifiera sig med bolagen. 

Nyckelord
Equity crowdfunding, relationer, makt, identitet, lojalitet 
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund 
 

Crowdfunding är en term som används för att beskriva hur grupper av 

människor tillsammans bidrar med finansiella medel för att uppnå ett mål. 

Bidragen är på individnivå ofta små och  troligen används en webbaserad 

plattform för att genomföra insamlingen (Ahlers et al., 2012). En av de mest 

förekommande sorters crowdfunding är så kallad reward-based 

crowdfunding, där man får en belöning för sitt finansiella bidrag. Det kan 

ofta likställas med att gör ett förköp av en produkt och om tillräckligt många 

förköper produkten så produceras den. Reward-based crowdfunding är 

framförallt fokuserad på konsumtionsprodukter (Mollick, 2014). Under 

termen crowdfunding ingår även equity crowdfunding där man via liknande 

tillvägagångssätt lockar till sig investerare. För den enskilda investeraren 

som inte vill gå in som storägare kan det vara svårt att hitta potentiella 

investeringar i mindre bolag som inte är börsnoterade. Equity crowdfunding 

möjliggör detta genom att en stor mängd mindre investerare tillsammans 

investerar genom ett standardiserat avtal (Ahlers et al., 2012). Enligt Fi 

(2019) så är ett av de vanligaste problemen med equity crowdfunding att det 

ofta finns ett informationsgap mellan investerare och bolaget som söker 

kapital. Detta gör det svårt att som investerare bedöma risken i att investera i 

bolaget. Som investerare riskerar man alltså att utsätta sig för en större risk 

än vad man från början tänkt (Fi.se, 2019).

Den globala crowdfunding industrin som helhet har under de senaste åren 

haft en exponentiell utvecklingskurva. År 2012 finansierades crowdfunding-
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projekt för 2,7 miljarder dollar världen över. Denna siffran kom att växa till 

6,1 miljarder dollar under 2013, 16,2 miljarder dollar under 2014 och 34,3 

miljarder dollar under 2015. Det sker alltså mer än en fördubbling av kapital 

insamlat via crowdfunding årligen (Reports.crowdsourcing.org, 2019). 

Fortsätter crowdfunding växa i den här takten har finansieringsformen 

potential att bli en stor aktör inom finansiering av produkter, företag och 

projekt. 

1.2 Problemdiskussion 

Hornuf och Schwienbacher (2017) och Vismara (2016) skriver om 

regleringar av equity crowdfunding-marknaden, vilket liknar en stor del av 

den tidigare forskning som gjorts på equity crowdfunding. Det finns även en 

del forskning på kommunikationen mellan equity crowdfundade bolag och 

investerare. Dorfleitner, Hornuf och Weber (2018) menar att om en 

entreprenör i en equity crowdfunding-kampanj har stark konkurrens från 

andra kampanjer, så tenderar entreprenören att mer frekvent göra 

uppdateringar riktade till investerare på equity crowdfunding-plattformen. 

Vidare förklaras hur entreprenörer strategiskt väljer när de ska lägga upp 

uppdateringar om bolagets affärsutveckling för att dra åt sig så mycket 

uppmärksamhet som möjligt. Även Block, Hornuf och Moritz (2017) har 

studerat vilken typ av uppdatering som påverkar investerar mest och som 

väcker störst intresse hos dem. Enligt Viotto da cruz (2018) används inte bara 

crowdfunding som ett sätt att ansamla kapital utan crowdfunding används 

även som en informationskanal. 

 
Viotto da cruz (2018) förklarar hur entreprenörer kan använda sig av 

crowdfunding-kampanjer som ett sätt att testa marknadens intresse för 
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produkter. Kampanjen kan fungerar som en varning. Om emissionsmålet inte 

uppnås kan det betyda att produkten inte är efterfrågad av marknaden och 

entreprenören får då möjlighet att lägga ner projektet i tid. Viotto da cruz 

(2018) menar att om kampanjen däremot går väl kan entreprenören bli 

uppmuntrad att driva projekt vidare eftersom den lyckade kampanjen då är 

en indikation på att det finns en marknad för produkten. Vidare förklaras hur 

en crowdfunding-kampanj också kan ge återkoppling i form av värdefull 

information från deltagarna om hur ett projekten kan utvecklas. 

 
Moritz, Block och Lutz (2015) fokuserar på informationsflöde mellan 

investerare och equity crowdfundade bolag och hur detta informationsflöde 

kan reducera informationsasymmetrin för att underlätta för investerare när de 

ska ta ett investeringsbeslut. Vidare beskrivs hur ledning i equity 

crowdfundade bolag kan påverka potentiella investerare genom att minska 

deras känsla av informationsasymmetri genom att de av investerare uppfattas 

som sympatiska, öppna och trovärdiga. Enligt Vismara (2016) så kan en 

entreprenörs sociala kontakter också hjälpa till att reducera hur 

informationsasymmetrin uppfattas av investerare. Vidare förklaras hur 

entreprenörers social nätverk kan hjälpa till att generera popularitet och 

attrahera fler investerare samt ge mer kapital. Vismara (2016) menar att om 

en entreprenör har ett stort socialt nätverk ökar alltså chansen till en lyckad 

equity crowdfunding-kampanj. 

 
Vi finner att Dorfleitner, Hornuf och Weber (2018), Block, Hornuf och 

Moritz (2017), Viotto da cruz (2018), Moritz, Block och Lutz (2015) och 

Vismara (2016) är representativa exempel på hur en stor del av forskningen 

gjord på equity crowdfunding fokuserar på hur bolagen kan dra nytta av eller 

påverkar investerare. Vi ser däremot ett gap i forskningen på hur investerare 
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kan påverka bolagen. Fokus tenderar alltså att ligga på hur relationen mellan 

bolag och delägare utifrån bolagets perspektiv kan bli mer gynnsam och inte 

mer gynnsam utifrån deltagarnas perspektiv. För att få en större förståelse för 

hur makten ser ut i relationen mellan delägare och bolag anser vi att 

delägarnas förmåga att påverka bolagen också bör tas i beaktning. Vårt 

teoretiska bidrag med denna studie är att komplettera tidigare forskning kring 

hur bolagen kan påverka delägarna med kunskap om hur delägare kan 

påverka bolagen. 

 
För att studera om delägarna har makt över sitt equity crowdfunding bolag 

och i så fall hur delägarna kan utöva denna makt har vi valt att använda oss 

av organisatorisk maktteori. Med hjälp av Foucaults (1975) teorier om makt 

har vi studerat våra respondenters erfarenheter av forumet Stakeholders club. 

Stakeholders club är ett forum där delägare och bolagen öppet kan 

kommunicera med varandra och alla deltagare kan ta del av vad som skrivs. 

Foucault (1975:171) menar att den disciplinära makten ser som sin uppgift 

att dressera i stället för att beröva. Han menar att den disciplinära makten 

utövas genom bland annat den hierarkiska översynen. Vi har använt oss av 

Foulcault (1975) för att kunna studera om Stakeholders club ger delägarna 

den hierarkiska översyn som Foucault (1975:171) beskriver, och hur delägare 

kan utöva den makten som översynen i så fall ger. 

Dorfleitner, Hornuf och Weber (2018) menar att under en equity 

crowdfunding-kampanj tenderar entreprenörer att när de kommunicerar med 

potentiella investerare använda sig av ett språk som förhöjer gruppidentiteten 

och ge dem en känsla av tillhörighet och värme med syfte att väcka känslor 

hos investerare. Detta skulle kunna tolkas som en strategi för att skapa 

engagemang bland potentiella investerare. Denna typ av identitets- och 
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tillhörighetsskapande retorik skulle alltså kunna ha konsekvenser för utfallet 

av en equity crowdfunding-kampanj. För få en större förståelse för vilken 

roll detta identitetsskapande har i relationen mellan equity crowdfundade 

bolag och dess delägare menar vi att även dess konsekvenser efter avslutad 

kampanj bör tas i beaktning. Vi intresserar oss därför av att vidare undersöka 

vilka konsekvenser en sådan kommunikation skulle kunna ha för intressenter 

som delägare och ledning i bolag finansierade med equity crowdfunding 

efter en avslutad kampanj. Dorfleitner, Hornuf och Webers (2018) studie 

tyder på att det är mer vanligt förekommande med denna identitets- och 

tillhörighetsskapande retorik under själva kampanjen. Vad detta har för 

konsekvenser för relationen mellan bolag och delägare efter kampanjen har 

inte undersökts. Vårt teoretiska bidrag är att komplettera tidigare forskning 

med vilken betydelse identitetsskapande har efter avslutad kampanj.

 I Belks (1988) teorier om identitetsskapande förklaras hur en förlängning av 

oss själva uppenbaras genom att vi kan styra och kontrollera objekt eller att 

ha närhet till dem. Detta talar för att delägarnas möjlighet att påverka 

bolagen även ökar deras benägenhet att identifiera sig med dem, vilket 

binder ihop delägarnas möjligheter att påverka bolagen och delägarnas 

benägenhet att identifiera sig med dem. Därför finner vi det relevant att 

studera delägarnas möjlighet att påverka bolagen och konsekvenserna av att 

de identifiera sig med dem i samma studie. 

För att studera konsekvenserna av identitets- och tillhörighetskapande 

kommunikation för intressenter i bolag finansierade med equity 

crowdfunding har vi valt att använda oss av Belks (1988), Jackson och 

Carters (2007) teorier om identitetsskapande. Enligt Belk (1988) bidrar våra 

ägodelar i stor utsträckning till en reflektion kring vår identitet. Han menar 

att en av de mest grundläggande faktorerna för vårt konsumtionsbeteende är 
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att vi är vad vi har. Även Jackson och Carter (2007:183) menar att vi formar 

vårt jag genom våra ägodelar. Vi vill genom att använda oss av Belks (1988), 

Jackson och Carters (2007:183) teorier undersöka om delägarna använder 

sina innehav i equity crowdfundade bolag för att visa upp vilka de är, och 

isåfall hur detta kan vara fördelaktigt för intressenter i bolagen.

 

Casaló, Flavián och Guinalíu (2010) analyserade onlinesamarbetsplattformen 

the free softwear. Plattformen ligger bakom många grupper som utvecklat 

framstående produkter som linux och android. Casaló, Flavián och Guinalíu 

(2010) menar att om en individ kan identifiera sig med gruppen ökar 

individens benägenhet att delta i gruppen eftersom det indirekt höjer 

individens tillfredsställelse av gruppen. Vidare förklaras det att individer som 

identifierar sig med gruppen är mer benägna att marknadsföra gruppen. 

Casaló, Flavián och Guinalíu (2010) menar att om företaget främjar att 

medlemmar känner tillhörighet till gruppen så kommer det att öka 

medlemmarna benägenhet att identifiera sig med gruppen, vilket i sin tur 

främjar en högre lojalitet till företaget (Brand loyality). He och Li (2010) 

definierar företags- eller varumärkeslojalitet (Brand loyality) som ett 

beteende som uttrycks över tid hos beslutsfattande enheter med avseende 

mot ett eller flera varumärken. Vidare beskrivs varumärkesidentitet (Brand 

identity) som de karakteristiska och relativt varaktiga karaktärsdragen hos ett 

varumärke samt hur varumärkets identitet tenderar att vara mer attraktivt om 

den är mer distinkt och karaktärsfylld. He och Li (2010) förklarar 

varumärkesidentifiering (Brand identification) som när en konsument 

identifierar sig med ett varumärke eller företag. Vidare förklaras hur 

konsumenter som kan identifiera sig med varumärken eller företag tenderar 

att bli mer lojala mot varumärket eller företaget. He och Li (2010) föreslår 

därför att företag bör satsa mer på varumärkesidentiteten så att konsumenter 
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identifierar sig med varumärket och där av blir mer lojala mot varumärket 

eller företaget. Varumärkesidentifiering leder alltså till en högre nivå av 

varumärkeslojalitet.

Då ett företag kan få mer lojala kunder genom att kunderna identifierar sig 

med företaget eller dess varumärken finner vi det intressant att undersöka om 

detta är en fördel som även equity crowdfundade bolag har av att deras 

delägare identifierar sig med bolaget. För att undersöka om detta är en fördel 

för bolag finansierade med equity crowdfunding har vi använt oss av 

Hirschmans (2007) teori om lojalitet. Hirschman (2007) beskriver två sätt 

som kunder eller medarbetare kan reagera på när de blir missnöjda. Antingen 

kan de lämna, exit, eller så kan de framföra sitt missnöje, voice, och därmed 

skapa möjlighet till förbättring. Vidare förklaras hur lojalitet kan få 

medlemmar att välja voice framför exit genom att medlemmarna får en 

känsla av att de har inflytande vid beslut. Det är alltså fördelaktigt för 

bolagen om deras delägare skulle välja voice och uttrycka sitt missnöje och 

därmed ge bolagen värdefull feedback med förbättringsmöjligheter.  

 
Denna studies praktiska bidrag är att skapa förståelse för hur delägare kan få 

inflytande över sina bolag finansierade med equity crowdfunding och 

därmed ge aktörer utökade möjligheter att förhålla sig till detta inflytande. 

Studien bidrar även med utökad förståelse för vilka konsekvenser som 

kommer av att delägare identifierar sig med bolagen, vilket ger aktörer 

utökad möjlighet att förstå hur de kan dra nytta av detta. 
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Av de 1,2 miljoner företag som finns i Sverige är 99,9% små eller medelstora 

bolag (Tillväxtverket, 2019). Equity crowdfunding gör det möjligt för 

privatpersoner att bli delägare i bolag som är mindre än de som det handlas 

med på börsen. Privatpersoner ges alltså möjligheten att få ta del av den 

potentiella avkastning som skapas under den resa ett bolag gör innan det 

börsnoteras. Detta liknar de möjligheter större investerare som venture 

capital firmor har. Carl Johan Högbom beskriver att det är bra att många 

svenskar sparar i aktier och fonder på börsen, men att den största 

värdetillväxten har skett innan bolagen kommer till börsen (Högbom, 2018). 

Utifrån ett samhällsperspektiv menar vi därför att kunskap om equity 

crowdfunding och hur denna investeringsform utvecklas kan bidra till en 

demokratisering av finansmarknaden.
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1.3 Frågeställning 

Vi har inledningsvis diskuterat att tidigare forskning huvudsakligen har 

fokuserat på hur bolagen kan påverka delägarna i bolag finansierade med 

equity crowdfunding. För att få en större förståelse för hur makten i 

relationen mellan bolag och deras delägare ser ut behöver vi även skapa 

förståelse för om delägarna har makt över bolagen. Genom att studera om 

och i så fall hur delägare kan påverka bolagen, skapar vi en större förståelse 

för hur maktförhållandena i relationerna ser ut.  Detta har gjort att vi landat i 

följande frågeställning:

Har delägare i bolag finansierade genom equity crowdfunding makt över 

bolagen? Om ja, hur kan delägare utöva denna makt?

Vi har tidigare nämnt att Dorfleitner, Hornuf och Weber (2018) menar att 

entreprenörer i bolag finansierade med equity crowdfunding använder sig av 

en kommunikation som avser att höja gruppidentiteten och väcka känslor hos 

potentiella investerare. Vi ville komplettera tidigare forskning genom att 

skapa en djupare förståelse för vilka konsekvenser detta identitetsskapande 

har för relationerna mellan delägare och bolag. Detta har gjort att vi landar i 

följande frågeställning:

 Vad upplever intressenter för konsekvenser av att delägare identifierar sig 

med sina equity crowdfundade bolag?
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1.4 Syfte 

Skapa förståelse kring relationerna mellan delägare och bolag som 

finansierats genom equity crowdfunding.

1.5 Disposition

Metod
I denna kvalitativa studie har processen varit abduktivt och till stor del utgått 

ifrån den förförståelse vi besitter. Även vilka ställningstagande vi har både 

ontologiskt och epistemologiskt diskuteras. Vi presenterar varför urvalet 

består utav delägare, branschexperter och representanter från bolagen. Våra 

etiska riktlinjer och mått på kvalité diskuteras. Tillvägagångssätt för 

insamlingen av empiri presenteras här. 

Teori
Vi presenterar de teorier och artiklar som vi har haft i åtanke när vi utfört 

våra intervjuer, men även de teorier och artiklar som använts i efterhand för 

att skapa en förståelse för de empiriska materialet.

Empiri
Respondenterna vars intervjuer byggt upp empirin tillhör tre grupper 

delägare, branschexperter och representanter från bolag. Intervjuerna 

beskrivs här berättande.
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Tolkning av empiriskt material & diskussion
Här tolkar och diskuterar vi det empiriska materialet med hjälp av den 

kunskap vi hade innan intervjuerna, men även med teorier vi upptäckt i 

efterhand för att tolka materialet.

Slutsats
Här besvarar vi våra frågeställningar med hjälp av den analys vi producerat. 

Våra egna tankar och slutsatser presenteras här. 

Framtida forskningsförslag
Här föreslår vi ämnen vi tror kan vara intressanta att studera vidare.
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver våra vetenskapliga ställningstaganden, vår 

forskningsansats och innebörden av vår kvalitativa metod. Erfarenheterna vi 

har med oss in i studien lyfts fram och vilken förförståelse det givit oss samt 

hur det påverkat vår tolkning. Processen för vår insamling av empiriskt 

material, etik, äkthet och tillförlitlighet förklaras även här.

2.1 Ontologi och epistemologi 

Enligt Bryman (2016:57) handlar ontologi om hur vi förstår världen och hur 

vi uppfattar verkligheten. Som konstruktionistiska forskare är vårt mål att 

förstå och att kunna rekonstruera det som människor själva redan konstruerat 

i sina tankar (Guba och Lincoln, 1994). Bryman och Bell (2015:53) beskriver 

att det som händer mellan människor och vilken mening det ger, är en 

konstruktion av sociala aktörer. Vi vill undersöka upplevelserna de sociala 

aktörerna har från den relation som konstruerats mellan bolag och 

investerare. Det blir viktigt för oss att ha i åtanke vad Bryman och Bell 

(2015:53) förklarar om att dessa företeelser inte bara uppstår, utan att de 

också revideras kontinuerligt. Detta eftersom vi tror att en relation inte är 

konstant utan förändras över tid. Upplevelsen av något kan därmed antas 

vara i ständig förändring utifrån inverkan av erfarenheter och andra sociala 

aktörer.

Epistemologi kan beskrivas som läran om kunskap och den beskriver även 

att vi kan skapa kunskap. Genom epistemologiska ställningstaganden kan 

man få hjälp med att bestämma hur man ska studera ett fenomen (Bell, 

2018:29). Vi kommer arbeta utifrån ett hermeneutiskt perspektiv då 

18



hermeneutiken ger oss ett teoretiskt ramverk som vi kan använda för att 

tolka, förstå och ge saker en mening (Patton 2015:136). Om ord och 

handlingar inte är satta i ett sammanhang så får de ingen mening (Bateson, 

1988). Som hermeneutiker ska vi försöka sätta de fenomen vi studerar i ett 

sammanhang för att ge orden vi tolkar en mening. Erfarenheterna från 

maktförhållandet mellan equity crowdfundade bolag och dess delägare kan 

för olika individer ha olika betydelser och dess mening kan förändras över 

tid. Vi kommer att tolka dess mening och betydelse. Att förstå en författare 

bättre än författaren förstår sig själv kan vara ett av den hermeneutiska 

processens högsta mål (Dilthey och Jameson, 1972). Precis som Dilthey och 

Jameson (1972) vill förstå författare vill vi också försöka att förstå relationen 

mellan delägare och bolag bättre än de själva gör. Att vi får lyssna på hur 

intressenter försökt påverka bolag ger oss möjlighet att skapa kunskap om 

vilken makt intressenten besitter. Vi måste ha i åtanke att den kunskap vi 

skapar är beroende av vilka förhållanden både bolag och intressent befinner 

sig i.

2.2 Forskningsansats 

Alvesson och Sköldberg (2017: 12f) beskriver de tre metoderna deduktion, 

induktion och abduktion. De förklarar att deduktion och induktion ofta 

betraktas som uteslutande alternativ. Vidare beskriver de hur en deduktiv 

ansats utgår ifrån teorier och vad som är den generella regeln, vilket sedan 

kan förklaras i enskilda fall. En induktiv ansats beskriver de däremot som att 

man drar slutsatser från många fall för att sedan dra en gemensam slutsats. 

De beskriver även att det finns en tredje metod som heter abduktion och den 

borde användas i många fall.
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I denna studie har vi valt att använda oss av en abduktiv forskningsansats. 

Likt induktion så utgår abduktion från empirisk fakta, men abduktion avvisar 

inte teoretiska förföreställningar vilket liknar deduktion (Alvesson och 

Sköldberg 2017:13f). Enligt Alvesson och Sköldberg (2017:13f) innebär 

abduktion att ett specifikt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande 

mönster för att kunna förklara fallet. Därefter förstärks denna tolkning 

genom iakttagelser av nya fall. Det empiriska tillämpningsområdet utvecklas 

successivt under studiens gång och teorin justeras (Alvesson och Sköldberg 

2017:13f). Innan intervjuerna studerar vi organisationsteori då det är vårt 

övergripande teoriområde. Detta för att efter intervjuerna utöka vår teoridel 

med teorier som är relevanta för tolkningen av det empiriska materialet. Vi 

skapar således teoretiska referensramar som vi har med oss under 

insamlingen av det empiriska materialet och som efter intervjuerna kommer 

att justeras och förfinas för att på ett bättre sätt kunna ge understöd i 

tolkningen av det empiriska materialet. Abduktion hjälper därmed oss att 

skapa en djupare förståelse för det vi har studerat.

