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Betänkande gräsrotsfinansiering (SOU
2018:20)
Detta svar är skrivet utifrån ett perspektiv på innovativa företag inom
reglerade branscher samt erfarenheter av arbete med regelgivande
myndigheter för att förbättra regulatorisk rådgivning och förutsättningarna
för en sammanhållen tillståndsprocess1.
Vinnovas ställningstaganden
Gräsrotsfinansiering kan omfatta olika affärsmodeller varav alla inte idag är
kända. En bred reglering kan därför medföra oförutsägbara effekter.
Vinnova anser att betänkandet inte presenterar hur en adaptiv reglering ska
kunna uppnås.
Vinnova vill understryka att det är viktigt med ett ökat fokus på efterfrågad
reglering, som kan leda till att man upptäckter beroenden mellan olika
bestämmelser innan man gör avgränsningar. Ett relevant exempel är
eventuella ändringar i konsumentkreditlagen.
Vinnova anser att tillstånd som kapitalförmedlare också ska kunna ges till
ideella föreningar och stiftelser.
Vinnova anser att konsumentskyddslagstiftningen räcker för donations- och
belöningsbaserad gräsrotsfinansiering som bör vara undantagen från
ytterligare reglering.
Vinnova menar att kapitalförmedlare ska ”lämna information” styr mot
kvantitet istället för kvalitet. Målet bör vara att mottagaren är informerad (har
lärt sig något) och kan fatta övervägda beslut. En stor mängd skriven
information är svår att ta till sig kunskapsmässigt och tidsmässigt, och öppnar
inte upp för att lärande och beslut kan ske på flera olika sätt.
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https://www.vinnova.se/contentassets/c0040f5b5def43239f203b83b1a716d2/stod-forinnovation.pdf
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Vinnova anser att passandebedömningar och kreditprövningar bör förtydliga
att det man vill säkerställa kan utföras på flera olika sätt så att inte reglerna i
praktiken innebär en begränsning (till en viss typ av personaltung
verksamhet). För uppgifter om kredittagarens ekonomiska förhållanden
utvecklas idag alternativa och kompletterande metoder som automatisering
genom peer-to-peer, artificiell intelligens, och blockkedjor.
Vinnova menar att en begränsning av storleken av finansiering eller av
investeringar (enklare regler för låga belopp) som sker genom andelsbaserad
eller lånebaserad gräsrotsfinansiering möjliggör för aktörer att testa och
utveckla tillsammans med kunder. Detta öppnar upp för innovation och
lärande hos aktörerna avseende riskerna och möjligheterna innan de utökar
sin verksamhet och ställs inför tillståndsplikt. Det ger även en ökad grad av
valfrihet för hantering av lägre belopp för konsumenter, samt minskade
kostnader för samhället i form av minskad reglering, tillsyn och hantering av
nya aktörer under utveckling.
I detta ärende har tf generaldirektör Leif Callenholm beslutat. Handläggaren
Erik Borälv har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
handläggare Tobias Öhman, enhetschef Ylva Strander och avdelningschef
Peter Lindelöf deltagit.
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