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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat och därmed gjort 

denna studie möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Ogi Chun som under studiens gång gett 

hjälpsamma råd som gynnat studiens utveckling. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till 

våra opponenter som även dom under terminens gång bidragit med värdefulla råd och kritik 

som hjälpt oss på vägen. 
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Sammanfattning 

Studien syftar till att analysera equity- och debt baserad crowdfunding i förhållande till studiens 

primära teori om elaboration likelihood model (ELM) och hur dess variabler påverkar 

potentiella investerares investeringsbedömningar. Informationsasymmetri och behavioral 

finance har inkluderats i studien som två kompletterande delteorier. För att undersöka detta har 

studien avgränsats till potentiella investerare som geografiskt är bosatta i Stockholms län. 

Undersökningen har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer där totalt elva 

potentiella investerare har intervjuats. Respondenterna har baserats på ett snöbollsurval. 

Intervjuerna har skett genom att respondenterna tagit del av fyra scenarion som innehåller 

variabler kopplade till teorin om ELM. Studiens resultat påvisar att potentiella investerare 

bedömer samt väljer investeringsprojekt utifrån den centrala vägen i ELM teorin, som 

karaktäriseras av projektets kvalitet vilken är motsatsen till den perifera vägen som istället 

belyser elektronisk word of mouth (WoM).  
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Abstract  
The study aims to investigate how equity- and debt based crowdfunding in relation to the 

study’s primary theory of elaboration likelihood model (ELM) and its variables effect on 

potential investors’ investment decision. Information asymmetry and behavioral finance has 

also been included in the study as two complementary theories. To investigate this, the study 

has been delimited to potential investors who are geographically resident in Stockholm County. 

The survey has been conducted using semi-structured interviews, where a total of eleven 

potential investors have been interviewed based on a chain sampling. The potential investors 

have been presented four scenarios that contain variables linked to the theory of ELM. The 

study's findings show that potential investors assess and choose investment projects based on 

the central path of ELM theory, characterized by the quality of the project and opposite to the 

peripheral road that instead illuminates the electronic word of mouth (WoM). 
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Studiens begreppslista  
 

Crowdfunding - Crowdfunding är en metod för bolag och privatpersoner att söka finansiering 

från allmänheten för att skapa olika projekt. Detta genom att projektskapare söker 

förskottsbetalning från investerare för att sedan kunna genomföra det tilltänkta projektet. 

Sökandet av investerare sker elektroniskt över nätet på utvalda plattformar. 

 

Equity baserad crowdfunding - En crowdfundingform där investerare erhåller andelar i 

bolaget som kompensation för sitt bidragande. 

 

Debt baserad crowdfunding -  En crowdfundingform där investerare erhåller räntebetalning 

som kompensation för sitt bidragande, utan bidrar på empatiska grunder. 

 

Donation baserad crowdfunding -  En crowdfundingform där investerare varken erhåller 

materiell eller finansiell kompensation för sitt bidragande. 

 

Reward baserad crowdfunding -  En crowdfundingform där investerare erhåller någon form 

av belöning som kompensation för bidragande. Denna belöning sker ofta i form av projektets 

produkt. 

 

ELM - Elaboration likelihood model är en teoretisk modell som har till mål att presentera en 

generell teori om attitydförändring. Teorin behandlar variabler inom den perifera- och den 

centrala vägen som påverkar investeraren vid beslutsfattande där de perifera faktorerna handlar 

om yttre påverkan från andra individer medan de centrala faktorerna behandlar faktorer rörande 

projektets kvalitet. 

 

WoM - Word of Mouth är en process vilket en person påverkas av andra individer socialt 

genom att bland annat ta del av kommentarer, recensioner samt delningar.  

 

Potentiella investerare - Individer som kan komma att investera i ett projekt och blir därmed 

möjliga investerare.  
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1. Introduktion  
 

 

Introduktionskapitlet ämnar till att introducera läsaren till bakgrunden om crowdfunding samt 

dess former. Därefter presenteras studiens problemformulering samt studiens syfte, vilket 

sammantaget bryts ned till studiens forskningsfråga.  

 

 

1.1 Bakgrund 

“Crowdfunding is a novel method for funding a variety of new ventures, allowing individual 

founders of for-profit, cultural, or social projects to request funding from many individuals, 

often in return for future products or equity” (Schwienbacher and Larralde 2010) 

 

Crowdsourcing är en metod för individer att gemensamt, via en digital plattform, samarbeta för 

att genomföra ett projekt, nå ett mål eller finansiera en aktivitet (Finansdepartementet 2018). 

Crowdsourcing har flera underkategorier, dock är finansieringsalternativet crowdfunding den 

underkategori som kommer att behandlas i studien. Crowdfunding, även kallat 

gräsrotsfinansiering på svenska, definieras av Finansdepartementet (2018) som crowdsourcing 

av kapital. 