2.3 Forskingsmetod 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017:17ff) tar den kvalitativa metoden 

beaktning och fokus på öppenhet. Mångtydig empiri är också något som 

hålls centralt. Bryman (1997:77) menar att den kvalitativa 

forskningsmetoden vill se händelser, normer, värden och handlingar utifrån 

de perspektiv som de personer som studeras. Vidare beskriver Alvesson och 

Sköldberg (2017:17ff) att den kvalitativa metoden utgår ifrån 

studiesubjektets perspektiv, kontra den kvantitativa metoden som i högre 
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grad har forskares idéer som utgångspunkt. Vi har valt en kvalitativ 

forskningsmetod för att kunna skapa en djupare förståelse av relationerna 

mellan equity crowdfundade bolag och dess delägare utifrån perspektiv som 

de personer vi studerar besitter. Alvesson och Sköldberg (2017:17ff) 

förklarar att kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga miljö där de 

försöker tolka och skapa förståelse utifrån vad människor ger dem. Vidare 

beskriver Bryman, (1997:59) att under en intervju med en kvalitativ metod 

kan forskaren ägna sig helt åt intervjupersonen för att få en djupgående bild 

av den organisation eller grupp som undersöks. Genom att tolka den 

information som våra respondenter ger oss under intervjuerna ämnar vi att 

utöka den kunskap som finns om de relationerna vi studerar. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003:71) anses den kvalitativa metoden ha en större 

flexibilitet. Vid en intervju kan respondenterna styra vilken information som 

kommer fram och därmed kan samband som vi som forskare inte tänkt oss 

från början uppdagas. Denna flexibilitet öppnar upp möjligheten för oss att 

hitta fenomen i relationerna mellan equity crowdfundade bolag och dess 

delägare som vi från början inte kunnat förutse. Med våra två 

forskningsfrågor arbetar vi även aktivt för att få studien poängrik och skapa 

ett bra nyhetsvärde vilket Alvesson och Sköldberg (2017:430) beskriver som 

en betydelsefull aspekt inom den kvalitativa forskningen. 

2.4 Förförståelse

Ödman (1979:58) menar att vi tolkar för att vi vill förstå. Vidare beskriver 

Alvesson och Sköldberg (2017:155) att förståelse är en process där man 

skapar mening och att forskaren har alltid har egna referensramar med sig in 

i forskningen. Forskare har alltid en förförståelse av det som tolkas och det är 
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orimligt att anta att man kan tolka något förutsättningslöst (Ödman, 

1979:26). Att som forskare presentera den förförståelsen man besitter innan 

en studie kan hjälpa en att reflektera över hur ens förståelse har förändrats 

utav det materialet man har tolkat är av stor vikt (Ödman, 1979:154). Med 

detta som bakgrund har vi valt att skriva en del om vår förförståelse av 

ämnet. 

Vi skrev vår kandidatuppsats, Betydelser av equity crowdfunding (Johansson 

et al., 2018) som utforskade vilka andra värden än ekonomiska som 

intressenter förknippar med equity crowdfunding. Den gav oss en bredare 

uppfattning om ämnet och fick oss att vilja skapa mer förståelse kring equity 

crowdfunding. Den intersubjektiva uppfattningen om equity crowdfunding 

blev att det finns mycket kvar att utforska och att det finns både teoretiska 

och praktiska bidrag som efterfrågas. Efter Betydelser av equity 

crowdfunding, har vi fortsatt engagera oss genom att bli delägare i flera bolag 

med hjälp av equity crowdfunding. En av oss har även arbetat på Pepins 

vilket är företaget där vi kommer intervjua både anställda och kunder. 

För att kunna tolka och skapa förståelse för det empiriska materialet valde vi 

att tidigt börja studera organisationsteorier. Vi läste bland annat agentteorin 

och modeller för informationsflöden. Dessa valde vi att gå ifrån och det 

mynnade istället ut i att vi läste på mer om makt, identitet och lojalitet då vi 

upplevde dessa som mer relevanta. Stort fokus har även varit på att förstå 

vilken roll fenomenet crowdfunding har ur ett samhällsperspektiv i syfte att 

kunna se hur den förståelse vi skapar kan bidra till samhället.
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2.4.1 Att vara partisk 
 
Som forskare har man värderingar med sig när man utför en studie. 

Kvalitativa forskare gör sina värderingar kända och de bör även vara tydliga 

med att de blir partiska i studien (Creswell och Poth, 2018). Att bli partisk 

uppstår i all forskning och det är svårt att undvika (Smith och Noble, 2014). 

Under de tre senaste åren har vi engagerat oss mycket i ämnet equity 

crowdfunding. Vi har investerat flertalet gånger i företag som valt att 

finansiera sin verksamhet genom crowdfunding. För oss har det därmed 

blivit viktigt att ha i åtanke att vi är partiska när vi analyserar det empiriska 

materialet och får genom diskussioner försöka ta hänsyn till detta.

Enligt Patton (2015:61f) uppmanas forskare att försöka vara rationella, 

oberoende och undvika att bli emotionellt investerade. Om man blir 

emotionellt investerad kan det leda till att man känner empati, och att känna 

empati för någon kan leda till att man blir partisk. Så att som forskare 

undvika att bry sig och knyta band med de personer man studerar skulle vara 

lösningen på att inte bli partisk. Patton (2015) menar att detta naturligtvis 

inte är sant. De som kan mycket om ett ämne är ofta de som har flest åsikter 

om det. De är alltså emotionellt investerade. Empati är en källa till förståelse 

och hjälper oss få en uppfattning om vår omvärld (Patton 2015:61f). Att vi är 

intresserade av eller arbetar med equity crowdfunding påverkar givetvis vårt 

förhållningssätt, men detta kan enligt Patton (2015:61f) öka vår förståelse för 

ämnet. Att var emotionellt investerad kan göra att vi får en större förståelse 

för vad våra intervjupersoner försöker att förmedla och det kan alltså hjälpa 

oss att tolka den information som delas med oss. Vidare menar Bryman 

(1997:77) att en kvalitativ studie där man ämnar att anamma subjektets 

perspektiv och försöker se situationen genom deras ögon, ger en beredskap 
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att ställa sig empatiskt med de personer man studerar. Han betonar här att 

han inte likställer empatisk med sympatisk. Bryman (1997:77) menar alltså 

likt Patton (2015:61f) att undvika att bli empatisk inte är en rimlig utgång för 

en studie. 

2.4.2 Våra egna investeringar 

Vi har själva investerat både i onoterade och noterade aktier. Vi har en klar 

majoritet av våra investerade pengar på börsen och en mindre andel i equity 

crowdfundade bolag. Investeringarna vi gjort i onoterade aktier har framför 

allt varit via Pepins, vilket också betyder att vi själva har investerat i några av 

de bolag som vi diskuterar i denna studie. 

2.5 Material insamling 

2.5.1 Strategiskt val 

Bryman och Bell (2015:406ff) talar om olika strategiska val såsom målstyrt 

urval, teoretiskt urval eller snöbollsurval. Vi har gjort ett strategiskt val när 

det kommer till våra respondenter vilket är ett målstyrt urval. Enligt Bryman 

och Bell (2015:406f) betyder ett målstyrt urval (purposeful sampling) att 

man aktivt letar efter respondenter som har en speciell relevans för studien. 

Vidare beskrivs olika tillvägagångssätt för ett målstyrt urval som exempelvis 

kriterier. Det betyder helt enkelt att man gör urvalet av respondenter utifrån 

vissa kriterier. I vårt fall är ett av dessa kriterium att alla delägare ska ha 

24



investerat både i onoterade och noterade aktier. Detta för att kunna få 

förståelse kring om och hur deras relationer skiljer sig mot de equity 

crowdfundade bolagen och de relationer de har till de noterade bolagen. Ett 

kriterium för de delägare vi valt att intervjua var också att de på något sätt 

ska ha intresserat sig för relationen mellan equity crowdfundade bolag och 

dess delägare. Delägarna kan ha visat intresse genom att till exempel 

kommunicera med bolagen via forum och då aktivt deltagit i utvecklingen av 

relationerna. Detta tror vi utgör en mer värdefull respondent än en delägare 

som förhåller sig mer passivt till bolaget. Vi har också valt att intervjua 

verkställande direktörer i equity crowdfundade bolag. Dessa har valts ut efter 

ett kriterium som kan beskrivas som en matchning mellan delägare och 

bolag. Vi vill helt enkelt ha en intervju med vd och en delägare i samma 

bolag för att således få ta del av erfarenheter från samma relation fast från 

två håll. Vi har även identifierat anställda på equity crowdfunding 

plattformen Pepins som dagligen arbetar med investerarrelationer vilket gör 

att de har kunskap som gör att dessa intervjupersoner blir speciellt värdefulla 

för vår studie. Delar av vårt strategiska urval består alltså av respondenter 

som vi valt ut efter kriteriet att de ska ha expertkunskap på området. Det 

skulle kunna gå att argumentera för att intervjuer med de delägare som 

investerat mest hade varit mer relevant eftersom någon som har gjort en 

större investering rimligen bör ha ett större incitament att skapa en relation 

som gynnar bolaget. Då bolag som gör en equity crowdfundingkampanj får 

många nya delägare, små som stora, skapas som Julia Reuszner (2018) 

påstod en delägarkraft från tusentals engagerade aktieägare. Vi har avgränsat 

oss genom att inte dela in delägarna efter hur stor deras investering är, utan 

snarare hur stort deras faktiska engagemang är. Detta eftersom storleken på 

din investering inte påverkar din möjlighet att kommunicera genom den 

sociala plattformen som är ämnad för delägare. Vi har aktivt försökt hitta 
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investerare som på något sätt engagerat sig eller kommunicerat med bolagen. 

Enligt Bryman och Bell (2015:409) betyder teoretisk mättnad att man 

fortsätter med sitt urval tills en kategori är mättad med data, alltså att 

mängden ny relevant data som kommer till ytan har avtagit. Därför hade vi i 

förväg svårt att avgöra hur många intervjuer vi skulle behöva göra och 

bestämde oss därför för att fortsätta göra intervjuer tills det att nya teoretiska 

insikter avtog. Vi har kommit i kontakt med våra respondenter genom att de 

svarat på ett inlägg på Twitter, där vi uppmanade personer som stämde in på 

vår kravprofil att höra av sig om de var intresserade av att medverka i 

studien. Vi har även fått några av våra respondenter genom Pepins 

nyhetsbrev, ett mail som når ut till alla Pepins medlemmar en gång i veckan. 

I detta mail lade Pepins in en uppmaning om att höra av sig till oss om man 

var villig att delta i vår studie. 

2.5.2 Könsfördelning hos respondenter

Genom att leta i våra egna nätverk fick vi fyra respondenter. Vi har genom 

vårt inlägg på Twitter nått ut till 11500 vilket gav oss tre respondenter. Via 

Pepins nyhetsbrev har vi nått ut till cirka 45000 personer vilket gav fyra 

respondenter. Dessa respondenter har samtliga varit män. För att få en 

representativ könsfördelning har vi aktivt försökt få tag i kvinnor genom att 

fråga våra respondenter om de har någon kvinna i sina nätverk som stämmer 

in på vår kravprofil, men utan framgång. Detta har lett till att samtliga våra 

respondenter är män. Vi har inte hittat någon statistik på hur stor andel 

kvinnor det är som investerat i equity crowdfundade bolag i Sverige, men vi 

har istället valt att kolla på de mindre listorna på börsen. Enligt Statistiska 

Centralbyrån (2019) så äger kvinnor 12-14% av marknadsvärdet på den 
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minsta listan på börsen. Om vi använder denna siffra som en indikator för vår 

studie betyder det att två av våra elva respondenter bör ha varit kvinnor. 

Barber och Odean (2001) menar att inom investeringar är kvinnor mer 

riskaverta än män. Eftersom finansiering genom equity crowdfunding ofta 

sker i mindre bolag än de på börsen antar vi därmed att risken också är 

högre. Utifrån Barber och Odeans (2001) resonemang antar vi därmed att 

män är än mer överrepresenterade inom investeringar i equity crowdfunding. 

Vi anser dock inte att argumentationen ovan är tillräckligt stark för att bara 

män skulle vara representerade i studien. 

2.5.3 Intervjuprocessen 

Vi har valt att utföra ostrukturerade intervjuer. Enligt Alvesson (2011:16) 

handlar strukturen på intervjun huvudsakligen om detaljeringsgraden 

gällande förutbestämda frågor. Vidare förklarar han att en ostrukturerad 

intervju liknar ett samtal där temat är brett och det finns utrymme för 

intervjun att ta oväntade vändningar. Intressenters erfarenheter från 

relationerna mellan equity crowdfundade bolag och dess delägare kommer 

vara det överordnade temat, men vad våra respondenter väljer att tala om 

gällande detta tema kommer vara tämligen fritt och flexibelt. Vi var båda 

närvarande under alla intervjuer som utfördes över videolänk, alternativt 

fysiska intervjuer. Intervjuerna genomfördes med en respondent i taget. 

Bryman (1997:59f) förklarar att när intervjupersonen får låta tankarna vandra 

iväg från ämnet och associera kan den komma in på områden som är mycket 

intressanta. Han menar att det helt enkelt finns en vinst i att som forskare 

släppa lite av kontrollen över intervjun och överlåta den till 

intervjupersonerna. Även Johannessen och Tufte (2003:71) förklarar att 
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samband som man som forskare inte räknat med kan uppdagas då 

respondenterna kan styra över vilken information som kommer fram under 

intervjuerna. Alvehus (2018:20) förklarar att i en nerifrånansats tar man 

utgångspunkt i empiriskt material vilket handlar om att använda sig av 

intressanta och ibland oväntade mönster i den empiriska verkligheten och 

med hjälp av dessa formulera problem. Vi har delvis hämtat inspiration från 

detta och ser våra ostrukturerade intervjuer som ett sätt att leda in på spår 

som vi tidigare inte hade väntat oss. Vi lät helt enkelt empirin hjälpa till att 

forma vår teoretiska referensram, när vi genom intervjustrukturen släppte lite 

av kontrollen över intervjun i hopp om att våra respondenter skulle leda in 

oss på intressanta områden. 

Vi är införstådda med att det finns en viss risk med ostrukturerade intervjuer. 

Eftersom vi låter respondenterna delvis styra samtalet finns en risk att 

intervjuerna sticker åt olika håll vilket kan skapa svårigheter för oss att hitta 

mönster. Bryman (1997:115) förklarar även att vid en ostrukturerad intervju 

kan det krävas en tätare relation till de man intervjuar. Detta har vi tagit i 

åtanke genom att vid behov ha mer än en intervju med samma respondent. 

Anledningen till att vi valt att utföra våra intervjuer delvis via videolänk är 

att våra respondenter har befunnit sig på flera olika platser och för några av 

dem har en videointervju varit lättare att avsätta tid för än en fysisk intervju. 

Detta eftersom en fysiskt intervju kan innebära att man måste förflytta sig till 

en mötesplats. Bryman och Bell (2015:623) belyser att det kan uppstå 

tekniska problem med intervjuer över skype (videointervjuer) som problem 

med uppkoppling och problem med kvalitet på bild och ljud. Detta har inte 

varit några problem för oss då alla intervjuer utförts utan störningar på grund 

av tekniska problem. Bryman och Bell (2015:623f) menar också att kritik 

kan riktas mot att respondenten har möjlighet att se forskarna och således 
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påverkas av deras yttre attribut såsom könstillhörighet, ålder eller etnisk 

bakgrund. Vidare beskrivs att videointervjuer har visat tecken på att 

respondenter i större utsträckning än i traditionella intervjuer inte dyker upp 

för intervjun. Problemet med att respondenterna kan se oss och påverkas av 

det kvarstår även vid fysiska intervjuer och är därav svårt att helt avfärda. Att 

respondenter inte dyker upp är inget vi har erfarit. 

Våra intervjuer har varit mellan 30-50 minuter långa. Skillnaden mellan våra 

videointervjuer och våra fysiska intervjuer har varit tämligen liten. 

Videointervjuerna har givit något större flexibilitet i bokningen av 

intervjutid. Då vi kunnat se våra respondenter i alla intervjuer och  kunnat ta 

del av såväl tal som kroppsspråk, så har inte intervjuformen legat till grund 

för någon skillnad i analysen av det insamlade materialet. 

2.5.4 Etik 

Etik handlar om vad människor kan och inte kan göra mot varandra, det 

innefattar såväl direkt som indirekt påverkan. Med hänsyn till våra 

respondenter har vi tagit individskyddskravet och dess huvudkrav i beaktning 

(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet) (Johannessen och Tufte, 2003:59ff).

Enligt Johannessen och Tufte (2003:62) innebär informationskravet att man 

som forskare ska informera alla som deltar om deras uppgift i studien och 

vilka villkor som finns för deltagandet. Kvale och Brinkmann (2014:107) 

förklarar att det ska framgå att man som deltagare får avbryta sin medverkan 

när man vill. Johannessen och Tufte (2003:62) menar att information om 
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studien som ges till deltagarna ska innefatta allt som rimligen kan påverka 

deras villighet att delta i studien. Vi kommer att inleda alla våra intervjuer 

med att tydligt beskriva såväl syftet med studien som vilka förutsättningar 

det finns för att delta. Förutsättningarna för att delta i vår studie är att man 

kan tänka sig att delta med namn och att man på något sätt engagerat sig i 

relationerna mellan ett equity crowdfundat bolag och dess delägare. 

Enligt Johannessen och Tufte (2003:62) innebär samtyckeskravet att 

forskaren ska ha samtycke av deltagarna och att det tydligt ska framgå att 

deltagandet är frivilligt samt på vilka villkor det sker. Som deltagare ska det 

gå att avbryta sin medverkan när man helst vill utan några påtryckningar 

eller påföljder (Johannessen och Tufte, 2003:62). Vi kommer som tidigare 

nämnt informera alla respondenter om studiens syfte och låta dem själva 

avgöra om de vill delta. Om någon deltagare väljer att avsluta sin 

medverkan, oberoende i vilket stadie av studien, kommer vi att plocka bort 

personens deltagande utan otillbörliga påtryckningar. 

Kvale och Brinkmann (2014:109) menar att konfidentialitet syftar till den 

överenskommelse som deltagarna ingår i angående vad som görs med den 

data som tas fram tillsammans med forskarna. Johannessen och Tufte 

(2003:52) skriver att i enlighet med konfidentialitetskravet ska respondenter 

själva få välja om de vill vara anonyma eller inte. Vidare förklarar de att om 

deltagare vill vara anonyma ska det inte delges någon information i studien 

som gör att utomstående kan identifiera personen i fråga. Vi kommer inte 

kunna låta våra respondenter vara anonyma eftersom urvalet innehåller 

personer som hade varit lätta för utomstående att identifiera. Intervjutexten i 

kombination med relevant information om personen såsom titel, bransch 

eller företag hade kunnat vara tillräcklig för att röja den medverkandes 

identitet. Även om några av deltagarna skulle kunna vara anonyma utan en 
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överhängande risk att bli identifierade, väljer vi att låta alla vara angivna med 

namn för att undvika variation i trovärdigheten hos de olika respondenterna. 

Därför är det ett krav på alla medverkande att delta med namn. Konsekvenser 

av att inte låta respondenter vara anonyma diskuteras längre fram under 

äkthet.

Enligt Johannessen och Tufte (2003:63) innebär nyttjandekravet att 

informationen som är insamlad gällande enskilda personer endast får 

användas för forskningsändamål och inte lånas ut till kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. Vi har ingen avsikt att använda 

informationen om våra respondenter i något annat avseende än vad som 

framgår i denna studie (Johannessen och Tufte, 2003:63). 

2.5.5 Kvalitetsmått

Bell, Bryman och Harley (2019:362f) menar att äkthet och tillförlitlighet kan 

ses som två kvalitativa alternativ till de mer kvantitativa kvalitetsmåtten 

validitet och reliabilitet. Bell, Bryman och Harley (2019:362f) belyser också 

de reliabilitetskriterier som syftar till att studien ska var upprepningsbar, 

vilket kan vara svårt eftersom en social konstruktion som undersöks i en 

studie inte går att frysa för att i ett senare skede få samma resultat (Bell, 

Bryman och Harley, 2019:362f). Då detta rär en kvalitativ studie där vi 

ämnar att studera intressenters erfarenheter från relationerna som kan vara 

under konstant förändring har vi valt att använda oss av kvalitetsmåtten 

äkthet och tillförlitlighet. 
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2.5.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bell, Bryman och Harley (2019:363) har tillförlitlighet fyra specifika 

kriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Bryman 

(2016:467) förklarar att om en social verklighet kan beskrivas på många 

olika sätt så avgörs trovärdigheten av forskarens beskrivning genom andra 

människors acceptans av denna beskrivning. Vidare beskriver han hur 

trovärdighet i resultaten skapas genom att följa de regler som finns. Lincoln 

och Guba (1985:314) förklarar vidare att man som forskare visar upp sina 

resultat för deltagarna för att bekräfta att forskaren uppfattat vad 

respondenterna sa på ett korrekt sätt, en så kallad respondentvalidering. Efter 

det att våra intervjutexter var klara skickade vi dem till intervjupersonerna i 

fråga för att få en respondentvalidering. Detta för att säkerställa att det inte 

fanns några missförstånd oss emellan.

Bryman (2016:467f) förklarar att en kvalitativ studie handlar om djup och 

inte om bredd. Lincoln och Guba (1985:316) beskriver vikten i att som 

kvalitativ forskare göra en fyllig eller tät beskrivning av detaljerna i kulturen 

för att skapa en överförbarhet i studien. Vidare förklarar de att om 

beskrivningen är fyllig kan det göra så att resultaten blir överförbara till ett 

annat sammanhang. Vi har ämnat att skriva våra texter från intervjuerna på 

ett beskrivande sätt där vi förklararar noga vad som händer och sägs i syfte 

att skapa en studie med överförbarhet.

