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Remissyttrande: Kompletterande bestämmelse till EU:s 
förordning om gräsrotsfinansiering 
 

Företagarna har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian om kompletterande bestämmelser till 
EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. I promemoria lämnas vissa förslag till lagstiftningsåtgärder 
som följer av EU:s förordning om gräsrotsfinansiering. 

Företagarna är positiva till förslaget att reglera marknaden för gräsrotsfinansiering samt att 
Finansinspektionen utses till tillsynsmyndighet. En reglering av gräsrotsfinansieringstjänster bidrar 
till en sundare och mera rättvis konkurrens mellan de finansiella aktörerna på marknaden.  

Genom gräsrotsfinansiering kan privatpersoner stödja småföretagare och bidra till jobbskapande och 
tillväxt. Privatpersoner kan investera på ett sätt som varit förbehållet banker och riskkapitalister och 
har möjlighet att få högre avkastning än vid traditionellt sparande. Ett tydligt regelverk skapar 
legitimitet och trovärdighet för branschen vilket kommer att gynna både företag och privatpersoner. 
Det gör även Sverige till ett land som satsar på innovation och framväxt av hållbart nyföretagande. 

De svenska storbankernas affärsmodeller är idag inriktade på bolån snarare än företagslån och mindre 
företag som vill investera för att växa upplever svårigheter med att få finansiering. Upprepade 
undersökningar av bl.a. Företagarna visar att företagen upplever betydande svårigheter med att få 
finansiering till investeringar och tillväxt, trots låga räntor och satsningar på statligt riskkapital i tidiga 
faser. En förklaring är att bankerna har skiftat sina affärsmodeller alltmer mot bolån snarare än 
företagslån. De flesta företagare måste använda sina personliga besparingar för att starta och 
expandera sina företag. Detta i kombination med nya tekniska plattformar och en framväxande 
fintech-sektor talar för att gräsrotsfinansiering kan få en allt viktigare roll i Sverige. Regeringen bör ta 
tillvara denna möjlighet och säkerställa relevant och effektiv reglering som stöder innovation. 

Företagarna önskar också påpeka att allt för långtgående informations- och tillståndskrav, och med 
detta tillhörande kostnader, kan hämma tillväxten av gräsrotsfinansiering på den svenska marknaden. 
Det grundläggande målet med att främja gräsrotsfinansiering till mindre och växande företag bör 
ställas i relation till de risker som finns för överreglering och ökade administrativa kostnader. 
Informationskrav för marknadsplatser och emittenter på den reglerade värdepappersmarknaden är 
mycket omfattande och en alltför omfattande informationsplikt kan komma att kraftigt försvåra 
gräsrotsfinansiering. 

Företagarna avstår från att i övrigt lämna synpunkter på de lagstiftningsåtgärder och ändringar som 
förs fram i promemorian. 
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