 

Det finns ett flertal definitioner kring begreppet crowdfunding där forskare inte är enade om 

den korrekta definitionen. Enligt De Buyser et al (refererad i Golić 2014) definieras 

crowdfunding som en gemensam ansats där fler individer ingår i ett nätverk och samlar sina 

resurser för att investera eller stödja projekt via internet. Dessa är initierade av både 

organisationer och individer. Belleflamme, Lambert & Schwienbacher (refererad i Golić 2014) 

menar istället att crowdfunding innebär ett öppet samtal via internet där individen 

tillhandahåller ekonomiska resurser i form av utbyte mot en framtid produkt, donation eller 

annan form av belöning för att stödja specifika ändamål. Armin et al (2010) förklarar att 

crowdfunding är finansiering av en grupp individer istället för att finansieras av professionella 

parter, till exempel banker och riskkapitalister. Enligt Mollick (2014) definieras crowdfunding 

som insatser från entreprenörer och grupper vilka är vinstdrivande, sociala som kulturella. Detta 

för att via internet samla in mindre bidrag från en större mängd individer helt utan intermediärer. 

Golić (2014) poängterar att det inte finns en allmän accepterad definition av crowdfunding då 

det finns ett par olika definitioner. Skribenterna i denna studie definierar begreppet 

crowdfunding i enlighet med definitionen som presenteras av Armin et al (2010). 

 

Som tidigare nämnt används crowdfunding som ett finansieringsalternativ av entreprenörer, 

organisationer och privatpersoner för att samla in kapital till olika projekt. Crowdfunding 

används även i syfte för företag att marknadsföra produkter i ett tidigt skede där produkten inte 

ännu lanserats på marknaden (Golić 2014). Fortsättningsvis menar Schwienbacher et al (2010) 

att crowdfunding kan ge värdefulla signaler om marknadspotentialen för en potentiell produkt. 

Forskarna (ibid) förklararar även att investeringsalternativet används till att testa nya ideér 

kostnadseffektivt genom att nå ut till en större mängd investerare.  

 

Vidare förklarar Tomczak & Brem (refererad i Lacan & Desmet 2017) att crowdfunding 

sammanbinder två populationer; den första populationen är projektskapare som presenterar ett 

projekt, medan den andra populationen består av investerare som bidrar med kapital till 
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projektet. Crowdfunding från investerarnas perspektiv handlar om att kunna göra aktiva val 

oberoende av mellanhänder, vilket enligt Mollick (2014) underlättar för investerare. Enligt 

Stanko och Henard (2017) spelar investerarna en stor roll i crowdfundingprojekten genom att 

dessa investerare möjliggör för innovation och kunskap inom det lanserade projektet. I vissa 

fall har crowdfundinginvesterare även inkluderats för att bidra med ideér och råd under 

projektets utvecklingsprocess (Diallo 2014; Lewis-Kraus 2015, refererad i Stanko & Henard 

2017). Investerarna har även visats ha en betydande roll gällande att marknadsföra projektet. 

Detta då investerare som känner sig delaktiga vanligen önskar resonera kring projektet, vilket i 

sin tur leder till att kunskap utvidgas om innehållet till andra potentiella investerare (Scholz 

2015, refererad i Stank & Henard 2017).  

 

Den första crowdfundingsfinansieringen har skett år 1997 då supportrar till ett rockband vid 

namn Marillion i England samlade in $60 000 (Finansdepartementet, 2018). Syftet med 

finansieringen var att gruppen skulle kunna möjliggöra för sin turné i USA (ibid). 

Fortsättningsvis myntades begreppet crowdfunding i USA år 2006 (Schildfat 2018), dock 

legaliserades finansieringsalternativet equity-baserad crowdfunding inte förrän år 2012 av 

USAs dåvarande president Barack Obama (Golić 2014). Schildfat (2018) menar att 

investeringsalternativet fick ett stort genomslag efter finanskrisen år 2008, då krisen innebar en 

ökad svårighet för företag att söka kapital på traditionellt vis. Detta då denna finanskris 

drabbade länder världen över, vilket ledde till att de tillkom mer strikta restriktioner kring 

utlåning (Golić 2014). Användandet av crowdfunding har på världsmarknaden gått från 880 

miljoner dollar år 2010 till 34,2 miljarder dollar år 2015, vilket indikerar på en stor ökning i det 

globala investeringsalternativet (Lacan & Desmet 2017).  

 

Crowdfunding förekommer i fyra olika former: donations -, reward -, equity - och debt baserad 

crowdfunding (Hemer 2011, refererad i Bi, Liu & Usman 2017). Dessa olika 

crowdfundingformer besitter olika former av kompensation för de investerare som väljer att 

bidra till projektet. Vid donations baserad crowdfunding erhåller inte investeraren någon 

kompensation, vid reward baserad crowdfunding kan kompensationen skilja sig, dock erhåller 

investeraren någon form av belöning. Vid equity baserad crowdfunding erhåller investeraren 

andelar i företaget där finansieringsformen är styrd av lokal lagstiftning. Det vanligaste 

alternativet vid en equity baserad finansieringsform är emission av aktier, preferensaktier samt 

vinstandelslån (Finansdepartementet 2018). Vid debt baserad crowdfunding erhåller 

investeraren kompensation i form av ränta (Mollick 2014). Enligt finansinsdepartement (2018) 

är ett lån mellan privatpersoner den äldsta finansieringsformen, och menar fortsättningsvis att 

debt baserad crowdfunding istället består av en ny digital plattform där långivare och låntagare 

möts utan att den digitala plattformen är en part av kreditavtalet. De ovannämnda 

crowdfundingformerna kommer att behandlas vidare i studiens teoriavsnitt under kapitel 2.  