För att uppnå pålitlighet i studien menar Bryman (2016:468f) att forskaren 

ska anta ett granskande synsätt där forskaren ska säkerställa att en fullständig 

redogörelse för alla studiens processer delges. Lincoln och Guba (1985:318) 

menar vidare att någon utomstående kan fungera som “revisor” som hjälper 
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till att granska studien under processens gång. För att skapa pålitlighet i vår 

studie delar vi med oss av bl.a tankar kring urval av intervjupersoner, våra 

intervjutexter och tankar kring val av teorier. Vi har också flera seminarier 

under processens gång där våra opponenter fått läsa och komma med åsikter 

om vår text. 

Bryman (2016:470) menar att konfirmering är att efter insikten om att man 

inte kan vara objektiv i samhällelig forskning kunna styrka att man som 

forskare agerat i god tro utan någon avsikt att låta personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka studiens resultat. Vi har inte haft några 

avsikter att låta våra personliga värderingar påverka vår studie, vilket vi 

delvis belyst i vår del om att vara partisk. En stor del av att vara abduktiv är 

för oss att vi under studiens gång har kunnat justera vår teoretiska 

referensram. Vi har alltså förändrat vår teori efter vad som krävs av studien 

och har därför inte haft anledning att modifiera någon annan del för att den 

ska passa med teorin. 

2.5.7 Kvalitetsmått  

Äkthet är enligt Alvesson och Sköldberg (2017:161) en källkritisk 

utvärdering om hur vidare källan är en källa eller inte. Helt enkelt en 

undersökning i om vederbörande är ärlig. Vi är medvetna om att det kan 

finnas vissa problem med att vi inte låtit våra respondenter vara anonyma. De 

kan till exempel ha avstått från att berätta vissa saker eller framföra viss 

kritik för att de inte vill behöva ta ansvar för vad de sagt. Å andra sidan så 

kan det gjort så att respondenterna blivit mer sanningsenliga då deras namn 
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är kopplat till vad som sagts. Vidare belyser Alvesson och Sköldberg 

(2017:165) vikten av att vara källkritisk genom kriterier såsom att 

förstahandskällor är värda mer än andrahandskällor. En källa som är mer 

samtid med händelseförloppet är bättre än en som inte är det och en källa blir 

mindre relevant ju mer avlägsen den är i tid från händelseförloppet. Vi har 

tagit detta i åtanke genom att i huvudsak intervjua de aktörer som aktivt 

engagerar sig i relationer mellan equity crowdfundade bolag och dess 

delägare. Eftersom vi först och främst studerat intressenters erfarenheter från 

relationer som finns och inte de erfarenheter som har funnits, fann vi det 

relevant att fokusera på händelser i relationerna som är så nära i tiden som 

möjligt. Vi försökte helt enkelt undvika att diskutera och analysera alltför i 

tiden avlägsna händelser. 

Bryman (2016:470f) förklarar att äkthet, också kallas autenticitet, kan 

konkretiseras ner till fem kriterier; rättvis bild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis 

bild handlar om att framföra de åsikter och uppfattningar som de 

medverkande har på ett rättvist sätt (Bryman , 2016:470f). Som tidigare 

nämnt har vi använt oss av respondentvalidering för att undvika asymmetri 

mellan vad vi framfört i studien och vad våra respondenter har haft avsikt att 

förmedla under intervjuerna. Bryman (2016:470f) menar att ontologisk 

autenticitet handlar om att hjälpa de som medverkar i studien att komma 

fram till en bättre förståelse av sin sociala miljö. Vidare beskriver han 

pedagogisk autenticitet som hur studien har hjälpt medverkande att få en 

bättre förståelse för hur personer i deras omgivning uppfattar saker och ting. 

Efter att vår studie är klar kommer vi dela med oss av våra resultat till alla 

respondenter så att de kan ta del av den förståelse vi skapat av deras sociala 

miljö. Detta hoppas vi ska kunna hjälpa dem förstå sin egen sociala miljö 
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bättre, samtidigt som det kan hjälpa dem att förstå hur andra kan se på den. 

Bryman (2016:470f) förklarar att katalytisk autenticitet handlar om huruvida 

studien hjälper deltagarna att förändra sin sociala situation. Vidare beskrivs 

taktisk autenticitet som huruvida medverkande i studien har fått bättre 

förutsättningar att ta till sig de åtgärder som behövs för att förändra sin 

situation. I denna studie har vi inte tagit i anspråk att uppfylla varken 

katalytisk eller taktisk autencitet. Detta för att vi inte vet om vår studie 

kommer kunna hjälpa deltagarna att ändra sin sociala situation eller ge dem 

förutsättningar att göra det. Det skulle dock ändå vara möjligt att deltagarna i 

studien kommer få ut mer av dessa relationer genom att vi skapar en ökad 

förståelse för relationerna mellan bolag och delägare. Genom att lägga ljus 

på vad som har skapat gynnsamma relationer för bolagen i form av 

delägarkraft skulle det kunna underlätta skapandet av nya liknande relationer 

och utvecklingen av de redan existerande relationerna. 

2.5.8 Tolkning av empiriskt material 

Vi har undersökt relationerna genom att sätta in företeelserna i ett 

sammanhang för att försöka förstå betydelsen och meningen av dessa. Vi har 

tolkat empirin genom att se på en del av det insamlade materialet i ljuset från 

en annan del och även i ljuset från materialet som helhet (Johannessen, Tufte 

och Johansson, 2003:72). 

Vi har under intervjuerna spelat in allt som sagts för att sedan kunna 

transkribera hela intervjun. Transkriberingen har sedan skrivits om till en 

löpande och mer lättförståelig text. Vi har i vår empiri valt att presentera 
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intervjuerna i den ordning de utförts. Detta för att det lättare ska gå att följa 

hur intervjuerna utvecklats och hur vi tagit med oss tankar från tidigare 

intervjuer och lyft dessa i de följande intervjuerna. Under hela processen från 

transkribering till löpande text har vi fört diskussioner om vad som dykt upp 

under intervjuerna. Detta har varit det första steget i analysen av det 

empiriska materialet. Dessa diskussioner har sedan mynnat ut i noteringar 

som hjälpt oss att forma vår teoretiska referensram som legat till grunden för 

fortsättningen av vår analys.
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3. Teori 

3.1 Makt 

Vi har valt att använda oss av Foucaults (1975:171ff) teori om disciplinär 

makt för att besvara vår första forskningsfråga. Är det så att delägare i bolag 

finansierade med equity crowdfunding har makt över sina bolag och i så fall 

hur  kan de utöva den? Vi menar att Foucaults (1975:171ff) teori om makt 

kan hjälpa oss att förstå på vilket sätt delägare skulle kunna ha makt över 

sina equity crowdfundade bolag. Den hjälper oss att beskriva hur ett till 

synes enkelt forum som Stakeholders club, genom sin transparens skulle 

kunna ge delägare makt att påverka bolagen.

Foucault (1975:xiiff) intresserar sig inte för vem som har makt utan snarare 

hur makten drabbar den som underkastar sig makten. Foucault (1975:171) 

förklarar att den disciplinära makten ser som sin uppgift att dressera i stället 

för att beröva, eller snarare dressera för att bättre kunna beröva. Vidare 

beskrivs att den disciplinära makten är ute efter att framställa individer och 

individerna är föremål och verktyg på samma gång. Han förklarar att denna 

maktform utövas på ett blygsamt sätt och med oansenliga metoder. Den är 

inte alls lika triumferande som den repressiva makten. Foucault (1975:171) 

menar att den disciplinära makten utövas genom några enkla medel, den 

hierarkiska översynen, det normaliserande systemet för bestraffning och 

belöning, och slutligen i en examensprocess. Foucault (1975:172f) beskriver 

hierarkisk översyn genom en jämförelse med ett militärläger, i stället för att 

bygga murar som gör det omöjligt att ta sig in eller ut så planeras noga hur 

många tält det skulle vara i varje rad, vilket håll öppningarna är placerade på 
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och var gångar och passager placeras. Omsorgsfull övervakning var det enda 

som skulle behövas för att utöva makt i militärlägret. De normaliserande 

sanktionerna beskriver Foucault (1975:178ff) genom att förklara att i alla 

disciplinära system finns en straffmekanism. På en arbetsplats får sen 

ankomst, frånvaro, vårdslöshet eller avbrott i arbetet negativa följder för 

arbetstagaren. Det kan vara sanktioner i form av mindre lön eller att de blir 

av med förmåner. Foucault (1975:180ff) menar att minsta sak kan vara 

straffbart för att utarrangera avvikelser. Ett disciplinärt straff bör vara 

korrektivt och minska avvikelserna för att få ordning. Exempelvis en elev 

som inte har läst läxan kan få bakläxa och istället lära sig den utantill, en 

form av dressyrmekanism där straffet går ut på att öva. Betyg är en form av 

dressyrmekanism där ett högt betyg tilldelas den som har “gjort rätt” och ett 

lägre till den som har “gjort fel”. Vidare förklarar Foucault (1975:182) att 

fördela enligt rang och grad anger både vilka avvikelserna är och skapar en 

hierarkisk ordning som både straffar och belönar. Foucault (1975:185) menar 

att examen är en kombination av de hierarkiska och de normaliserande 

sanktionernas metoder. Examen upprättar en överblick som gör att man kan 

differentiera, belöna och straffa individerna. Foucault (1975:188) menar att 

enligt traditionellt sätt, så är det den som har makt som syns, men den 

disciplinära makten lägger i stället ljus på den som underkastas makten. 

Detta ljus befäster maktens grepp om individen, att vara ständigt iakttagen 

och gör att den hålls fast i sitt beroende. Foucault (1975:190) förklarar att 

examen sätter individen i en bestämd plats i ett nät genom dokumentering. 

Genom olika handlingar fångas personer och låses fast i olika fack. Foucault 

(1975:190) kallar det för “det skrivnas makt”, som innefattar identifiering, 

signalering och beskrivning av de underkastade. Armén använder detta för att 

undvika upprepad värvning eller för att hitta desertörer. Foucault (1975:192) 

menar att examinationen förvandlar alla individer till fall genom sina 
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bokföringsmetoder. Genom kartlagd kunskap om individen skapas 

hållpunkter för makt. Foucault (1975:195) menar att man bör sluta att alltid 

beskriva makt som något negativt. Han anser att makt är produktivt och 

skapar vår verklighet, våra ämnesområden och våra sanningsritualer. 

För att förklara hur delägarna genom sina relationer till bolagen kan påverka 

dem genom att  transformera bolagens uppfattning om till exempel en 

produkt, har vi använt oss av Christensens et al (2011:85) teori om relationell 

makt. Christensen et al (2011:85) väljer att skilja på två maktperspektiv, 

substantiell och relationell maktförståelse. Den substantiella maktförståelsen 

utgår ifrån att makten visar sig när strategiska aktörer försöker vinna över 

andra strategiska aktörer. Detta genom de bestämda resurser som finns i form 

av kunskap, status och även i förmågan att själv kunna bygga allianser. 

Resurserna kan användas som ett medel för att påverka  maktkampen. 

Substantiell makt handlar alltså om hur en aktör kan få makt över en annan 

aktör (Christensen et al., 2011:86).

Christensen et al (2011:86) förklarar att om man utgår från den relationella 

maktförståelsen så ser man att makten skapas och utvecklas i det sociala 

samspelet där individers olika verklighetsuppfattningar och intressen inte är 

förutbestämda, men ligger som grund för att makt ska uppstå och utvecklas. 

Den relationella makten ligger i transformationen av 

verklighetsuppfattningar. Genom sociala relationer kan aktörer påverka 

varandras verklighetsuppfattningar och utifrån dessa transformationer kan 

nya sociala relationer skapas (Christensen et al., 2011:87). Vidare beskriver 

Christensen et al (2011:87) att transformationer av verklighetsuppfattningar 

är mycket kaotiskt och ej linjärt.
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Under insamlingen av vår empiri har vi funnit att delägarna är mer benägna 

att kommunicera med sina equity crowdfundade bolag än i sina börsnoterade 

bolag. För att förklara hur en mer frekvent kommunikation kan öka 

delägarnas möjlighet att påverka bolagen har vi valt att använda oss av 

Turkers (2014) teori om makt.

Turker (2014) studerar vilka källor till makt som påverkar intressenters 

inflytande när de är med och deltar i gemensamma organisatoriska 

beslutsprocesser. Enligt Turker (2014) så kan intressenters trovärdighet och 

den frekvens de har i sin kommunikation med organisationen påverka hur 

pass mycket makt de har i besluten. Turker (2014) framhäver kunder som en 

av de mest kritiska intressenterna, viktigt att bibehålla goda relationer med 

dessa. Inte bara för att bibehålla marknadsandelar och öka vinsten, utan 

också för att kommunikationen med kunderna förhöjer såväl kunskaps- som 

innovationsackumulationen i organisationen. Därför menar Turker (2014) att 

ledningen bör se kunderna som en av sina viktigaste intressenter. Vidare 

förklaras att relationen till kunderna bör byggas långsiktigt med trovärdighet 

och frekvent kommunikation. 

Under våra intervjuer har vikten av delägarnas förtroende för bolagen 

poängterats vid flera tillfällen. För att beskriva hur förtroendet för bolagen 

har inverkan på hur delägarna påverkar bolagen har vi valt att använda oss av 

Kellys (2007) teori om makt.  

Enligt Jackson och Carter (2007:94) är makt, att kunna få någon att göra 

något som de inte direkt själv vill göra. Kelly (2007) menar att förhållandet 
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mellan makt och kunskap bara är en del av ett större maktförhållande som 

existerar i alla organisationer. Hur effektiv hanteringen av kunskap är, bygger 

först och främst på hur effektiv hanteringen av människor är. Kelly (2007) 

förklarar att hur anställda förhåller sig till auktoriteter, beror på förtroendet 

som finns mellan anställd och arbetsgivare. För att utveckla ett förtroende i 

en organisation krävs det att makt utövas på ett legitimt sätt i organisationen. 

Kunskap är ett sätt att legitimera denna maktutövning. Vidare menar hon att 

kunskap i denna kontext är en förlängning av förtroendenivån i 

organisationen. Denna förtroendenivå kan förstärkas genom en mer effektiv 

kommunikation och en klarare projicering av mål samt med stöd av 

sanktions- och belöningssystem kan detta resultera i en mer 

konkurrenskraftig organisation (Kelly, 2007). Den kommunikation som sker 

mellan equity crowdfundade bolag och dess delägare bör alltså ha en 

inverkan på förtroendet som finns i relationen mellan bolagen och delägarna. 

3.2 Identitet 

Under intervjuerna har det varit återkommande att våra respondenter 

använder sig av sina innehav i equity crowdfundade bolag för att på något 

sätt projicera en bild av sig själv. Vi har använt oss av Belks (1988) och 

Jackson och Carters (2007) resonemang kring hur man kan visa vem man är 

genom sina ägodelar, för att kunna besvara vår andra forskningsfråga om 

vilka konsekvenser som intressenter upplever av att delägare identifierar sig 

med bolagen.

 

Belk (1988) förklarar att vi är vad vi har och att detta kan vara en av de mest 

grundläggande faktorerna för vårt konsumtionsbetende. Vidare framförs ett 
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brett spektrum av bevis som understöder att ägodelar bidrar till en känsla av 

“Self”. Belk (1988) förklarar att vi med hjälp av våra ägodelar påminner oss 

själva, definierar och förklarar vilka vi själva är. Detta är något som börjar 

redan i tidig ålder, då vi lär oss att skilja oss själva från andra som kan 

avundas våra ägodelar. Belk (1988) förklarar att vikten av ägodelar vidhålls 

genom hela livet. Vi använder ägodelar för att påminna oss om händelser, 

erfarenheter, prestationer och människor i våra liv. Han menar att vi genom 

våra ägodelar kan skapa oss en känsla av var vi kommer ifrån, vilka vi är och 

kanske till och med vart vi är påväg. Vidare förklaras hur en förlängning av 

oss själva uppenbaras genom att vi kan styra och kontrollera objekt genom 

att skapa dem, besitta kunskap om dem, anpassa oss till dem eller att ha 

närhet till dem. Han förklarar att det utvidgade jaget även fungerar när det 

kommer till nationsidentitet, olika grupper eller i familjen. Det går alltså att 

applicera på såväl individen som kollektivet. Dessa kollektiva nivåer av jaget 

kan uppmana till ett betenden som kan, ur ett annat perspektiv uppfattas som 

osjälviska. Utöver ägodelar i form av konsumtionsvaror, påvisar Belk (1988) 

att samband mellan en förlängning av sig själv och relationen till ägodelar 

också påträffas bland ägodelar såsom samlingar, pengar och andra 

människor. Här menar han inte människor som ägodelar i form av slavar, 

utan människor man väljer att omge sig med, eftersom de reflekterar positivt 

på en själv (Belk, 1988). 

Jackson och Carter (2007:178) menar att det är viktigt att ha en känsla för 

vem man är. Vidare refererar Jackson och Carter (2007:183) till Erich Fromm 

(1979) som identifierat två livsfilosofier The having mode och The benig 

mode. The having mode bygger på att människor formar sitt jag genom 

ägodelar. Jackson och Carter (2007:183) förklarar att olika produkter 

marknadsförs på ett sätt som indikerar att ägandet av denna produkt kommer 
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i sig skapa ditt efterfrågade jag. Den kommer ge dig som köpare 

karaktärsdrag som kommer göra andra avundsjuka. Exempel på detta kan 

vara business class resor eller en fin klocka. Jackson och Carter (2007:189) 

menar att önskan (desire) är den främsta motiverande kraften och att enligt 

Lacan’s model är önskan grunden till jaget. Vidare förklaras hur jaget skapas 

genom önskan om en positiv värdering från andra. Jackson och Carter 

(2007:189) menar att det inte handlar om tillfredsställelsen genom själva 

förvärvet av något materiellt, utan det handlar om ett sökande efter identitet, 

där det är en positiva värdering från andra som eftersträvas. Det är alltså inte 

produkten i sig som är viktig, utan den värdering man får av andra av att 

erhålla produkten. En delägare i ett equity crowdfundat bolag skulle alltså 

kunna använda sitt delägande i bolaget för att söka en positiv värdering av 

andra. 

För att omgivningen ska kunna ge en denna positiva värdering som Jackson 

och Carter (2007:189) beskriver måste omgivningen veta hur ägandet av 

denna produkt ska värderas. Kunskapen om hur erhållandet av produkten ska 

värderas är alltså en förutsättning för att man ska få den önskade värderingen 

av andra. Ett sätt att ge sin omgivning denna kunskap skulle kunna vara att 

själv informera om vad det betyder att äga denna produkt. Vidare förklarar 

Casaló, Flavián och Guinalíu (2010) hur en följd av att en individ identifierar 

sig med en grupp är att individen får en ökad benägenhet att marknadsföra 

gruppen. Om en delägare delar med sig av information om bolaget för att 

delägaren önskar att kopplingen till bolaget ska ge hen en positiv värdering 

från andra, betyder det att bolaget får ta del av delägarens sociala kapital. 

Burt, Hogarth och Michaud (2000) förklarar att om en manager har en person 

i sitt tidigare nätverk som nyligen blivit en del av managerns arbetsgrupp, 

betyder det att denna person nu inte ingår i managerns sociala kapital. 
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Eftersom socialt kapital är en relation som överbryggar strukturella hål, det 

syftar alltså till kontakter som man inte annars hade fått kontakt med via 

organisationen. Om managern talar med en gammal bekant som arbetar i en 

annan del av organisationen och i denna vardagliga konversation tar del av 

information som kan ge managern en konkurrensfördel.  Detta eftersom 

relationen överbryggar mellan managern och den gamle bekantskapen ett 

strukturellt hål i organisationen, managern får alltså ta del av informationen 

på grund av sitt sociala kapital (Burt, Hogarth och Michaud, 2000).  

3.3 Lojalitet 

He och Li (2010) förklarar hur en konsument som identifierar sig med ett 

företag också tenderar att bli mer lojal mot företaget. Vidare föreslås hur 

företag bör satsa mer på att få deras konsumenter att identifiera sig med dem, 

då varumärkesidentifiering leder alltså till en högre nivå av 

varumärkeslojalitet. Då många av de delägare vi intervjuat är både 

konsumenter och delägare i de bolag de investerat i, antar vi att detta 

beteende även finns hos dem. Därför menar vi att det är intressant att studera 

hur bolagen kan dra nytta av lojala delägare som en följd av att delägarna 

identifierar sig med bolagen. Vi har därför använt Hirschman (2007) teori 

kring lojalitet för att förklara hur lojalitet hos delägarna, kan vara fördelaktigt 

för de equity crowdfundade bolagen.

Hirschman (2007:4) beskriver två alternativ som kunder eller medlemmar 

har när de är missnöjda med en produkt eller en organisation. Det första 

alternativet kallas exit och syftar till när man som kund eller medlem väljer 

att sluta köpa en produkt eller att gå ur en organisation på grund av missnöje. 

Detta leder till färre kunder eller färre medlemmar och ledningen lämnas 
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själva att ta reda på vad som skapat detta missnöje. Hirschman (2007:4) 

kallar det andra alternativet för voice. Väljer kunderna eller medlemmarna 

detta alternativ väljer de istället att uttrycka sitt missnöje. Ledningen får 

således information om vad som skapat detta missnöje och har alltså 

möjlighet att agera för att råda bot på problemet. Hirschman (2007:76) 

förklarar att exit ofta driver bort voice. Exit är alltså det alternativ som 

medlemmar eller kunder tenderar att välja. 

Hirschman (2007:77) beskriver två faktorer som kan få medlemmar eller 

kunder att i stället tendera till att välja voice framför exit. Den första faktorn 

är den uppskattade förmågan medlemmar eller kunder har, att påverka 

organisationen, och den andra faktorn är, till vilken grad medlemmar eller 

kunder är villiga att byta bort säkerheten att genomföra en exit mot 

osäkerheten det innebär att genom voice förbättra det som är fel. Hirschman 

(2007:77f) menar att båda dessa är kopplade till lojalitet till organisationen, 

och troligheten är att kunder eller medlemmar går mot voice ökar i takt med 

lojaliteten. Vidare beskrivs hur dessa faktorer inte är oberoende av varandra 

och att medlemmar med en viss tillgivenhet till organisation kommer försöka 

få inflytande. Detta kommer speciellt fram när organisationen rör sig i, vad 

medlemmen uppfattar som fel riktning. Om en medlem har eller tror sig ha 

den makt i organisation som krävs för att ta organisationen tillbaka på rätt 

väg, tenderar medlemmen skapa starka band till organisationen. Hirschman 

(2007:77f) förklarar att i detta fall håller lojaliteten borta exit som alternativ 

och framhäver voice. Vidare förklaras att medlemmar kan vara fortsatt lojala 

mot en organisation utan att ha inflytande, men det krävs då att medlemmen 

har en tro på att någon agerar om en ogynnsam situation uppstår. Hirschman 

(2007:77ff) menar att i kampen mellan exit och voice vinner ofta exit. 

Lojalitet kan vända detta genom att sänka medlemmars tendens att vilja att 
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göra en exit, detta för att medlemmarna har en förhoppning eller förväntning 

av att det som inte är bra kommer att förändras. Lojalitet höjer således 

kostnaden för att välja exit. Hirschman (2007:79) förklarar att lojala 

medlemmar eller kunder kan fylla syftet att de genom voice hjälper 

organisationer att undvika att problem ackumuleras, genom att belysa 

problemen och således möjliggöra möjligheten att korrigera dem. Hirschman 

(2007:80f) lyfter fram att lojalitet är extra viktigt när en produkt eller 

organisation har nära substitut. Om två företag producerar liknande produkter 

men det uppdagas ett fel med det ena företagets produkt, då kommer detta 

leda till att kunder strömmar från företaget med den felaktiga produkten till 

det andra företaget. Hirschman (2007:80f) menar att denna strömning kan 

tämjas om kunderna är lojala till företaget och dess produkter, även om de 

inte är lika bra som det andra företagets produkter. Lojalitet är således som 

mest effektiv när den är irrationell. Denna irrationella typ av lojalitet är 

vanligast förekommande bland fotbollssupportrar och politiska partier. 

Hirschman (2007:82) förklarar att lojalitet är nyckeln till att vinna kampen 

mellan voice och exit.
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4. Empiri 

Innan varje intervju har vi förklarat för respondenten vad vi ämnar att studera 

för att ge dem ett sammanhang. Vi har även kollat av med varje respondent 

att de godkänner att vi spelar in intervjun och att vi använder deras namn i 

studien. För att värma upp respondenten och få en bättre bild av personen har 

vi låtit den vi intervjuar berätta om sig själv i början av varje intervju. Vi har 

i den mån det går haft intervjuer fysiskt, men har huvudsakligen fått använda 

oss av videolänk för att det skulle vara praktiskt genomförbart. Vi har valt att 

presentera intervjuerna i kronologisk ordning. Detta eftersom flera intervjuer 

har formats av de erfarenheter vi tagit med oss från tidigare intervjuer.   

Under intervjuerna dök flera begrepp upp vars betydelser inte är självklara 

om man inte är insatt i equity crowdfunding. Nedan har vi presenterat och 

förklarat några begrepp inom crowdfunding för att empirin ska vara lättare 

att förstå. 

Stakeholders´ Club  
Stakholders club är ett forum på Pepins plattform där delägare, bolag och 

Pepins kan kommunicera fritt. Det fungerar som ett traditionellt forum där 

alla deltagare kan lägga upp inlägg med sina frågor och funderingar. Bolagen 

har egna rum där de kan dela med sig av finansiell data och låta delägarna 

delta i kundundersökningar. Det är sedan fritt fram för alla att kommentera 

detta och även ta del av vad andra kommenterat (Pepins.com, 2019). 
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Inlåsningseffekt  
Eftersom equity crowdfundade bolag ofta handlas på en marknad som bara är 

öppen för handel under vissa perioder, skapas en inlåsningseffekt. På Pepins-

market kan investerare endast köpa och sälja innehav under förutbestämda 

tidsperioder. Dessa handelstillfällen är en gång i månaden, var tredje månad 

eller i några fall sker ingen handel alls (Pepins 2019). På plattformen 

Fundedbyme är det upp till investerare att själva hitta en köpare, då det inte 

finns någon handelsplats (Fundedbyme 2019). Andra sätt att likvidera sitt 

innehav i ett bolag som finansierats genom equity crowdfunding kan vara 

genom ett uppköp eller en börsnotering. 

4.1 Martin Fröström, delägare 

Vi träffar Martin F på bestämd tid i ett mötesrum på Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek. För att skapa en trevlig stämning bjuder vi på lite fika 

innan intervjun börjar. Han berättar att han är uppvuxen i Halmstad och är 26 

år gammal. Martin F nämner även att han är en civilekonomstudent med 

controller som vald fördjupning. 

Vi intresserar oss tidigt för hur Martin F kom i kontakt med crowdfunding 

och han förklarar att det började med en investering i bolaget Skymap via 

plattformen Pepins. Han hade tidigare även stött på tjänster som Patreon, där 

man kan stödja personer som skapar digitalt material, men även Kickstarter 

hade han hört talas om tidigare. Vi frågar varför det blev just Skymap som 

han investerade i och han förklarar att det var en kombination av att man 

kunde delta i deras emission och att han tyckte att Skymap var det mest 

intressanta bolaget då. Martin F förklarar att han gillar bolag som 

digitaliserar något som tidigare varit gammalt och tråkigt. Han tar upp 
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bolaget Fortnox som ett exempel inom redovisning. “Mitt intresse för foto, 

drönare och att jag förstår hur enkel processen är påverkar också att jag 

investerat i Skymap”, förklarar Martin F.

Martin F berättar att han upplevde Pepins som ärligt och säkert i jämförelse 

med andra plattformar, exempelvis Kickstarter där du kan köpa en produkt 

som inte finns ännu. “På Pepins är det bolag som du faktiskt investerar i och 

inte vad som helst hamnar där, de har ett urval”, berättar han. Martin F tar 

upp att han tycker de har en bra hemsida och att han har en positiv inställning 

till de som jobbar i bolaget.

För att få en tydligare bild av relationen mellan Martin F och bolaget, frågar 

vi om han på något sätt kommit i kontakt med bolaget efter crowdfundingen. 

Han berättar att han tror att han någon gång stött på deras annonser i sociala 

medier, men inte mycket mer än så. Vi blir nyfikna på vad Martin F tycker 

om informationen han får, men även om det är något han saknar. Han berättar 

att all information är uppskattad och att han mycket gärna skulle vilja ha mer 

information för att få en bättre insyn i bolaget. Han förklarar att han helst 

skulle vilja ha den hårda datan i form av siffror skickade till sig i 

pappersform, men detta mest för han tycker om att läsa rapporter i detta 

format. En app med alla pressmeddelanden, beskriver han hade varit smidigt. 

Martin F är tydlig med att han är intresserad av all slags information från 

bolaget, inte bara ekonomisk data. Han hade gärna velat bli informerad om 

hur han kan hjälpa bolaget, men känner att han inte riktigt vet hur. Martin F 

beskriver att han vill hjälpa bolaget trots att det för honom är en väldigt liten 

investering.
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Martin F berättar att när han köper aktier på börsen känner han sig som en 

ägare av aktien, men inte som en ägare av bolaget. Däremot när han köper en 

aktie på Pepins så känner han sig mycket närmare bolaget. “Det känns som 

att man verkligen är en del av bolaget, jag får en uppfattning om att det inte 

handlar lika mycket om pengar” säger Martin F. Vidare berättar han att det 

stärks av att i crowdfundade bolag så äger han en större andel av bolaget än 

på Stockholmsbörsen, trots samma insats. Martin F beskriver det som att han 

har en större del av kakan. Han förklarar även att detta gör honom mer lojal 

till bolaget. Vi frågar hur han känner kring att han till viss del är inlåst och 

inte kan sälja sina aktier. Han tycker det är en faktor som gör att han kanske 

inte vågar investera riktigt lika mycket, men också att han blir mer långsiktig 

och lojal av det.

Vi pratade med Martin F om han på något sätt skulle vilja hjälpa bolaget och 

han förklarar att han gärna skulle vilja göra det, men att han tycker det är 

svårt att veta hur han kan hjälpa bolaget. Han hade kunnat tänka sig att dela 

deras information på sociala medier, framförallt genom att dela filmer och 

liknande. Det bör dock inte vara för långa filmer eller för säljorienterat. “En 

bra reklamfilm hade jag kunnat tänka mig att dela på exempelvis LinkedIn 

eller Facebook” säger han. Det får gärna vara personligt tycker Martin F. Vi 

frågar vad han själv har för incitament att hjälpa till och dela bolagets 

budskap och han förklarar att det är både att hjälpa dem få nya kunder, bygga 

deras varumärke, men det finns också ett självintresse i att visa vem han är. 

“Genom att jag delar saker från ett bolag jag vill förknippas med, så kan 

personer jag inte träffat på länge ser vem jag är idag”, säger Martin F. Han 

förklarar att det handlar om att bygga en bild av vem man är. “På LinkedIn 

är det ett klockrent sätt att beskriva vem man är professionellt och kunna 

visa att jag har ett intresse av att investera, jag känner mig också mer 
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benägen att marknadsföra ett företag på LinkedIn”, berättar Martin F. Vi 

känner oss vid detta laget ganska färdiga med intervjun och vi undrar om 

Martin F vill berätta något mer. Han förtydligar lite av vad som tidigare sagts 

och vi tackar för intervjun.

4.2 Olof Andersson, expert och delägare 

Vi hade bokat in en videokonferens med Olof, istället för en fysisk intervju. 

Olof börjar med att berätta att han är 31 år och är utbildad till civilekonom 

och har jobbat i finansbranschen i ungefär sex år. Han fortsätter med att 

berätta att på Pepins jobbar han med handelsplattformen och är Key account 

manager för ungefär hälften av alla bolag. “Jag har investerat privat i 10 

år”, säger Olof.  

 

Vi frågar Olof hur han kom i kontakt med crowdfunding första gången. Han 

förklarar att för ungefär sju år sedan var Kickstarter redan väldigt stort i USA 

och då kom han i kontakt med kortspelet exploding kittens som finansierades 

där. Equity crowdfunding däremot kom han först i kontakt med när Pepins 

skulle göra en emission åt Paradox. Då började han även investera i andra 

bolag, berättar Olof. 

När vi gjort en kort förklaring om vad vår studie fokuserar på frågar vi Olof 

om han har några tankar kring relationen mellan investerare och bolag som 

finansierat sig med hjälp av crowdfunding. “Det första jag tänker på är att 

det finns ett budskap, du blir mer än bara delägare och man blir en 

ambassadör”, berättar Olof. Han förklarar att ordet ambassadör är ganska 

återkommande både bland bolag och investerare. Vidare berättar han att på 
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Stakeholders club är delägarna väldigt aktiva och gärna gratulerar bolaget till 

framgångar. Vi blir intresserade av ambassadörskap och frågar vad bolagen 

vill ha ut av en ambassadör. Olof förklarar att det är olika från bolag till 

bolag, men exempelvis Färsking gillar att deras ambassadörer sprider deras 

inlägg på sociala medier som facebook och instagram, för detta ger dem 

gratis medial marknadsföring. Han är dock lite skeptisk till om de flesta kan 

tänka sig att dela vad som helst då många bryr sig mycket om sin image. 

“Generellt vill folk dela med sig av positiva nyheter, inget som ser desperat 

ut” säger Olof.

Vi börjar prata om Stakeholders club igen och Olof tar upp “polls” i form av 

röstningar som en bra användning för plattformen. Här kan bolaget göra 

kundundersökningar gratis, förklarar han. “Det finns även en flik bolagen 

kan använda för rekrytering, den är dock ganska passivt använd”, berättar 

Olof. Han förklarar att många känner nog att det gör större skillnad att hjälpa 

ett litet bolag och därför är lite mer villiga att göra det. Vidare beskriver han 

hur de kan använda sig av Stakeholders club för att hitta nyckelpersoner. 

Olof tar ett bolag med 800 delägare som exempel, av dessa 800 bör det 

finnas några som har de önskade kompetenserna i sitt nätverk. Vi ställer 

frågan om det kan finnas något utöver de ekonomiska incitamenten som 

investerare vill ha ut av relationen. Olof nämner att vingården Escapat har 

delägare som tycker det är kul att kunna berätta att de är delägare i en 

vingård. Samma sak gäller för Hernö gin om man är förtjust i gin. “Det blir 

en del i att bygga en image och kan användas som en kul anekdot i sociala 

sammanhang”, säger Olof. Han förklarar även att summan man har 

investerat spelar inte så stor roll. Olof tycker hockeylag är ett bra exempel, 

det är många som investerar, men inte särskilt stora summor. Han förklarar 

att det är för att stötta laget, inte för att göra en investering. 
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Från diskussionen har vi förstått att Olof har bra koll på börsnoterade bolag, 

så vi frågar vad han tycker är de största skillnaderna i relationen som 

investerarna har till ett bolag på börsen gentemot relationen till ett onoterat 

bolag som finansierat sig genom equity crowdfunding. Han beskriver det 

som att kontakten och närheten är mycket tydligare hos bolagen på Pepins. 

På börsen finns det endast några extrema exempel där denna närheten finns. 

Vidare förklarar han att personerna som investerar är en stor bidragande 

faktor. Han delar upp dem i två grupper, folk som har bra koll på Pepins och 

vet att det förväntas lite mer engagemang av delägarna. Den andra gruppen 

är de som har ett stort intresse i det specifika företagets produkt eller tjänst 

och därför engagerar sig mer. Olof nämner även att det kanske finns lite mer 

trösklar för att investera i ett onoterat bolag och då har du redan när du utfört 

investeringen engagerat dig lite mer än vanligt. 

Diskussionen kommer in på om bolagets storlek spelar någon roll för hur 

nära man känner sig bolaget. Olof tror att eftersom de flesta kan äga en 

mycket större andel av ett bolag som finansierats genom equity 

crowdfunding, än ett av de större börsnoterade bolagen kommer det kännas 

som att ens investering spelar en större roll. Att det är ett mindre bolag gör 

också att det finns mycket mer möjligheter att komma i kontakt med bolagets 

vd eller finanschef. I Stakeholders club är det ofta de som svarar. I ett 

börsbolag kan man inte ha sådana förväntningar, nämner han. Bolaget har 

ofta kommit till Pepins för att de just vill ha delägare, därför finns det nog ett 

annat intresse hos ledningen att vara närvarande. Olof beskriver även att de 

flesta bolagen på Pepins bryr sig mer om sina delägare än vad de andra 

bolagen på börsen gör. För den enskilde investeraren är Stakeholders club 

väldigt bra eftersom alla andra investerarna också kan se frågan och därmed 
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ser om bolaget svarat eller inte. Ledningen känner sig nog lite pressad att 

svara eftersom det kan ge lite “bad will” annars. Han nämner att det ibland 

kommer lite konstiga frågor, men för det mesta skapar det ett engagemang 

ändå. Vi frågar om Olof tror om det finns något annat som skulle kunna öka 

engagemanget på Stakeholders club och han pratar framförallt om att det 

finns ett behov av lätthanterliga verktyg för att uppnå ändamålet. Ett företag 

valde att starta en grupp på facebook för sina delägare, problemet blev att 

gruppen användes mer som en kundservice än för att skapa engagemang 

kring bolaget. Vi på Pepins försöker skapa fler verktyg för att hjälpa bolagen 

att hålla kontakt med sina delägare, dock försöker vi vara försiktiga med mail 

eftersom vi inte vill spamma. En app hade kunnat vara en lösning säger Olof.

Vi frågar Olof om det är något han tycker vi bör ha i åtanke när vi studerar 

vårt ämne. Han tar upp att det behöver ju inte bara vara bra relationer. Det 

finns ju exempel på där man haft en dålig relation också. Det finns bolag som 

har lovat saker när de finansierat sig och sedan har förutsättningarna 

förändrats. Om de inte meddelar delägarna om förändringarna i 

förutsättningarna blir det en överraskning när det som lovats inte levereras. 

Om man kommunicerat längs hela vägen blir de som investerat mycket mer 

förstående. Ett exempel kan vara om en aktie börjat handlas eller inte. Flera 

investerare vill bli uppdaterade med hur bolaget går genom en aktiekurs. De 

som inte meddelar sina investerare får det nog tuffare att ta in pengar en 

andra gång, då förtroendet gått ner förklarar han. Diskussionen kommer in på 

handeln av de onoterade bolagen. Olof berättar att de försöker få igång 

handeln tidigare än förut, mycket för att många bolag får i första handeln 

chansen att öka sitt antal delägare ännu mer. Därmed får de ännu fler i sitt 

nätverk som kan hjälpa bolaget.
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Innan vi avslutar frågar vi om det är något Olof skulle vilja tillägga. Han tar 

upp Färsking som ett exempel på några som verkligen varit aktiva i att 

kommunicera med sina delägare. Detta framförallt genom sociala medier. De 

har en röd tråd i sitt engagemang gentemot delägarna och de får nog också de 

mest aktiva delägarna. De satte även ett tak på hur mycket man fick investera 

för att de verkligen skulle få många investerare och inte bara ett fåtal stora 

investerare. Deras mål var att få in många investerare som trodde på dem och 

som kunde hjälpa till, berättar Olof. Vi avslutar intervjun och tackar honom 

för hans bidrag.

4.3 Martin Andersson, delägare 

Vi hade videointervju med Martin A, då det var mest praktiskt för båda 

parter. Martin, 36 år berättar lite om sig själv, bland annat att han övertalade 

sin pappa att köpa lite aktier till honom för han tyckte det var häftigt att 

kunna tjäna pengar utan att göra något. Han fortsätter med att berätta hur 

intresset växte och han började läsa ekonomibloggar för att lära sig mer om 

att analysera aktier. Martin A nämner även att han nu studerar ekonomi i 

Stockholm och jobbar på Nordax bank.

Martin A berättar att han kom i kontakt med crowdfunding och Pepins när 

han hörde att det pratades om Alvestaglass på Börspodden. Han tyckte det 

var så pass intressant att han handlade några olika sorters glass från 

Alvestaglass. Sedan utvärderade han produkterna tillsammans med sin familj 

och vänner. Martin A tyckte om glassen och bestämde sig för att investera i 

Alvestaglass. En investering som han själv säger att han gjorde mest för skoj 

skull. Han berättar också att han upptäckte att det fanns en community för 

delägare och bolag samt att man var duktig på att kommunicera. Martin A 
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förklarar att han tror att detta tillsammans med Alvestaglass framgång kan ha 

varit en orsak till att han längre fram överskattat styrkan hos detta 

community något. “I tillväxtbolag får man gå mer på mjuka värden, det är 

svårt att räkna på det”, berättar han. På börsen blir det mer hårddata, säger 

Martin A.

Vi frågar Martin A vad som gjorde honom intresserad av just de bolagen han 

valt att investera i. Han svarar att han gillar att titta på ledningen, men också 

bolag som Frilansfinans där det verkligen finns ett behov av bolagets tjänst. 

Kronfönster förklarar Martin A blev en katastrofal investering. Han berättar 

att analysen var ganska enkel, då den baseras mest på att fönster är något 

som alltid går att sälja. Han beskriver även hur han tror att en inspirerande vd 

är något som gör en mer villig att investera, det hade exempelvis 

Kronfönster. Vi börjar prata lite om delägarkraften och Martin A berättar att 

han gärna vill väga in den i investeringen, men den är svår att värdera. Han 

beskriver hur han kände av delägarkraften i Alvestaglass när många på 

twitter skrev att de köpte aktier och att de sedan köpte glassen. 

Diskussionen kommer in på relationen mellan bolag och investerare och då 

specifikt på bolaget Superfruit som han är delägare i. Vi frågade Martin A om 

han på något sätt identifierar sig med Superfruit och deras hälsosamma stil. 

Han förklarar att det stämmer, men att han till stor del slutade känna sympati 

för dem efter att han blivit besviken på en produkt. Martin A berättar att han 

försöker leva ett hälsosamt liv, men när han hittade deras granola i en butik 

blev han besviken på hur mycket socker det var i den. Han beskriver att han 

blev mycket besviken och att han efter detta valde att skriva ett längre inlägg 

på Stakeholder club om att han var besviken på sockermängden i muslin. 

Martin A hade längre fram läst på Stakeholders club att en annan delägare 
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följt upp hans inlägg med att ställa följdfrågor där personen undrade om det 

skulle komma en musli med mindre socker. Vi fortsätter prata om 

engagemanget från delägare och börjar samtala om bolagens stämmor. 

Martin A hade varit på någon av deras stämmor men upplevde att det var 

väldigt få på plats. Det kändes mest som en formalitet och att man gjorde det 

som var tvunget att göras. Längre fram i intervjun kommer vi in på 

bolagsstämmorna igen och Martin A önskar att det hade varit lite mer 

engagemang på dessa, så det inte bara känns som en formalitet. Han nämner 

ett börsnoterat bolag som heter Simris alg som skapade ett bra engagemang 

genom att visa upp sin produktion och bjuda på sina produkter.

Diskussionen kommer därefter in på bolaget Kronfönster som gick i konkurs. 

Han tyckte det var intressant att vissa delägare kände sig lurade medan han 

själv inte tyckte det var något konstigt då kommunikationen sköts bra. 

Martin A förklarar att det är lätt för investerare att bli bittra när en investering 

gått dåligt. Även Urban green som inte haft en så bra utveckling tycker han 

kommunicerat bra. Martin A kunde tydligt förklara vad som inte gått bra för 

bolaget och verkar nu ha en positiv bild av företaget.

Martin A berättar att han tror att delägare lättare engagerar sig när det går 

dåligt. Både för att de vill veta vad som händer, men även för att de vill 

hjälpa till. Framförallt beskriver han hur det ofta efterfrågas finansiell 

information eftersom folk vill veta hur det går. Martin A beskriver hur han 

märkt att vissa bolag har ett väldigt fokus på investerarna under emissionen, 

men glömmer bort dem när emissionen är slut. Bolagen hade exempelvis 

kunnat visa upp sig lite mer på bolagsstämman anser han. Han förklarar även 

hur han träffat någon annan delägare som verkligen varit en ambassadör för 

ett crowdfundat bolag, men sedan hade  bolaget inte alls levererat det som 

57



förväntats till kunderna. Då ville delägaren inte längre vara ambassadör för 

bolaget och blev besviken på ledningen. Martin A nämner även att det är 

tråkigt när man inte vill vara delägare i ett bolag och inte kan sälja. Han 

berättar dock att när han investerar i ett crowdfundat bolag så tar han med i 

beräkningen att det är svårt att sälja.

Vi blir nyfikna på hur Martin A själv tänker kring att vara ambassadör och 

han förklarar att han hade inte kunnat tänka sig att sälja på alla sina kompisar 

sina bolags produkter, men att han gärna bjudit vänner och familj på 

exempelvis glass. Vi frågar Martin A om han hade kunnat tänka sig att gå in 

på lokala livsmedelsaffärer och be dem ta in produkter från Alvestaglass. 

Han var lite tveksam, men beskriver att när han levde på en mindre ort fanns 

det bara en butik att handla mat i, så där hade han nog kunnat tänka sig att 

göra det. Vi undrar om Martin A känner sig mer lojal mot sina bolag som 

blivit crowdfundade än de som han äger på börsen och han säger då att han 

känner sig lojal mot Alvestaglass. Han förklarar att eftersom han inte gillar 

socker så äter han deras proteinglass mycket och han tycker den är bättre än 

konkurrenten Barebells. Martin A berättar att i bolag som finansieras genom 

crowdfunding känner man sig som investerare mer sedd. Eftersom det är 

först till kvarn så känns det mycket mer rättvist. Bara en sådan sak som att 

man symboliskt fick en glass i butik gör att man känner att de bryr sig. 

Vidare beskriver Martin A att det känns mer som att man stödjer en 

entreprenör när man investerar i bolag genom crowdfunding. Vi frågar 

Martin A om han har något han vill tillägga. Han förtydligar något som han 

tidigare sagt och vi tackar för en trevlig intervju.
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4.4 Filip Lindkvist, delägare 

Filip L är 22 år och bor i Lund, vilket innebar att en videointervju var det 

mest praktiska. Filip L berättar att han är en mycket idrottsintresserad person, 

men att han har de senaste två åren fått ett större intresse för börsen. Han 

berättar om sin första kontakt med Pepins vilket var på ett evenemang i Lund 

där olika bolag fick presentera sina idéer. På evenemanget närvarade 

Pensiono och Superfruit och det utmynnade i att han investerade i båda 

bolagen, förklarar Filip L. Längre fram investerade han även i Alvestaglass. 

Han berättar att han har haft lite dålig koll på bolagen, men att han vet att det 

finns en Stakeholders club för att kommunicera. Filip L nämner att han känt 

att han kommit lite närmare dessa bolag än de bolag han investerat i på 

börsen. “Det känns som att jag kommer närmare de crowdfundade bolagen 

än om jag investerat i exempelvis Betsson som är ett storbolag”, säger Filip 

L. 

Vi frågar Filip L varför han tror att han känner sig mer nära dessa bolag än 

ett bolag på Stockholmsbörsen. “I och med att det är småbolag känner man 

sig som en större del än om man hade investerat i större börsnoterade bolag. 

Man kan ha en påverkan och göra skillnad för bolaget”, berättar Filip L. 

Han fortsätter med att berätta att man kan göra skillnad genom att vara en 

ambassadör för bolaget. Vidare beskriver Filip L hur han hjälper Alvestaglass 

genom att uppmana folk runt sig att köpa deras glass. Han säger att det känns 

som det gör mer skillnad eftersom det är ett mindre bolag. Vi diskuterar med 

Filip L vilka av bolagen han känner sig närmast och varför. Det blir tydligt 

att han känner sig närmare de bolag där han har ett större intresse för 

produkten och de bolag som har varit bra på att kommunicera med delägarna 
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vilket innebär att han då kan tänka sig att hjälpa till att marknadsföra dessa. 

Vi ställde följdfrågan om han vid en nyemission kunnat tänka sig att försvara 

sin andel genom att gå in med mer pengar. Han förklarade att han inte hade 

kunnat tänka sig göra det i alla bolagen, men helt klart i de bolaget han hade 

bäst relation till.

Samtalet kommer in på Stakeholders club och Filip L pratar om vad han hade 

önskat från plattformen. Han skulle gärna vilja se mer material som visar 

vilken vision bolaget har. Han nämner även planer på hur de ska ta sig från 

en punkt till en annan. Även om han själv inte skrev något kunde han se vad 

andra skrev och om ett bolag inte svarade på frågor som delägare ställde. 

Med hjälp av detta kunde han skapa sig en uppfattning om hur bra bolaget är 

på att kommunicera, förklarar Filip L. Han berättade att om han blivit mer 

delaktig i bolaget genom att bolaget inkluderar honom mer så hade han som 

delägare också blivit mer engagerad. Filip L tar också upp att om han hade 

fått vara med och påverka hur en produkt eller tjänst blev så hade han blivit 

en ambassadör för den produkten eller tjänsten. Han förklarar att om han får 

hela sin familj att gilla produkten och hans familjemedlemmar i sin tur får 

någon att gilla produkten, så blir det i slutändan ett stort nätverk. Vi får ett 

intryck av att Filip L är väldigt engagerad i dessa bolag så vi frågar om han 

upplever sig mer lojal gentemot bolagen som finansierat sig genom 

crowdfunding än bolagen på börsen. “Ja utan tvekan. Jag har aldrig fått en 

tanke på att det kanske är dags att sälja av dem. De har jag på mycket lång 

sikt och går det bra så är det jättekul, annars too bad”, svarar Filip L. Vi 

frågar hur det kommer sig att Filip L förklarar att han vill vara med på resan 

och kunna säga att han investerade i ett stort bolag i ett tidigt skede. Han 

jämförde det med hur den kände investeraren Warren Buffett satsade på 

några väldigt stora bolag i ett tidigt skede. Vi kommer in på att det finns en 
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viss inlåsningseffekt då aktierna i dessa bolag endast handlas kvartalsvis. 

Filip L beskriver att det inte påverkar honom och att det kan vara ganska 

skönt att priset inte rör sig varje dag. “Det känns som att man slipper lite av 

flockbeteendet på börsen”, berättar han.

För att få ut lite mer av synen Filip L har på kommunikationen frågar vi 

honom om det är någon mer kommunikation än den han får nu som han 

önskar. Han nämner att det hade varit uppskattat med något mer personligt 

som en video, men även podcast och vanliga inlägg är bra. Det hade även 

varit kul att träffa bolaget fysiskt, säger Filip L. Vi frågar om Filip L hade 

kunnat tänka sig dela det bolaget kommunicerar till andra i sitt nätverk. Han 

funderar lite, men säger lite tveksamt att han nog inte hade kunnat tänka sig 

dela något som “känns för säljigt”, men kanske något mer informativt. Vi 

frågar vilka plattformar han tänkte på och han svarar framförallt Facebook 

och Instagram. Han kan även tänka sig att dela det som hade mer fokus på 

sälj på Linkedin . Vi undrar hur han känner kring att bli förknippad med 

bolagen och han säger då att det är kul att bli förknippad med en 

framgångssaga.

Vi frågar Filip L om han vill tillägga något kring det vi har samtalat om. Han 

berättar att han tycker att företag inte ska glömma hur viktigt det är att ha en 

bra relation till sina delägare. Om man kommunicerar bra och behandlar 

delägarna seriöst så kommer de att engagera sig och bli ambassadörer för 

bolaget. Stakeholders club är ett bra verktyg för detta, men det hade varit bra 

om den även fanns i form av en app. Vi avslutar intervjun och tackar Filip L 

för hans bidrag.
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4.5 Jesper Johansson, delägare 

Videointervjun börjar med att Jesper 33 år berättar om sig själv. Han berättar 

att han har läst finans i Lund och att han har jobbat åtta år på bank, men att 

han nu jobbar med telecom på Telenor. Jesper säger även att han har ett 

intresse för startups. Han förklarar att det kommer både från studierna, men 

även från att han jobbat mycket med startups. “Det är en utmaning för 

banken att låna ut pengar till startups  för man vet inte om man får tillbaka 

dem”, säger Jesper. Han beskriver att för startups är problemet deras 

svårighet att hämta in kapital då de är för små för börsen. Detta har gjort 

honom intresserad av equity crowdfunding. Vidare förklarar han att han har 

ett intresse för “konstiga” crowdfundingidéer på Kickstarter och han nämner 

även att han stöttat poddar via patreon som använder sig av crowdfunding 

baserad på donationer. Han berättar att de saker han stöttat är allt från ett spel 

med Seinfeldt som tema till någon som ville åka runt jorden på en scooter.

Jesper berättar att han genom equity crowdfunding har investerat i bolagen 

Boomwatches, Ironbox, Urban green och även i Pepins egna aktie. Han 

berättar att det han investerar i eller stödjer ska vara bra saker som 

exempelvis inte är miljöförstörande. “I dessa bolag känns relationen mycket 

mer personlig Jag äger aktier i en del stora bolag med, men i mina 

investeringar genom equity crowdfunding får jag ett mail från bolagets vd 

med hur det går”, säger Jesper. Vidare berättar han att när man mailar 

företaget kan man faktiskt få svar av deras vd eller CFO. Han förklarar att 

han själv hört av sig gällande produkter och upplevde då att han fick ett bra 

och ärligt svar. Det är en stor emotionell skillnad berättar han. “I bolagen 

finansierade genom equity crowdfunding känner jag mer att jag har varit 
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med och bidragit. Jag har en större rätt att kalla mig delägare än vad jag 

gör i exempelvis Apple”, säger Jesper. Vi blir nyfikna på detta och frågar var 

han tror den känslan kommer ifrån. Han beskriver det som att han har varit 

mer avgörande för ett bolag som finansierats genom equity crowdfunding än 

ett stort bolag som Apple. “Känslan av att känna sig viktig, men även att 

man tar en större risk”, säger Jesper. Vidare beskriver han hur han kräver 

mer i form av kommunikation av ett crowdfundat bolag där han vill ha ett 

mer personligt svar.

Vi undrade lite om Jesper pratar med folk om sina investeringar. Han nämner 

att det blev en del när han jobbade på bank, men inte så mycket längre. 

Jesper tog upp ett exempel där han föreslog för sin pappa att han skulle 

investera några kronor i en entreprenör istället för att köpa några aktier i 

Cloetta. Han hade då pratat mer om företagens produkter än om själva 

investeringen. De gröna taken som Urban green levererar tyckte han var ett 

intressant ämne att prata med folk om. Även scootrar som gick på el var en 

produkt från en investering han gärna pratade om. Generellt skulle det vara 

nya och spännande produkter för att han skulle prata om dem. 

Jesper berättar att han har läst en hel del av vad folk har skrivit på 

Stakeholders club, men själv inte skrivit några frågor. Han blev överraskad 

av hur bra frågor det var. Det är ganska svårt att svara på frågor på ett sådant 

forum utan det kan vara lättare över telefon. Vidare berättar Jesper att han 

besökt stämman på ett crowdfundat bolag, men det hade känts mest som man 

hade den för att man var tvungen. När det kommer till investor relations 

nämner han att man behöver inte visa grafer som på en kapitalmarknadsdag, 

men att det fortfarande finns behov av veckobrev och liknande 

kommunikation. Jesper sa att om han själv hade varit ansvarig för 
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kommunikationen hade han haft fler öppna möten genom exempelvis 

videokonferenser.

Jesper skrev sin examensuppsats om det är idén eller människorna man som 

riskkapitalist ska satsa på. “Det är människorna du borde satsa på. Nästan 

allt går att tjäna pengar på om man har bra folk”, säger Jesper. Han 

beskriver att det produceras mycket memorandum och liknande. “Men jag 

vill ju också veta om tjejen som ska göra detta  är bra”, förklarar han. Vi får 

känslan av att entreprenörsdrivna bolag verkligen är något Jesper brinner för. 

Vi  frågar därför honom om han själv har engagerat sig i bolagen och försökt 

gagna dem på något sätt. Han tänker efter några sekunder och berättar sedan 

att han har delat inlägg på sociala medier, köpt produkter, men även pratat 

om det. Han beskriver det som aktiviteter som kräver lite engagemang från 

hans egen sida. Vi frågar vad för saker han väljer att dela och han berättar att 

det framförallt är produkter han tycker är häftiga.

Samtalet kommer in på vad delägarna hade kunnat hjälpa bolagen med och 

Jesper pratar om att man nog inte kan få spetskompetens på samma sätt som i 

annat riskkapital, men däremot kan man få ett nätverk som är värdefullt. Han 

tar upp Urban green och deras gröna tak som ett exempel. Ifall en delägare 

har någon som driver en byggfirma i sitt nätverk kan kanske den personen få 

byggfirman att prova de gröna taken och sedan skapa mer affärer åt Urban 

green. Jesper förklarar att har du 1000 kronor som du ska spendera på 

julklappar så spenderar du hellre dessa på produkter hos bolag du har 

crowdfundat. När det kommer till produkter beskriver Jesper sig som mer 

lojal mot de bolag som finansierat sig genom crowdfunding än de som finns 

på börsen.
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Jesper börjar diskutera utmaningen bolag som finansierat sig genom 

crowdfunding har när pengarna börjar ta slut och de behöver finansiera sig 

en runda till. När bolagen hört av sig till Jesper en andra gång och sagt att de 

behöver pengar har han valt att inte investera igen. Han var inte intresserad 

av att försvara sin andel. När ett bolag bara ber om pengar utan någon vidare 

motivering beskriver Jesper att det kändes som ett “nigeriabrev”, dvs som en 

bluff. Jesper berättar dock att om han känt sig mer speciell så hade han 

kanske kunnat tänka sig att investera i en andra runda när man ber om 

pengar. Vi frågar Jesper vad han menar med att känna sig mer speciell och 

hur bolagen kan få honom att känna sig det. Jesper säger att det behöver vara 

något mer än ett mail där det står att de ska ta in pengar och eftersom han 

redan är delägare så har han förtur. “Jag investerar dels för det finansiella, 

men efter jag gjort investeringen är det oviktigt då handlar det mer om 

mjuka värden”. Idrottslag beskriver Jesper som några som kan vara duktiga 

på detta. I slutet av en match kommer alla spelare fram till ståplats och tackar 

för stödet under matchen. Jesper beskriver vad han skulle vilja säga till 

entreprenörer. “Jag köper inte de här aktierna för att bli miljonär, men jag 

köper dem inte om jag inte tror på dig. Framförallt tycker jag att du verkar 

vara en duktig människa och jag vill gärna att du försöker. Då kan jag heja 

på dig, men då vill jag också att du är tacksam för det”, säger Jesper. Han 

nämner även att utebliven information är något som kan ge sämre förtroende 

för ett bolag.

Diskussionen kommer tillbaka till interaktionen mellan bolag och delägare. 

Jesper föreslår att styrelse och ledning kan använda sig av delägarna för 

strategiska val, framförallt genom digitala lösningar. Jesper nämner att han 

investerade i ett företag som skulle göra väskor, men de började göra något 

annat. Då känner man att det inte var detta som jag investerade i, säger 
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Jesper. Vi börjar känna att intervjun är klar och säger till Jesper att han gärna 

får berätta om det är något mer han anser vi bör ha i åtanke. Han vill skicka 

med att innan emissionen är klar bör bolaget ge mängder med information i 

alla möjliga slags format. Allt från träffar och videomöten till presentationer 

föreslår han. Efter emissionen bör bolagen vara mer transparenta och våga 

fråga delägarna, säger Jesper. Som sista sak nämner Jesper att bolagen 

behöver vara mer personliga och försöka lyfta fram sina investerare. Då har 

de större möjlighet att få pengar en gång till.

4.6 Martin Lyberg, vd Superfruit 

Vi hade tidigare intervjuat två delägare i Superfruit, Martin A och Filip L. I 

deras intervjuer fick vi ta del av deras erfarenheter av Superfruit och då bland 

annat vad som kommunicerats från delägare till bolaget. Videointervjun med  

Martin L 36 år börjar med att han pratar kort om sina entreprenöriella 

erfarenheter och om att han har en magisterexamen i innovation och 

entreprenörskap. Han berättar att han studerade sin magister på Chalmers 

entreprenörsskola. Martin L nämner även historien bakom Superfruit. Han 

berättar hur idéen började med att de skulle importera acai från Brasilien. 

Martin L förklarade hur Superfruit gått från att fokusera på industriprodukter 

till att vända sig mot hälsofackhandeln och sedan mot dagligvaruhandeln och 

e-handeln. Sortimentet har även utökats med annat som goji, chia och 

kokosolja, säger Martin L.  

 

Vi ber Martin L berätta lite om varför de valde att finansiera sin verksamhet 

genom equity crowdfunding. Han beskriver hur det kostar väldigt mycket att 

komma in i dagligvaruhandeln och att de ville ha nya kanaler för att hjälpa 

dem att växa. “Vi tyckte att crowdfunding kändes som ett modernt sätt. Vi vill 
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ju vara ett modernt, ungt bolag och ligga i framkant på många sätt. 

Crowdfunding kändes då drivande för varumärket. Att bara ta in pengar var 

inte heller vad vi sökte efter utan när man tar in pengar vill man gärna ha 

något mer än bara pengarna som till exempel kompetens, distribution eller 

marknadsföring. Vi fick en väldig massa delägare, alltså många 

ambassadörer, som kan hjälpa oss fram,” säger Martin L.

Martin L upplever att det är svårt att få igång engagemanget från “crowden” 

även om man är aktiv på Stakeholders club. Han beskriver hur deras resa har 

varit lite längre än de trodde och att det känns som att man har en hejarklack, 

som den som hejar på ett fotbollslag. Den är aktiv när det går bra, men svårt 

att få engagemang när det går dåligt. När någonting inte är bra får man ofta 

höra det av delägarna säger Martin L. Han tror att deras produkter som 

granola och bars ligger närmare konsumenten och blir då lättare att ge 

återkoppling på. 

Vi berättar för Martin L att vi tidigare haft en intervju med en delägare i 

Superfruit som riktat kritik mot en specifik produkt och även uttryckt detta 

på Stakeholders club. Martin L berättar att de gärna tar emot feedback och att 

de tar alltid till sig den för framtida produktutveckling. Han beskriver att det 

ofta är så att om en skriver att de är missnöjda med något är det egentligen 

betydligt fler som är missnöjda. Granolan, som då var produkten som hade 

fått kritik, vill de gärna bredda sortimentet med för att passa denna delägaren 

och andra kunder bättre. Martin L beskriver vad för engagemang han gärna 

hade velat ha mer av och det är framförallt spridning på sociala medier och 

efterfrågan i butiker som önskas. Detta är något delägare har möjlighet att 

hjälpa till med säger Martin L.
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För att få veta mer om engagemanget frågar vi om de på något sätt uppmanat 

delägarna till dessa saker. Martin L berättar att han alltid brukar avsluta sina 

inlägg med något i den stilen eller skriva något i sina VD-ord. “Vi försöker 

vara hyfsat aktiva på Stakeholders club och informera bra, ingen ska känna 

att de har för lite information” säger Martin L. Vidare förklarar han att man 

bör ge information som är både bra och dålig, detta nämner vi att en annan 

delägare hade givit dem väldigt positiv återkoppling på, att de gav all slags 

information.

Diskussionen kommer in på vilka nya sätt som Superfruit hade kunnat 

kommunicera med sina delägare med och Martin L berättar att han tycker det 

har varit mycket bra att vara ute på event med Pepins för att träffa 

investerare. Vi pratar mycket om videos och nya medier och Martin L 

beskriver det lite som en process för att bli mer offentlig. Även podcasten 

Peptalk som drivs av Pepins tycker han är ett bra forum och får bra 

återkoppling på den från delägare. Han vill gärna kunna förmedla mer mjuka 

värden för att folk ska förstå bolagets historia och därmed få en högre 

förståelse för bolagets idéer. Samtalet kommer in på delägare som vill 

förknippa sig med Superfruit och Martin L berättar att de skulle kanske skapa 

lite merchandise som delägare och andra kunde köpa. Detta arbetar man med 

att ta fram, nämner Martin L.

Innan intervjun är slut diskuterar vi lite om deras rapport och Martin L frågar 

om vi har läst den och vad vi tyckte om den. Vi lovar att vi ska läsa den och 

återkoppla med vår åsikt. Vi tackar Martin L för en bra intervju.
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4.7 Robert Ingemarsson, delägare 

Robert erbjöd sig över twitter att han kunde ställa upp på en intervju och vi 

bokade av praktiska skäl in en videointervju. Han berättar att han i grunden 

är civilingenjör inom industriell ekonomi och har en kandidat i finansiell 

ekonomi med corporate finance som inriktning. Robert berättar att han idag 

jobbar på Avanza med att leda ett utvecklingsteam som bygger om Avanzas 

insättningssystem. Han jobbar även med uppföljning av Avanzas affärer. Vi 

presenterar kort vad vår uppsats ska handla om och Robert berättar om en av 

sina första onoterade investeringar. De var bara ungefär 60 investerare, men 

han säger att han kallar det ändå för crowdfunding. Det var framförallt 

vänner och bekanta som tillsammans gjorde en investering. Han förklarar att 

det ofta krävs en större minsta investering i onoterade bolag och han gick 

ihop med ett antal kompisar för att de tillsammans skulle kunna gå in i flera 

onoterade bolag som Klarna och Poddtaxi.  

 

Vi diskuterar lite vad Robert har investerat i för bolag och han är tydlig med 

att han inte har koll på alla bolagen han har investerat i. Han uppskattar att 

han har aktier i över 100 bolag på börsen. “På Pepins har jag nog investerat 

i de flesta bolagen som de finansierat de senaste två åren”, säger Robert. 

Han berättar framförallt om ett elbils-taxibolag han har investerat i vilket han 

tycker är bra för samhället då detta företaget minskar människans påverkan 

på naturen samtidigt som de ger sina anställda rimliga villkor. Han fortsätter 

med att förklara att det inte alltid är viktigast att det är ett bra affärscase utan 

också att bolaget har en etiskt bra verksamhet. Vi frågar Robert om han bryr 

sig ännu mer om värderingar och dylikt i bolag som är finansierade av 

crowdfunding. Innan vi hinner ställa klart frågan avbryter han med flera 

ringande “ja”. Robert förklarar att han i börsnoterade bolag oftare räknar på 
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vilken förväntad avkastning han kan få, medan på plattformarna för 

crowdfunding är det mer fokus på att investera med hjärtat och även lite mer 

på känsla. Vi frågar Robert varför han tror det är så. “Det är en högst 

relevant fråga”, säger Robert och stannar upp och funderar lite. Han 

beskriver det som att han har ett långsiktigt sparande på börsen som ska ge 

en stabil värdetillväxt, medan en mindre del av hans pengar väldigt gärna får 

gå till att göra samhället bättre eller för att effektivisera något. 

Samtalet kommer in på mer hur Robert förhåller sig till bolagen och han 

nämner att han gärna köper produkter eller tjänster från bolag han investerat 

i. Framförallt framhävde han att han gärna ger feedback till bolagen när han 

tror de kan göra något bättre eller mer effektivt. Han beskriver att han gör 

detta i både sina noterade och onoterade innehav, men är något mer benägen 

att göra det i bolagen som finansierats genom crowdfunding. Robert säger att 

det är framförallt för att han upplever att han kan påverka bolaget mer som 

han känner sig mer benägen att hjälpa de crowdfundade bolagen. Han tar upp 

både ett börsnoterat bolag och ett crowdfundat bolag som exempel där han 

har mailat kring vad han varit missnöjd med och gett feedback på hur de kan 

förbättra sig. Han jämför de börsnoterade och onoterade bolagen som ett 

gigantiskt fartyg och som en eka. Det är mycket lättare att få en eka att 

svänga i rätt riktning. Robert berättar att han tror det finns en stor potential i 

att nyttja sina delägare mer, vilket nog kan ge dem affärer väldigt billigt. Han 

tar upp bolag som ger dig en bonus för att värva en vän som ett exempel där 

man kan engagera delägare. Är du både delägare och har ett annat incitament 

är det nog ganska troligt du engagerar dig, säger Robert. Vidare berättar han 

att han på Avanza tittar en hel del på hur man bör kommunicera. Vi blir 

intresserade av detta och frågar vilka kanaler han tycker man bör använda. 

Han tycker poddar och mail är de främsta, men är mer tveksam till videos. 
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Han ser mycket potential i Pepins Stakeholders club. Diskussionen kommer 

tillbaka in på återkoppling till bolagen och Robert är tydlig med att 

feedbacken man ger måste vara konkret. Han förklarar att på Avanza blir de 

alltid glada för bra konstruktiv kritik även om det är svårt att göra något åt på 

direkten. Han nämner liknelsen med fartyget och ekan igen.

På frågan om hur Robert ser på inlåsningseffekter som finns i hans 

crowdfundade bolag svarar han att den påverkar honom såtillvida att han inte 

vill gå in med pengar han behöver ha i morgon. Han hoppas att detta är något 

som på sikt ska jobbas bort eftersom han ibland känner att han ”stoppar 

pengar i ett svart hål och räknar med att aldrig se dem igen”. Han förklarar 

att han tror att ju närmare man kommer i att se att det är en likvid tillgång, att 

man kan få ut pengarna igen, desto större belopp tror han att folk är beredda 

att gå in med. Han lyfter sedan fram några av sina innehav som till exempel 

Pepinsaktien, som han menar är en mer likvid tillgång. 

Robert berättar lite om hur han pratar om bolagen som han investerar i. Kan 

delägarskap kombineras med saker man verkligen gillar är det extra kul att 

prata om, säger Robert. Han tar upp bolaget United spaces som ett exempel. 

Är man delägare i United spaces och man hör att någon har en idé där det 

behövs en kontorsyta så föreslår man antagligen dem, förklarar Robert. Han 

belyser dock att han fortfarande bara skulle rekommendera ett bolag till sina 

vänner om han tycker de gör något bra. Han skulle aldrig rekommendera 

något dåligt bara för att han är delägare, säger Robert. När vi pratar om hur 

man kan hjälpa sina bolag säger Robert att han ibland frontar åt sina bolag på 

hyllorna i livsmedelsbutiker. Vi skrattar lite åt vad Robert sa och nämner att 

han nog inte är ensam om det. Samtalet kommer in på hur “drömrelationen” 

mellan ett bolag och dess delägare skulle se ut. Robert beskriver det som ett 
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företag som har engagerade delägare som agerar som ambassadörer och vill 

vara långsiktiga ägare i bolaget. Bolaget ska kunna använda dessa 

ambassadörer om de behöver anställa nytt folk eller bara allmänt integrera 

delägarna förklarar Robert. “När intressen, mål och värderingar är i linje 

med varandra så kan man använda varandra ömsesidigt och det ska göras 

med glädje”, säger Robert.

Vi frågar Robert om han vill lägga till något, men han säger att han nog inte 

kommer på något mer. Vi avslutar och tackar för intervjun.

4.8 Carl Klingstedt, expert och delägare 

Vi hade i ett tidigt skede i uppsatsen kontakt med Carl och hans kollegor om 

vad vi skulle skriva om. När det började närma sig insamlingen av empiri 

bokade vi in en intervju med Carl över videolänk. Carl börjar med att säga att 

han är 28 år och att har varit på Pepins i tre år. Han berättar att han jobbar 

med investor relations och arbetar med de större investerarna i Pepins 

nätverk. Han förklarar att hans uppgift handlar om att informera och inte om 

att ge investerarna råd. “Jag har varit med på Pepins resa sedan start och 

fått se det utvecklas. Framförallt fått se delägare hjälpa bolagen komma ut 

med sitt budskap och bra idéer, men även saker de inte gillar”, säger Carl.

Samtalet kommer direkt in på delägarnas relation till bolagen. “Utöver 

ekonomiska incitament tror jag delägarna vill stå bakom bolagen de 

investerar i, då de tror på bolagets vision”, säger Carl. Han berättar även att 

han tror att många investerar med hjärtat för att de gillar produkterna eller att 

de gillar människorna bakom bolaget. Carl förklarar att det skiljer sig 
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gentemot ett börsnoterat bolag eftersom du kan ställa frågor till hela bolagets 

team. Från bolagets synvinkel säger Carl att det handlar mycket om att få in 

delägare som vill hjälpa bolaget, antingen i form av marknadsföring eller att 

bidra med sitt nätverk för att exempelvis hitta kompetenser. Vidare beskriver 

han även hur det kan finnas ett intresse hos delägarna att investera i bolag 

både för att det kan vara ett intressant samtalsämne, men även som Karma. 

“Man vill hjälpa saker man själv tror på”, berättar Carl.

Vi intresserar oss för vad Carl tror gynnar relationen mellan bolagen och 

delägare. Han beskriver transparens som en av de viktigaste nycklarna. 

“Bolagen måste se till att delägarna vet vad som händer, bra som dåligt” 

säger Carl. Han förklarar att det är när man vågar berätta även de dålig 

sakerna som tillit byggs. Är bolagen mer ärliga kommer delägarna ställa upp 

mer för bolaget. “De förstår att det inte alltid går upp” berättar han. 

Carl blir nyfiken på vad vi har fått fram i våra intervjuer med delägarna. Vi 

diskuterar några saker vi tycker var intressant och han fastnar lite på att 

delägarna kan investera i ett bolag som en del av sin image. Han nämner att 

när han letar efter passande investerare på Linkedin är det inte ovanligt att 

han tittar om personerna sitter i några styrelser. Det är inte konstigare att 

skriva att man är delägare i ett litet bolag än vad det är att skriva att man 

sitter i en styrelse, säger Carl. Sedan nämner han att det är många som skulle 

vilja vara med i början av nästa Spotify. Diskussionen kommer tillbaka in på 

vad som gynnar relationen och Carl nämner att ledningen måste direkt efter 

avslutad emission vara väldigt personlig och tacka. Sedan är det viktigt att 

hålla delägarna uppdaterade med rapporter och att våga be om hjälp, säger 

Carl. Vidare beskriver han hur viktigt det är att det ska kännas som att man är 

i samma lag.

73



Eftersom Carl även investerat i en del onoterade bolag själv ber vi honom 

berätta lite om sina egna investeringar. Carl berättar att han investerat i 

nästan alla bolag på Pepins och han beskriver det som att han vill ha ett 

“portfölj-tänk”. Han beskriver att han hjälpt bolagen som säljer 

konsumtionsvaror genom att köpa själv och bolag som säljer tjänster mot 

andra bolag har han hjälpt genom att hitta nya kunder i sitt nätverk. Han 

säger att han även har “pushat” bolagen på sina sociala medier. Carl kommer 

in på Stakeholders club och beskriver det som ett bra verktyg, men att det är 

lite som när Facebook var helt nytt. Folk vet inte riktigt hur det funkar, eller 

vad som förväntas av dem, säger Carl. Han är tydlig med hur viktigt det är att 

bolagen sköter sitt engagemang på Stakeholders club. Carl lägger till att om 

ett bolag sköter sig på Stakeholders club och skapar en bra relation till 

delägarna så kommer det bli mycket lättare att göra en till emission om det 

skulle behövas.

Vi frågar Carl om han vill lägga till något innan vi avslutar intervju. Han 

säger att han är helt säker på att delägarna vill bidra och att bolagen vill detta 

med. Det behövs bara slipas lite på receptet för hur man parar ihop dem. 

“Jag är hundra på det”, säger Carl. 

4.9 Philip Scholtzé, expert och delägare  

Både Olof och Carl lyfte i sina intervjuer Stakeholders club och hur den 

används i kommunikationen mellan delägare och bolag. Detta är något vi 

verkligen har med oss in i intervjun med Philip S då vi vill utforska 

Stakeholders clubs roll i kommunikationen.
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Vi hade tidigare haft kontakt med Philip S kring vår uppsats. Vi bokade även 

här in en videointervju av praktiska skäl. Philip S berättar lite om vad han 

arbetar med på Pepins och han förklarar att när ett bolag har finansierats 

genom crowdfunding börjar hans ansvar. Jag ansvarar för vår handelsplats 

“Pepins market”, säger Philip S. Han beskriver hur han själv kom i kontakt 

med crowdfunding när Paradox, ett bolag som tillverkar datorspel, skulle 

finansieras. 

Vi frågar Philip S vad som är det första han tänker på kring vårt 

uppsatsämne. “Det första jag tänker på är att det finns en tillgänglighet så 

att man enkelt kan höra av sig till bolagen”. säger Philip S. Han tar upp 

Jacob Broberg, som är ansvarig för investor relations på Cloetta, som ett bra 

exempel på när man håller bra kontakt med delägarna. Philip S berättar att 

han är ute och har kontakt med folk på bland annat twitter, men även är ute 

och träffa aktieägarna. Detta beskriver Philip S som ett bra sätt att bygga 

förtroende. Han förklarar att om man får delägarnas förtroende kommer de 

verkligen att hjälpa bolaget. Delägare som känner förtroende för bolaget är 

mycket mer villiga att finansiera bolaget en andra gång om det behövs, säger 

Philip S. Han berättar att en av de största skillnaderna mellan bolagen som 

finansierats genom equity crowdfunding och de på börsen är möjligheten att 

kommunicera. Alla de börsnoterade bolagen har sina aktieböcker registrerade 

hos Euroclear. Vill de kommunicera med delägarna måste de begära ut 

aktieboken och då får de bara namn och adress, förklarar Philip S. Han 

beskriver hur de på Pepins alltid kan se vilka kunder som är delägare och kan 

därför hjälpa bolaget att kommunicera direkt med delägarna över mail eller 

via Stakeholders club.
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Vi ber Philip S berätta mer om vad för kommunikation det är som önskas. 

Han berättar att det är väldigt blandat, men att de till stor del vill ha svar på 

sina frågor eller åtminstone känna sig uppdaterade. Många bolag får kritik att 

det är en “hype” när bolaget ska finansieras, men sen dör det, säger Philip S. 

Hans förklaring är att kapitalanskaffning tar mycket tid och när det är klart så 

tänker bolaget att de måste fokusera på sin verksamhet. I samband med detta 

glömmer de bort sina investerare. Detta beskriver Philip S som en stor 

utmaning. Han säger att de måste inte kommunicera så mycket som under 

emissionen, men det måste ske någon kontinuerlig kommunikation. Något 

mer positivt som Philip S lyfter fram är att de investerare som vänder sig till 

Pepins generellt är mer inställda på att de ska hjälpa bolaget än de som 

investerar på börsen. Vi frågar Philip S varför han tror det är så. “Därför att 

Pepins fortfarande är lite obskyrt. Jag säger inte obskyrt för att det är 

obskyrt utan för att det är lite udda. Börsen känner de flesta till, men att 

handla onoterade aktier är än så länge endast för dem som är mer 

intresserade. Många kommer för att köpa ett entreprenöriellt bolag för att få 

vara med på en fantastisk resa”, svarar Philip S. 

Storleken på bolaget lyfter Philip S fram som något som kan påverka 

engagemanget hos delägarna. Han tar H&M och Alvestaglass som exempel. 

“Om jag köper en vit t-shirt på H&M så gör inte det särskilt stor skillnad för 

företagets resultat, men om jag däremot ber min lokala matbutik att ta in 

Alvestaglass då kan det synas på sista raden”, säger Philip S. När vi frågar 

om det har mycked med storleken att göra svarar Philip S att det absolut är 

så. Samtalet kommer in på hur delägarna ska kunna veta hur de kan hjälpa 

bolaget eller hur de kan bli kommunicerade med. Som investerare, säger 

Philip S, att han helst skulle vilja ha en app där han kan se sina bolag, men 

också vad de behöver hjälp med. Han önskar även fler funktioner som 

76



exempelvis “poll” funktionen som redan finns. Philip S berättar att han själv 

investerat i flertalet bolag på Pepins, men de han tycker har varit bäst på att 

använda Stakeholders club är Alvestaglass som kommunicerar varje månad. 

Även Frilansfinans och Superfruit lyfter han fram som bolag som är duktiga 

på att rapportera till delägarna. “Jag försöker vara tydlig med att man måste 

kommunicera både när det går bra och när det går dåligt”, säger Philip S. 

Vidare beskriver Philip S hur det annars kan bli att ingen kommunikation 

tolkas som att det går dåligt för bolaget. Han berättar hur vissa bolag som 

Färsking vill utveckla plattformen Stakeholders club för att kunna 

kommunicera på fler sätt. Philip S nämner att Färsking även har varit väldigt 

bra på att kommunicera både det som är bra och det som är dåligt. När en 

profil på youtube gjorde en video som kritiserade Färskings produkt gjorde 

de själva ett inlägg och berättade om detta för delägarna för att sedan bemöta 

kritiken på ett snyggt sätt, berättar Philip S. “De ägde storyn”, sa Philip S. 

Detta beskrev han som ett klockrent sätt att bygga förtroende eftersom det 

ledde till att delägarna slöt upp bakom bolaget. 

Samtalet går vidare in på hur delägarna kan stödja bolagen och Philip S tar 

upp att någon bloggare som blivit delägare erbjudit sig att dela bolagets 

budskap. Han nämner dock att det framkommit att någon skulle vilja gå in i 

bolaget till en lägre värdering för att de skulle sprida bolagets budskap. 

Detta, förklarar Philip S, är dock inte en så bra idé, eftersom det tar bort 

demokratiseringen och även en stor del av syftet med crowdfunding dvs att 

alla ska få samma möjlighet. Philip S nämner Frilansfinans som ett bra 

exempel. Är du egenföretagare kan du både vara kund hos Frilansfinans och 

delägare. Sen kan du tipsa andra egenföretagare om deras tjänster. 

Diskussionen kommer in på hur Philip S själv stödjer sina bolag. För bolagen 

som har konsumentvaror har det framförallt varit att han har handlat själv, 
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men utöver det så nämner han att han delat mycket på sin twitter. Vidare 

berättar Philip S att de på Pepins brukar prata om Cash, community och 

customers. Detta får man av Pepins, säger Philip S. Ett intressant problem 

som Philip S lyfter är att de i vissa bolag har lite av ett “hönan och ägget” -

problem. Vissa bolag är inte så intresserade av att kommunicera över 

Stakeholders club, eftersom de tycker att för få delägare läser det, förklarar 

han. Det finns även delägare som väljer att inte gå in och läsa hos vissa bolag 

för att de tycker att det inte skrivs tillräckligt. “Någon måste ta första steget” 

säger Philip S. Han sa, “vi försöker vara på bolagen som iglar att de ska 

besvara kommentarer på Stakeholders club, vilken ägaren än är”. Det 

skapas ett incitament att svara små som stora delägare eftersom alla andra 

delägare också ser på Stakeholders club, förklarar Philip S. Han berättar att 

de som är duktiga på att svara får också mycket mer positiv feedback.

Vi börjar prata lite om långsiktigheten i bolagen och hur det påverkar att 

aktierna bara handlas månadsvis eller kvartalsvis. Det kan nog bli så att 

tröskeln för att investera är lite högre och därför får man in lite mer 

engagerade delägare, säger Philip S. Han lyfter även fram att det är lite 

negativt om någon delägare är sur och inte vill engagera sig i bolaget för då 

kan de inte sälja sina aktier till någon som skulle kunna engagera sig bättre.

Vi visste sedan tidigare att Philip S är programledare och ansvarig för Pepins 

podcast Peptalk. Vi frågar Philip S hur intresset är hos bolagen att medverka i 

Peptalk. “Det är väldigt enkelt att få bolag att vara med. Den typen av 

aktiviteter skapar mycket intresse” säger Philip S. Han berättar hur den 

används till allt från en mindre uppdatering till att presentera ett bolag innan 

det ska starta en emission. Vi småpratar lite om deras podcast och avslutar 

sedan intervjun och tackade. 
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4.10 Marcus Edvinsson, vd Urban green  

Vi blev tipsade av anställda på Pepins att vi borde intervjua Marcus och vi 

hade tidigare intervjuat delägare i Urban green, vilket gjorde det ännu mer 

intressant. Vi bokar in en intervju med Marcus och det blir en videointervju 

för att det var mest praktiskt för båda parter. Han berättar att han är 46 år och 

att han kommer från Getinge i Halland. Marcus presenterar sig som en 

person som alltid har jobbat med mänskliga relationer. Han berättar att han 

har jobbat med fastigheter, med försäljning, med bostadsutveckling och inom 

restaurang. “Innan Urban green var jag på NCC, där jag jobbade med 

internationella inköp, Med ett högt intresse för miljön gjorde det att jag 

tillslut landade i detta lilla fantastiska bolag Urban green”, säger Marcus. 

Marcus berättar kort om Urban greens historia och om hur de byggde sin 

första takpark. Han förklarade hur de var i en tillväxtfas, där de köpte mer 

mark och kom i samband med detta i kontakt med Pepins. Pepins var väldigt 

framgångsrika nere i Småland, där Urban green har sina odlingar. Marcus 

beskriver equity crowdfunding som ett tilltalande sätt att plocka in kapital 

och han nämner också att man kan få ambassadörer. Trots att det varit ett 

tufft investeringsklimat, säger Marcus att det fortfarande funnits ett intresse 

för deras verksamhet. “Vår verksamhet är väldigt svår att tycka illa om. Vi 

håller ändå på att rädda världen” berättar Marcus. Två emissioner har 

Urban green haft och efter den första var de väldigt dåliga på att 

kommunicera genom Stakeholders club. De var till och med “sämst i 

klassen” på detta, beskriver Marcus. Nu berättar han att de är inne på 

Stakeholders club flera gånger i veckan för att kolla om det har kommit in 

några frågor. Han nämner att han till och med har skrivit ut Pepins logga för 

att påminna honom om Stakeholders club. Marcus är öppen med att som ny 
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vd kan det kännas ganska läskigt att kommunicera med 700 delägare. Man  

är inte så kaxig när man ska kommunicera de sämre nyheterna. Han säger att 

Pepins däremot uppmanat honom att även skriva när det gått sämre. Marcus 

nämner att han gärna skulle vilja ha mer feedback från delägarna, högt som 

lågt.

I samtalet kommer vi in på att Marcus har träffat delägare fysiskt och han 

berättar att han varit på två event med Pepins. På dessa evenemang säger han 

att man har fått otroligt mycket positiv feedback från de som har gjort 

investeringar hos dem. Efter dessa event förstår man vilket viktigt fönster 

detta kan bli att kommunicera genom förklarar Marcus. “Vi behöver inte 

bara prata om de positiva nyheterna, man ska istället vara väldigt ärlig mot 

de här människorna. Nu ställs vi inför de här grejerna och vi behöver hjälp 

med det här”, säger Marcus. Diskussionen svänger in på vad delägarna har 

kunnat bidra med och Marcus beskriver att det är svårt att veta om de har 

varit till stor hjälp, men några har helt klart sträckt fram en hjälpande 

hand.Ett exempel på detta var när de sökte en platschef i Vislanda, då var det 

två stycken delägare som också jobbar med rekrytering som gärna ville 

hjälpa till. Det är även några från “Pepins-kretsen” som har sökt jobb hos 

Urban green, berättar han. Marcus säger också att han har haft en tanke på att 

nyttja att de bygger publika platser. “Man skulle kunna bjuda in delägarna 

på någon av takparkerna som Urban green har byggt, så får de en känsla av 

bolaget”, säger Marcus. Vidare beskriver han hur detta skulle kunna få 

delägarna och andra investerare att lättare greppa vad det egentligen är som 

Urban green gör. Han förklarar att det faktiskt är en extremt liten grupp som 

förstår vad det är Urban green verkligen gör. Han menar att all hjälp som går 

att få med att sprida Urban greens budskap är bra och kan man få hjälp av 

flera delägare med detta, så hade det varit fantastiskt, säger Marcus. Han 
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beskriver denna process som en utbildningsinsats och den står högt på 

önskelistan av saker att hinna med. När vi diskuterar kommunikation så 

kommer vi in på podcasten Peptalk som Marcus tidigare varit med i. Han 

nämner att han kanske ska vara med igen, för att sprida budskapet mer, men 

också för att informera om hur bolaget går innan det handlas.

Vi börjar prata lite om hur aktien handlas och Marcus berättar att Urban 

green inte är i närheten av den mognadsgrad som krävs av ett börsnoterat 

bolag. “Vi är ju en lightversion av ett börsnoterat bolag och jag tycker det är 

en behaglig nivå. Jag har övervakare vilket är väldigt positivt, för vi ska inte 

tillåtas göra dumheter, men det är på helt rätt nivå”, berättar Marcus.

Marcus börjar prata lite om intresset från delägarna igen och säger att han 

gärna vill ha fler frågor på Stakeholders club. Vi nämner att det finns 

delägare som har sagt liknande saker och att de gärna vill ha aktivitet från 

bolagets sida. Marcus beskriver det som moment 22. Han föreslår själv att 

han borde skriva ett öppet brev till delägarna, där han uppmuntrar till frågor 

för att skapa en bättre relation till delägarna. Vi avslutar intervjun med att 

kort fråga, om de använder sig av sociala medier för att sprida sitt budskap. 

Marcus säger att de använder sig av de flesta sociala medier och att de 

kanske bör nyttja sina delägare bättre till att sprida sitt budskap via dessa, 

eftersom många identifierar sig med vad Urban green jobbar med. Samtalet 

fortsätter sedan med att vi diskuterar hur delägarna även ekonomiskt gagnas 

av att informationen om bolaget når ut, “Vi är ju inte ideologer, vi är ju 

faktiskt gröna kapitalister. Ideologi är ju svårt att tugga nämligen” säger 

Marcus. Vi tackar för intervjun och vi pratar lite kort om vad som ska hända 

framöver.
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4.11 Oskar Brattfeldt, delägare 

Eftersom Oskar jobbar i Stockholm bokade vi in en videointervju då detta 

var mer praktiskt för båda parter. Han berättar att han är från Norrland och att 

han har jobbat inom bank i Stockholm det senaste decenniet. Oskar säger att 

han alltid haft lite av en fäbless för ekonomi och börsen i synnerhet. Vidare 

berättar han att investeringar alltid varit något som intresserat honom och att 

han studerade till civilekonom på Umeå universitet.  

 

Oskar beskriver hur crowdfunding har blivit ganska hett de senaste åren och 

att han kom i kontakt med fenomenet genom sociala medier. Han berättar hur 

han använder twitter och poddar som inspirationskälla. “Jag tycker alltid det 

är intressant att testa nya grejer ur ett läroperspektiv ”, säger Oskar. Han 

förklarar att det hänger ihop med vad han jobbar med på banken, vilket är 

produktutveckling. Han nämner att intresset alltså inte bara är privat utan till 

viss del även professionellt. 

Oskar beskriver att när det kommer till investeringar finns det alltid en 

ekonomisk aspekt, men att det också går att kombinera med produkter eller 

tjänster man gillar. “När det kommer till onoterat känner jag ofta såhär att 

du handlar kanske mer med hjärtat på något vis, än hjärnan, kontra börsen”, 

säger Oskar. Han tar Norrlands bolaget Hernö gin som ett exempel på ett 

onoterat bolag som har en produkt han gillar och som han har investerat i. 

Även om det finansiella inte hade sett så bra ut som det gör, så hade han 

fortfarande investerat i dem, fast mer med hjärtat då, säger Oskar. Samtalen 

kommer in på andra onoterade investeringar som Oskar har gjort och han 

berättar om sin första investering på Pepins som var Alvestaglass. Han 

berättar hur han testatade produkten och tyckte om den, men han gillade 
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också siffrorna. Därefter kommer han in på Kronfönster som var hans andra 

investering på Pepins. Oskar berättar att han hade mindre erfarenhet av 

Kronfönsters produkt. När han sedan upplevde att planen de kommunicerade 

inte var i linje med den plan han själv hade för bolaget, valde han att gå ur 

investeringen, trots att han sålde till förlust. Senare i intervjun kom vi in på 

detta igen och Oskar motiverar försäljningen av sina aktier i Kronfönster 

med att det tillkom saker som han inte upplevde som en del av planen. Han 

berättar även att han sålt aktier i Alvestaglass, men att han ångrat det ibland 

eftersom de fortfarande gör väldigt bra saker.

Vi börjar prata om hur det skiljer sig att analysera onoterade bolag gentemot 

de på börsen. Han berättar att de för honom inte skiljer sig så mycket, men 

däremot lyfter han att man har en annan sympati för de mindre bolagen 

eftersom de är mer entreprenöriella. Oskar beskriver hur han tycker det är lite 

ironiskt att han intresserar sig för små bolag som finansieras genom 

crowdfunding när han på börsen väldigt sällan köper de mindre bolagen. Han 

berättar vidare hur skillnaden i analys ligger i det marginella. “Det kanske är 

en gnutta mer emotionellt värde i det eftersom man stöttar ett mindre bolag i 

en uppbyggnadsfas”, säger Oskar. Diskussionen går vidare in på hur man 

kan hjälpa bolagen man har investerat i. Oskar berättar att han brukar 

konsumera produkter från dessa bolagen. Han tar ett exempel där han står i 

en butik och väljer mellan två produkter. Då kommer han troligen att välja 

produkten från bolaget han är delägare i. Oskar beskriver det som en slags 

dragningskraft till bolagets produkter.  

 

Samtalet kommer in på hur man kan handla i sina onoterade aktier. Oskar 

beskriver sina onoterade investeringar som något utav en “krydda” i sin 

portfölj och inte som en bas i hans investeringar. Detta menar Oskar gör att 
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det inte är ett så jätte stort hinder för just honom att vara inlåst i bolaget, även 

om han kommer välja de bolag med likviditet i om valet står mellan två 

liknande case. Oskar förklarar att han däremot tror att inlåsningseffekten kan 

bli ett problem om man avser att ha onoterade bolag som grunden i sitt 

sparande. Han berättar att man bör ha en buffert som gör att man inte 

kommer att bli i akut behov av dessa pengar. Vidare börjar vi diskutera hur 

man kommunicerar med sina onoterade bolag. 

Oskar berättar att han själv inte skriver något på Stakeholders club, men att 

han tycker det är bra att det finns en plattform för kommunikation där man 

kan interagera och ställa frågor. Även om han själv inte skriver något säger 

Oskar att han läst sådant andra frågat. Längre fram i intervju pratar vi om 

ifall bolagen bör uppmuntra sina delägare att göra saker som hjälper bolaget. 

Oskar själv tycker inte det behövs för hans skull. Detta för att han tycker det 

är underförstått att man hjälper ett bolag man har varit med och finansierat. 

Han föreslår att de ber om hjälp med mer specifika saker och motiverar 

varför. Han tror att om Alvestaglass skulle behöva sälja en viss mängd i en 

specifik butik för att komma in i sortimentet hade det varit en mer rimlig sak 

att be om hjälp om än att bara rent allmänhet be sina delägare köpa deras 

produkter. Oskar berättar att han gärna inte vill dela reklam för bolaget utan 

information som kan kännas relevant. Som exempel tar han att han är mer 

benägen att dela ett intressant videoklipp med historien bakom ett bolag. Vi 

blir nyfikna på vad som hade kunnat få Oskar att engagera sig mer i sina 

bolag och han berättar då att om bolaget kan nå ut på ett mer personligt plan 

så hade det gjort skillnad. Han berättar hur han upplevt detta till viss del på 

twitter där det dock kan bli lite av en “ankdamm”. Det bara känns som att 

det är många engagerade men i själva verket så är det bara en mindre grupp 

som hörs mycket. 
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Vi frågar Oskar om han vill säga något mer innan vi avslutar intervjun. Han 

berättar att han tycker dessa bolag blir intressanta för att man får chansen att 

vara med på en mycket större del utav resan. “Det kittlar lite”, säger Oskar. 

Vi tackar för intervju och avslutar den.

5. Empirisk tolkning & diskussion 

5.1 Delägares möjlighet till att påverka 

Om en delägare skriver en fråga på Stakeholders club så kommer detta kunna 

ses av bolaget samt av resterande delägare. Vi kan se, som i Filip L’s fall, att 

hans uppfattning om bolaget påverkas av hur väl de kommunicerar.  Filip L 

gör inte denna bedömningen utifrån hur väl bolaget svarar på hans frågor 

utan hur väl bolagen svarar på andras frågor. Varken Filip L eller Oskar 

skriver själva frågor utan de iakttar bara kommunikationen mellan andra 

delägare och bolaget. Foucault (1975:171ff) förklarar hur disciplinära 

makten utövas genom iakttagelse och hur en ständig övervakning befäster 

makten. Vidare förklarar Foucault (1975:188) hur disciplinär makt lägger ljus 

på den som underkastas makten och inte som på traditionellt sätt där ljuset 

faller på den som har makt. Genom att delägare ställer frågor till bolagen på 

Stakeholders club lägger de ljuset på bolagen där allas ögon riktas mot dem. 

Svaren som bolagen sedan ger blir lästa av Filip L, Oskar och övriga 

delägare och detta kommer sedan som i Filip L’s fall påverka hans 

uppfattning av bolaget. Olof lyfter också fram att ledningen i bolagen kan 
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känna sig lite pressade av denna transparens då det kan ge “bad will” om 

svaren uteblir. Informationen som kommer fram genom den transparens som 

skapas på Stakeholders club kan alltså liknas med den kartlagda kunskap 

som Foucault (1975:192) menar är hållpunkter för den disciplinära makten. 

Det kan liknas vid den traditionella bolagsstämman som börsbolag håller en 

gång om året där alla närvarande delägare får möjlighet att resa sig upp och 

öppet ställa frågor direkt till bolagets ledning. Stakeholder club skiljer sig 

dock från detta så till vida att delägarna inte bara kan ställa frågan en gång 

om året, utan alla dagar om året under alla dygnets timmar. Philip S uttrycker 

“ vi försöker vara på bolagen som iglar att det ska besvara kommentarer på 

Stakeholders club, vilken ägaren än är”. Han menar att han de bolag som är 

duktiga på att svara får en mer positiv feedback. Detta kan jämföras med 

Foucaults (1975:178ff) förklaring av den disciplinära makten och hur 

arbetstagare bestraffas vid sen ankomst. Att som bolag inte svara en delägare 

inom skälig tid kan betyda att delägare som Filip L går in och läser 

obesvarade frågor på Stakeholders club, vilket i sin tur har en negativ 

påverkan på hans uppfattning om bolaget. Att delägare får en negativ 

uppfattning om bolaget kan leda till att de, som i Oskars fall med 

Kronfönster, säljer sitt innehav i bolaget. Även Martin A försökte sälja sina 

innehav i Superfruit efter tappat förtroende, men lyckades inte med detta då 

sälj överskottet var för stort. Att många delägare bestämmer sig för att sälja 

aktier i ett och samma bolag kan leda till att det blir ett överskott på 

säljsidan, vilket driver ner bolagets värdering. Likt Foucaults (1975:178ff) 

försenade arbetstagare som bestraffas med avdrag på sin lön, får bolagen som 

inte svarar sina delägare på ett tillfredsställande sätt se värderingen på sitt 

bolag drivas ner av missnöjda delägare som fyller på säljsidan i handeln av 

aktien. Foucault (1975:195) förklarar att makt inte nödvändigtvis är negativt 

utan menar att makt är produktivt och skapar vår verklighet. När Urban 
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greens vd Marcus pratar om aktiehandeln säger han: “Vi är ju en light 

version av ett börsnoterat bolag och jag tycker det är en behaglig nivå. Jag 

har övervakare och det är väldigt positivt eftersom vi inte ska tillåtas göra 

dumheter vilket är på helt rätt nivå”. Detta kan tolkas som att Marcus är 

medveten om att hans övervakare har någon form av makt över bolaget och 

att makten inte tillåter dem göra dumheter. Likt Foucaults (1975:195) tankar 

om att makt även kan ses som positivt ser Marcus övervakarna som något 

“väldigt positivt”. Delägarnas disciplinära makt förhindrar bolaget att göra 

“dumheter”. Denna disciplinära makt som delägarna får över bolagen kan ses 

som en del i en demokratisering av finansmarknaden. I de börsnoterade 

bolagen har delägarna möjligheten göra sin röst hörd och påverka bolagen på 

stämman en gång om året medan det i equity crowdfundade bolagen kan som 

tidigare nämnts göras under alla dygnets timmar. Det kommer dessutom 

påtryckningar och följder om detta inte sköts på ett snyggt sätt av bolagen. 

Delägarna har alltså premierats med en större möjlighet att påverka bolagen 

vilket får maktbalansen att bli mer jämnt fördelad och därför menar vi att 

detta bidrar till en mer demokratiserad styrning av bolagen. 

Vi har sett att det på Stakeholders club sker sociala samspel där individer i 

form av delägare och individer på bolagen har olika uppfattningar. Enligt 

Christensen et al (2011:86) är det här som den relationella makten utvecklas 

då den ligger i transformationen av verklighetsuppfattningar. Vi ser detta då 

Martin A uttrycker sin åsikt om en produkt där den i hans 

verklighetsuppfattning upplevs som onyttig trots att bolaget upplever att de 

skapar en hälsosam produkt. Bolaget tar till sig av den återkoppling på en 

produkt som Martin A ger och blir påverkade i sin uppfattning om vad de ska 

skapa för nya hälsosamma produkter. Martin A har alltså  påverkat 

verklighetsuppfattning hos individer på bolaget, genom att transformera den. 

87



Detta visar på en tydlig relationell makt som Stakeholders club möjliggör för 

delägaren. Vidare kan vi se hur Robert I beskriver att han gärna ger feedback 

och kommunicerar med bolagen. Han gör det med både noterade och 

onoterade bolag. Dock i något större utsträckning i bolagen finansierade 

genom crowdfunding.  Han beskriver hur han ser mycket potential i 

användandet av Stakeholders club. Vi kan alltså anta att  Robert därmed har 

potential till att få mycket relationell makt om hans kommunikation sker 

genom Stakeholders club på liknande sätt som Martin A.

Roberts beskriver onoterade bolag som små ekor som är lättare att svänga i 

rätt riktning än stora börsnoterade bolag som han jämför med gigantiska 

fartyg. Han talar också om att han känner att han har större förmåga att 

påverka de små bolagen. Robert uppfattar alltså att han har en större 

möjlighet att påverka de onoterade bolagen och är därför mer benägen att ge 

dem feedback. Enligt Turker (2014) kan frekvensen av kommunikation som 

intressenter har med organisationer påverka hur mycket makt de har i beslut. 

Eftersom  Robert är mer benägen att kommunicera sin feedback med sina 

crowdfundad bolag kan det alltså enligt Turker (2014) betyda att han som 

delägare får ett större inflytande vid besult. 

Kelly (2007) menar att för att utveckla ett förtroende i en organisation krävs 

det att makt utövas på ett av organisationen ansett legitimt tillvägagångssätt. 

Vidare förklarar hon att förtroendenivåer kan förstärkas genom att man 

effektiviserar kommunikation  genom en tydligare förmedling av mål. Med 

hjälp av Kelly (2007) kan vi förstå vad Olof menar när han förklarar att han 

upplever att de bolag som inte meddelar sina delägare om hur det går får 

svårare att ta in pengar en andra runda eftersom förtroendet sjunker. 

Delägarna ställer helt enkelt inte upp med mer kapital. Jesper beskriver att 

när bolag har hört av sig till honom och bett om mer pengar utan någon 
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vidare motivering har han fått känslan av att det skulle vara ett “nigeriabrev”. 

Han har därför inte valt att försvara sina andelar genom att investera mer 

pengar. Han har helt enkelt straffat bolag han har haft lågt förtroende för 

genom att inte ställa upp med mer kapital.  Detta kan se som ett 

misslyckande från bolagets sida då de inte lyckats med att kommunicera 

anledningen till emissionen på ett effektivt sätt. Tillsammans med andra 

delägare kan alltså Jesper påverka bolagets möjlighet att lyckas med sin 

kampanj. Enligt Kellys (2007) beskrivning om att förtroendenivån kan höjas 

och därmed ge organisationen legitimitet, kan vi i Jespers fall se att bolaget 

misslyckas med just detta. En knapphändig motivering till varför Jesper ska 

investera mer pengar är inte förtroendeskapande och får honom att istället 

känna att han är påväg att bli lurad. Även Filip L uttrycker att han enbart har 

förtroende att försvara sin andel i det bolaget han har bäst relation till, vilket 

var de bolag som han tycker skött sin kommunikation bäst. Detta stämmer in 

på Kellys (2007) teori om ett förstärkt förtroende genom effektivare 

kommunikation. Carl förklarar att det är när bolagen vågar berätta även de 

dålig sakerna som tillit byggs. Om bolagen är mer ärliga kommer delägarna 

ställa upp mer för bolaget. Kelly (2007) menar att det är viktigt att bolagen 

bygger ett förtroende hos sina delägare vilket vi ser tecken på även hos Carl. 

Martin L uttrycker att han vill förmedla mer mjuka värden för att folk ska 

förstå bolagets historia och därmed få en högre förståelse för bolaget, vilket 

han indikerar genom att han har för avsikt att höja Superfruits förtroende hos 

delägarna. Utifrån detta resonemang kan vi komma fram till att bolagen får 

mer förtroende genom att vara bättre på att kommunicera. Vi diskuterade 

tidigare hur delägarna hade inflytande över bolagen eftersom bolagen känner 

sig pressade att svara på frågor som ställs på Stakeholders club. Delägarnas 

disciplinära makt beskriven av Foucault (1975) används alltså för att pressa 

bolagen till att kommunicera mer och därmed bygga upp mer förtroende likt 

89



det Kelly (2007) beskriver. Detta förtroende spelar sedan roll för utfallet av 

kommande emissioner då delägarna påverkar utfallet genom att delta i 

kampanjen eller att genom att avstå.  

Belk (1988) förklarar hur en förlängning av oss själva uppenbaras genom att 

vi kan styra och kontrollera objekt eller att ha närhet till dem. Vi tenderar 

alltså att projicera vilka vi är genom saker som vi kan styra eller har kontroll 

över. Vi har tidigare fört ett resonemang kring hur delägarna har en större 

möjlighet att påverka sina bolag finansierade genom equity crowdfunding 

med hjälp av Stakeholders club samt hur delägarna har en uppfattning om att 

deras makt är större i deras onoterade bolag. Mot bakgrund av detta menar vi 

att benägenheten hos en delägare att använda sitt innehav för att projicera 

vem man är, är större hos delägare i equity crowdfundade bolag. Detta för att 

de likt Belks (1988) teori har större möjlighet att styra och kontrollera dessa 

innehav. Då benägenheten att projicera vem man är genom sina innehav är 

större i equity crowdfundade bolag finner vi det relevant att studera vilka 

konsekvenser som kan uppstå av att delägarna identifierar sig med bolagen.

5.2 Konsekvenser av att delägare identifierar sig med bolagen 

Belk (1988) förklarar att vi med hjälp av våra ägodelar påminner oss själva 

samt definierar och förklarar vilka vi är. Detta stämmer in på Martin Fs 

förklaring till varför han investerat i Skymap då han menar att det är hans 

intresse för fotografering, drönare och digitalisering som påverkat honom i 

hans val. Även Carl säger att han tror att “delägarna vill stå bakom bolagen 

de investerar i när de tror på bolagets vision”. Belk (1988) förklarar att vi 

genom våra ägodelar kan skapa oss en känsla av var vi kommer ifrån, vilka 

vi är och kanske till och med vart vi är på väg. Filip L säger att han vill bli 
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förknippad med en framgångssaga och att han likt Warren Buffett vill kunna 

säga att han investerat i ett stort bolag i ett tidigt skede. Detta tyder på en 

önskan om att kunna visa vem han är genom sitt delägande i de bolag man 

valt. Martin F säger att han gärna hade delat information om Skymap på sina 

sociala medier och då främst på Linkedin. Detta för att projicera en bild av 

vem han är idag. Han pratar om hur han kan tänka sig att använda 

information om Skymap för att förmedla ett professionellt intryck av sig 

själv och påvisa att han har ett intresse för investeringar. Likt Belks (1988) 

beskrivning om att använda ägodelar för att visa vem man är använder här 

Martin F sitt ägande i Skymap för att visa upp vem han är. Vad Martin F 

säger liknar även Jackson och Carters (2007:183) exempel med business 

resor som ett sätt för dig som resenär att skapa en identitet genom att denna 

typ av resa förknippar dig med vissa eftersträvade karaktärsdrag. Martin F 

använder här sitt Skymap innehav för att bli förknippad med karaktärsdraget 

professionell. Han visar tydligt att han har förtroende för att bolagets 

varumärke kan hjälpa honom i byggandet av vem han är. Att visa upp sig 

som professionell antar vi är eftersträvansvärt för Martin F eftersom han är i 

slutet av sina studier och därför kan vilja projicera sig som professionell 

gentemot potentiella arbetsgivare. Vi hävdar därför att Martins F använder 

sitt Skymap innehav för att visa likt Belks (1988) beskrivning vart han är på 

väg. Vi vill också hävda att Oskar vill genom sitt innehav i Hernö, likt Belks 

(1988) förklaring, visa vart han kommer ifrån. Han säger att han investerat 

mycket med hjärtat och detta är i en produkt som har stark anknytning till 

samma plats som han kommer ifrån (Norrland). Marcus på Urban green 

kallade sig själv för en grön kapitalist. Om bolaget även marknadsför sig som 

gröna kapitalister kan de som ser ett värde i att förknippas med grön 

kapitalism och hållbarhet motiveras att investera i bolaget för att det likt 

Belks (1988) förklaring projicerar en önskvärd bild av vilka de är. Jackson 
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och Carter (2007:183) förklarar att man genom att eftersträva en positiv 

värderingen av andra skapar man sitt jag. En förutsättning för att man som 

delägare i Urban green skulle kunna få denna positiva värdering av andra är 

att synliggöra för andra att man är delägare. Detta betyder att delägare måste 

få sprida tillräckligt mycket information om bolagen för att utomstående ska 

kunna förstå vilka värderingar som förknippas med att vara delägare i just 

detta bolag. Bolaget exponeras alltså mot delägarens sociala kapital och har 

därmed möjlighet att likt Burt, Hogarth och Michauds (2000) teori dela 

information till människor de annars inte hade nått ut till. Likt Burt, Hogarth 

och Michauds (2000) beskrivning av managern som når information genom 

sitt sociala kapital som överbryggar strukturella hål i organisationen, kan 

potentiella kunder nås av information om Skymap. Detta genom att Martin F 

delar denna information på sina sociala medier. Martin F använder här sitt 

sociala kapital för att överbrygga och länka ihop Skymap med potentiella 

kunder eller investerare. I utbyte mot detta kan Martin F använda sitt 

Skymap innehav för att, som Belk (1988) beskriver, använda en ägodel för 

att visa vem han är och ge en reflektion av sin identitet. Vi ser det hela som 

en slags transaktion där Martin F utnyttjar sitt sociala kapital för att gagna 

Skymap i utbyte mot att innehållet i det Martin F delar på något vis 

projicerar en för honom önskvärd bild av vem han är. Att Martin F har 

förtroende för att hans relation med Skymap ska projicera honom som 

professionell ger Skymap möjligheten att ta del av Martin F´s sociala kapital 

och därmed möjligheten för dem att nå ut med sitt budskap till fler. 

Olof pratar om delägarna i vingården Escapat och hur han upplever att de 

tycker om att berätta att de är delägare i just en vingård, “Det blir en del i att 

bygga en image och kan användas som en kul anekdot i sociala 

sammanhang”. Jackson och Carter (2007:189) förklarar hur jaget skapas 
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genom en önskan om en positiv värdering från andra, vilket kan kopplas till 

vad Olof säger. Enligt Olof så finns det delägare i Escapat som tycker om att 

tala om att de är just delägare i en vingård eftersom de eftersträvar en positiv 

värdering från andra. Deras delägande i bolaget blir således en del i 

skapandet av jaget. Belk (1988) menar att en av de mest grundläggande 

faktorerna för vårt konsumtionsbetende är att vi är vad vi har. Mot bakgrund 

av detta skulle man kunna argumentera för att en av de mest grundläggande 

faktorerna att delägarna i Escapat investerade i vingården från första början, 

var att de blev just ägare av en vingård. Det skulle betyda att ett bolag som 

ger delägarna eftersträvade karaktärsdrag kan använda det för att locka till 

sig nya investerare. Ens möjligheten att kunna identifiera sig med bolaget 

skulle alltså kunna vara incitament för att investera i ett bolag. 

Martin A pratar om hur hans relation till Superfruit tidigare var bättre 

eftersom han kunde identifiera sig med deras hälsosamma produkter. Likt 

vad Jackson och Carter (2007:183) förklarar om att ägandet av en produkt 

kommer i sig skapa det efterfrågade jaget och ger ägaren dess efterfrågade 

karaktärsdrag, menar vi att Martin A använder sina innehav i Superfruit för 

att skapa en del i sitt jag där han karaktäriseras som hälsosam. Som tidigare 

nämnt lanserade Superfruit en granola som Martin A uppfattar inte går i linje 

med deras hälsostil vilket gjorde honom besviken. Belk (1988) förklarar att 

vi genom våra ägodelar kan identifiera oss själva och förklara vilka vi är. När 

Martin A inte längre kunde göra detta med sina innehav i Superfruit  blev han 

besviken och slutade att känna sympati för företaget. Belk (1988) förklarar 

hur en förlängning av oss själva uppenbaras genom att vi känner närhet till 

ett objekt. När Superfruit gjorde Martin A besviken valde han skriva detta till 

bolaget på Stakeholders club. Den närhet som Martin A känner till Superfruit 

ledde till att han gav dem feedback när han blev missnöjd. Detta är något 
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som Martin L på Superfruit säger är önskvärt. Hirschman (2007:77f) menar 

att chansen att kunder eller medlemmar går mot voice ökar i takt med 

lojaliteten. Mot bakgrund av detta vill vi hävda att det är närheten till 

Superfruit som ligger bakom att Martin A känner den lojalitet som gör att han 

väljer voice framför exit.

Delägare har inflytande på bolaget genom att de kan skriva på plattformen 

Stakeholders club och att bolagen då känner att de måste svara. Delägarna 

har alltså makten att göra sig hörda. Hirschman (2007:4) förklarar att exit 

innebär att medlemmar väljer att lämna organisationen och voice innebär att 

medlemmar väljer att istället uttrycka sitt missnöje. Vidare förklarar 

Hirschman (2007:77f) att lojalitet kan driva medlemmarna att välja voice 

framför exit. He och Li (2010) förklarar hur en konsument som identifierar 

sig med ett företag tenderar att bli mer lojal mot företaget. Detta kunde vi 

även se hos  Martin A som kunde identifiera sig med Superfruits och därmed 

blev mer lojal mot dem. Detta gjorde i sin tur att han valde voice när bolaget 

gjorde honom besviken. När han hittade produkten som han tyckte gick emot 

vad han uppfattade att bolaget stod för, så gjorde hans lojalitet att han valde 

att skriva till bolaget vi Stakeholders club. Detta gav Superfruit en möjlighet 

att svara på kritiken och likt Hirschmans (2007:4) förklaring, göra något åt 

problemet. Superfruit kunde helt enkelt dra fördel av att Martin A 

identifierade sig med dem och därför av lojalitet uttryckte sitt missnöje. 

Martin L säger att när något inte är bra får han ofta höra det och feedback är 

något de gärna tar emot för att använda sig av i den framtida 

produktutvecklingen. Likt Hirschmans (2007:4) teori tyder detta på att 

Martin L föredrar att delägarna väljer voice. Vi kan se här att Martin A har 

makten att göra sig hörd och få inflytande över bolaget vilket gör att han blir 

mer lojal och likte Hirschmans (2007:77f) teori väljer voice. Att Martin A var 
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lojal mot Superfruit och hade förtroende för att de skulle lyssna på hans 

feedback gjorde att han valde att dela med sig av vad han var missnöjd med. 

Makten att göra sig hörd och möjlighet att identifiera sig med bolaget gör 

alltså att Martin A blir mer lojal mot bolaget, vilket leder till att han ger 

återkoppling till bolaget. 

I vår intervju med Robert förklarar han att han brukar höra av sig till sina 

bolag med feedback. Då både till de onoterade och till de noterade bolagen. 

Detta är ett exempel på när en medlem väljer Hirschmans (2007:4) alternativ 

voice. Robert beskriver också hur han är mer benägen att hör av sig till de 

onoterade bolagen han äger. Att i detta fallet en investerare väljer voice 

framför exit är enligt Hirschmans (2007:4) önskvärt eftersom att det ger 

ledningen i bolaget information om ett problem och möjlighet till att avvärja 

detta problem. Hirschman (2007:76f) förklarar också att medlemmar i 

organisationer tenderar att välja exit framför voice. Vidare förklaras hur en 

högre uppskattad förmåga att påverka organisationen kan vända på detta och 

istället få medlemmarna att tendera välja voice. Detta påvisas tydligt i 

Roberts fall då han förklarar att han är mer benägen att ge feedback till sina 

onoterade bolag då han känner att han kan påverka mer i de bolagen. 

Hirschman (2007:77f) förklarar att detta är kopplat till lojalitet mot 

organisationen och att om en medlem känner att den har makt att påverka 

organisationen som denne känner är på väg i fel riktning, tenderar 

medlemmen att skapa starka band till organisationen. Belk (1988) menar att 

genom att vi kan styra och kontrollera ett objekt, eller att ha närhet till dem, 

blir vi mer benägna att identifiera oss med det. Detta betyder att Roberts 

benägenhet att identifiera sig med sina crowdfundade bolag ökar då han 

känner större närhet till dem och en störren förmåga att påverka dem jämfört 

med sina börsnoterade bolag.  He och Li (2010) menar att identifiering med 

95



ett bolag kan leda till ökad lojalitet, vilket också pekar på att Roberts lojalitet 

till sina equity crowdfundade bolag bör öka.  

 Robert använder sig av en metafor där han beskriver börsnoterade bolag 

som gigantiska fartyg och onoterade bolag som en eka när han menar att det 

är mycket enklare att få en eka att svänga i rätt riktning. Detta påverkar alltså 

hans benägenhet att dela med sig av sina erfarenheter till bolaget och på de 

viset ge bolaget en chans att förbättras och undvika att problem ackumuleras. 

Som tidigare nämnt så ser bolagen gärna att deltagarna delar med sig av 

feedback. I Roberts fall kan vi se att det är hans känsla av att han kan 

påverka bolagen som ökar hans benägen att dela med sig av feedbacken. 

Därför menar vi att förmågan att påverka  bolagen och förtroendet för att de 

kommer att lyssnar på sina delägare är en viktigt del i att göra feedbacken 

tillgänglig för bolagen. 

Vi stöter vid upprepade tillfällen på att våra respondenter finner sig vara 

närmare sina equity crowdfundade bolag än sina börsnoterade bolag. Martin 

F förklarar att han blir mer lojal eftersom han känner sig närmare sina equity 

crowdfundade bolag och att har en större del av kakan då hans innehav utgör 

en större del av bolaget. Detta liknar de resonemang vi tidigare fört kring 

Belks (1988) teori om ökad benägenhet att identifiera sig med bolag man 

känner närhet till, följt av He och Lis (2010) teori om att identifiering med ett 

bolag leder till ökad lojalitet gentemot bolaget. Även Filip L säger att han 

känner sig närmare de equity crowdfundade bolagen just för att han utgör en 

större del av dem än om han istället hade investerat pengarna i ett storbolag. 

Olof uttrycker att eftersom de flesta som är delägare i ett equity crowdfundat 

bolag kan utgöra en mycket större del av bolaget än om de hade investerat i 

ett större börsbolag, känns det därför som att investeringen spelar mer roll. Vi 

kan därmed se att deras känsla av närhet till bolagen får dem att känna sig 
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mer lojala. Jesper uttrycker denna närheten till bolagen när han säger “I 

bolagen finansierade genom equity crowdfunding känner jag mer att jag har 

varit med och bidragit. Jag har en större rätt att kalla mig delägare än vad 

jag gör i exempelvis Apple”. Slutsatsen vi drar av detta är att delägarna 

känner en större lojalitet till deras equity crowdfundade bolag än till sina 

börsnoterade bolag. Hirschman (2007:77f) menar att chansen att en medlem 

väljer voice framför exit ökar i takt med lojaliteten. Vi menar därför att 

delägarna är mer benägna att dela med sig av sina erfarenheter till sina equity 

crowdfundade bolag än till sina börsnoterade bolag. Detta för att delägarens 

lojalitet är högre till dessa bolagen då de känner en större närhet till dem. 

Ledningen i de equity crowdfundade bolagen får alltså i större utsträckning 

ta del av viktig information som ger dem möjligheten att förändra saker som 

skapar problem och missnöje.  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6. Slutsats

6.1 Har delägare i bolag finansierade genom equity crowdfunding 
makt över bolagen? Om ja, hur kan delägare utöva denna makt?

Vi kom fram till att delägarna får en relationell makt över bolagen då de i den 

sociala interaktionen med bolaget kan påverka bolagets 

verklighetsuppfattning. En förutsättning för detta är dock att det finns en 

plattform där bolagen väljer att kommunicera med delägarna likt 

Stakeholders club. Stakeholders club kan liknas med bolagsstämman i ett 

börsnoterat bolag fast istället för att det bara sker en gång om året kan man 

ge återkoppling direkt till ledning i bolaget dygnet runt. Om bolaget är dåliga 

på att kommunicera kan det leda till minskat intresse att finansiera bolaget 

och att de tappar då potentiella ambassadörer. Delägarna kan exempelvis 

välja att sälja sina aktier vilket kan sänka priset på aktien.

 Vi har sett att det sker kommunikation mellan bolagen i Stakeholders club 

och att om delägare väljer att skriva något kan både bolag och övriga 

delägare läsa detta. Delägarnas uppfattning av bolaget påverkas utifrån om 

bolaget väljer att svara eller inte samt vad de svarar. Bolagen känner att de 

borde svara då det kan ge dem dåligt rykte om de är dåliga på att 

kommunicera. 

Vi kan alltså dra slutsatsen att denna disciplinära makt över bolagen skapar 

en kommunikation på plattformen mellan bolag och delägare vilket i sin tur 

ger förutsättningarna för att den relationella makten skapas samt att 

delägarna genom denna påverkar bolagets verklighetsuppfattning. Delägarna 

har alltså premierats med ett större inflytande i bolagen vilket får 
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maktbalansen att bli mer jämnt fördelad. Därför menar vi att detta bidrar till 

denna demokratisering. Delägarnas makt får alltså en starkare framtoning.

Vi kan även se att delägare är mer benägna att höra av sig med feedback till 

sina equity crowdfundade bolag än till sina börsnoterade bolag. Detta för att 

de onoterade bolagen är mindre och delägare därför har en uppfattning om 

att de har ett större inflytande. Eftersom frekvensen i kommunikationen 

påverkar hur mycket inflytande delägarna har, så genererar den ökade 

benägenheten att höra av sig med feedback ett större inflytande för 

delägarna.  

Tidigare forskning inom equity crowdfunding har kommit fram till att 

kommunicera en positiv bild av företaget är viktigt för en lyckad kampanj. 

Vårt teoretiska bidrag är att  komplettera vad man tidigare kommit fram till, 

med slutsatsen att kommunicera även efter slutförd emission är kritiskt för att 

skapa förtroende i relationen mellan delägare och bolag. Tidigare forskning 

fokuserar i stor utsträckning på hur bolagen kan påverka delägarna. Vårt 

teoretiska bidrag är att från delägaranas perspektiv tydliggöra hur delägare 

skapar ett skifte i maktbalansen genom att påverka bolagen, vilket leder till 

en demokratisering och ökat inflytande för delägarna. 

Vi kom även fram till att delägare i bolag finansierade med equity 

crowdfunding är mer benägna att identifieras sig med sina bolag. Detta 

eftersom att delägarna har en större möjlighet att påverka sin bolag. 
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6.2 Vad upplever intressenter för konsekvenser av att delägare 
identifierar sig med sina equity crowdfundade bolag? 

Delägare kan dra nytta av att identifiera sig med sina equity crowdfundade 

bolag genom att de kan hjälpa dem att projicera önskvärda karaktärsdrag 

såsom professionalism och ursprung. Om delägare använder sina innehav i 

equity crowdfundade bolag för att projicera en bild av vilka de är, betyder det 

att de måste informera andra om bolaget. I identitetsskapandet ligger att man 

får en positiv värdering av andra. Om andra inte vet hur de ska värdera 

kopplingen till ett bolag kan de heller inte göra någon värdering av den. Det 

är alltså viktigt att delägarna delar information och synliggör att de är 

delägare i bolaget samt vad bolaget gör eller står för. Detta bidrar till att 

bolaget får ta del av delägarnas sociala kapital då information om bolaget går 

ut till människor genom delägarnas nätverk. Människor som bolaget kanske 

inte annars hade nått ut till. Vi ser det hela som en slags transaktion där 

delägarna genom sitt innehav i bolaget får medel att sin identitet, i utbyte 

mot att bolaget får exponering i delägarnas sociala nätverk. 

De bolag som ger delägarna eftersträvade karaktärsdrag, genom att delägarna 

identifierar sig med dem, kan använda det för att locka till sig nya 

investerare. Att kunna säga till sina vänner att man är delägare i en liten 

vingård i Frankrike skulle kunna vara tillräckligt för att investera i vingården. 

Möjligheten att kunna identifiera sig med bolaget skulle alltså kunna vara 

incitament nog för att investera i ett bolag.

Om delägare kan identifiera sig med ett bolag tenderar de att känna en större 

närhet till bolaget. Om dessa delägare sedan blir missnöjd med något som 

bolaget gör, kan denna närhet göra så att delägarna blir mer lojal till bolaget 

och därför tenderar att framföra sitt missnöje. Att delägarna identifierar sig 
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med bolagen kan alltså ge bolagen en fördel genom att de får möjlighet att ta 

del av värdefull feedback och därmed ta del av potentiella 

förbättringsmöjligheter. 

Delägare som identifierar sig med sina bolag finansierade genom equity 

crowdfunding tenderar att bli mer lojala mot bolagen. Denna lojalitet kan ta 

sig uttryck genom att delägarna för fram sina åsikter när de är missnöjda med 

något. En konsekvens av lojaliteten blir alltså att bolagen får ta del av 

information om förbättringsmöjligheter som de annars inte hade fått. Som vi 

tidigare nämnt har delägarna makt att göra sig hörda genom Stakeholders 

Club. Detta inflytande kan också göra delägarna mer lojala då detta 

inflytande kan få delägarna att känna att bolagen lyssnar på dem, vilket gör 

delägarna mer lojala mot bolaget. Så makten att påverka bolagen kan göra att 

delägarna identifierar sig med bolagen vilket i sin tur leder till ökad lojalitet 

hos delägarna. Denna lojalitet ökar sedan delägarnas benägenhet att framföra 

feedback till bolagen.

Tidigare forskning har påvisat att entreprenörer tenderar att under equity 

crowdfunding kampanjer kommunicerar med potentiella investerare på ett 

sätt som förhöjer gruppidentiteten och ger dem en känsla av tillhörighet och 

värme med syfte att väcka känslor hos investerare. Vårt teoretiska bidrag är 

att komplettera denna forskningen genom att påvisa vilka konsekvenser det 

kan få att delägare känner närhet till och identifierar sig med bolagen även 

efter avslutad kampanj. Exempelvis att delägare identifierar sig med bolagen 

och därför blir mer lojala, vilket ökar benägenheten hos delägarna att ge 

bolagen feedback. Vi visar även på de praktiska fördelarna för bolagen som 

väljer att kommunicera med sina delägare. Detta tydliggör delägarnas 

möjligheter att påverka och tydliggör även de incitament bolag kan ha att få 

delägare att identifiera sig med dem.  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7. Framtida forskningsförslag

I vår empiri har det visat sig att önskemålen på formen av media som 

bolagen använder för att kommunicera med sina delägare har varit skilda. 

Det hade därför varit intressant att närmare studera 

kommunikationsplattformar mellan delägare och bolag såsom Stakeholders 

club. Detta för att kunna samla fler erfarenheter om vilken form av media 

som bäst stärker förtroendet för bolagen. Ett annat förslag på vidare 

forskning hade kunnat vara en studie om vilken effekt det har på de equity 

crowdfundade bolagens produktivitet, att delägarna har ett större inflyttande i 

beslutsprosesser. På detta sätt hade man kunnat studera huruvida 

demokratiseringen är bra för bolagens produktivitet. Vi föreslår även att en 

studie som undersöker produkter och tjänster i finansbranschen, som av 

konsumenten upplevs som demokratiserande, borde göras. Detta skulle 

kunna ge förståelse för vilka erfarenheter och upplevelser som för 

konsumenten känns mer demokratiska.

 Eftersom att vår studie enbart består av manliga respondenter hade en 

liknande studie som omfattar även kvinnor varit intressant. Detta hade 

kunnat ge en bild av hur erfarenheterna av relationerna mellan equity 

crowdfundade bolag och dess delägare skiljer sig åt mellan könen. De 

konsekvenser vi kunde påvisa av att delägare identifierade sig med sina 

bolag var framförallt positiva. En liknande studie med fokus på att undersöka 

eventuella negativa konsekvenser av att delägare identifierar sig med sina 

bolag hade också kunnat vara intressant. 
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