 

Crowdfundings fyra former präglas av olika nivåer vad gäller risk (Futko 2014). Donations 

baserad crowdfunding innebär inte någon större risk för investerare då ingen motprestation 

förväntas, utan bidrar på sympatiska och empatiska grunder. Även inom reward baserad 

crowdfunding är risken låg, till skillnad från equity- och debt baserad crowdfunding där risken 

beräknas vara hög (Bi, Liu & Usman 2017). Fortsättningsvis menar forskarna (ibid) att risken 

antas vara hög inom equity - och debt baserad crowdfunding på grund av det faktum att 

investeraren behöver avväga huruvida investeringen är värd risken då projektets utfall aldrig 

har ett garanterat positivt utfall. Equity - och debt baserad crowdfunding benämns frekvent som 

en kategori då dessa besitter liknande risknivåer samt att investerare erhåller liknande 

kompensation för deras bidragande (Futko 2014).  
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Fortsättningsvis förklarar Futko (2014) att både equity - och debt baserad crowdfunding handlar 

om att investeraren bidrar med kapital och erhåller därefter en säkerhet för sitt bidragande. 

Detta belyser även de negativa utfallen som berör dessa två crowdfundingformer. Om projekten 

inte växer och istället visar negativa resultat kan detta leda till att investeraren inte har möjlighet 

att sälja sina andelar för högre pris än inköpspriset, eller erhålla ränteutdelning (Futko 2014; 

Bi, Liu & Usman 2017). 

 

Crowdfunding är av intresse att undersöka i studien då denna finansieringsform, som är relativt 

ny i förhållande till mer traditionella finansieringsformer (Mollick 2014), har på senare år visat 

på stor tillväxt (Lacan & Desmet 2017).  

 

 
Figur 1: Figuren sammanfattar förhållandet mellan crowdsourcing och de fyra inriktningar 

som förekommer inom crowdfunding. 

 

1.2 Problemformulering 

Trots det faktum att crowdfunding har visat på framgång de senaste åren, menar flera forskare 

att det förekommer synnerligen lite publicerad forskning kring ämnet crowdfunding (Mollick 

2014; Bi, Liu & Usman 2017; Schweinbacher & Larralde 2010; Golić 2014). Fortsättningsvis 

förklarar Mollick (2014) att crowdfunding är under växande fas och är därför i behov av 

ytterligare forskning för att komma ikapp den praktik som utövas kring crowdfunding. Likaså 

Schweinbacher & Larralde (2010) förklarar i sin undersökning att crowdfunding som fenomen 

är i behov av vidare forskning då forskarna anser att detta område är outforskat.  

 

Mycket av den forskning som förekommer gällande crowdfunding har lagt stor vikt i att reda 

ut vilka faktorer och variabler projektskapare bör fokusera på för att lyckas med sina projekt 

(Mollick 2014; Golić 2014; Schweinbacher & Larralde 2010). Befintlig forskning fokuserar 

även mycket på formen reward baserad crowdfunding (Lacan & Desmet 2017; Allison et al 

2017; Zheng et al 2015; Bi, Liu & Usman 2017), vilket gör att forskning är utvecklad i större 

utsträckning kring denna form i jämförelse med de andra crowdfundingformerna. Exempelvis 

har Lacan & Desmet (2017) i enlighet med Allison et al (2017) undersökt investerares 

intentioner och attityder till att bidra i projekt vid olika situationer, samt hur övertygelse och 

påverkan spelar in vid investering i reward baserade projekt. Zheng et al (2015) har undersökt 

förtroendehantering vid reward baserade projekt, och Bi, Liu & Usman (2017) har undersökt 

huruvida online-information som når ut till allmänheten påverkar crowdfundingprojekt. 
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Mollick (2014) har förklarat att crowdfunding även vuxit fram som en möjlighet för investerare 

då denna form av investering är relativt ny, vilket ökar värdet i att undersöka crowdfunding 

som investeringsalternativ. Därmed är den forskning som berör investerares perspektiv bland 

annat; Vismara (2014) som behandlar huruvida information från tidigare investerare som når 

potentiella investeraren spelar in på deras investeringsbedömningar. Lacan & Desmet (2017) 

undersöker investerares attityder gentemot olika crowdfundingplattformar, samt även Allison 

et al (2017) som undersöker huruvida investerares attityder kan påverkas av olika faktorer som 

i sin tur har en påverkan på deras investeringsbedömningar. Kang et al (2016) och Zheng et al 

(2015) har istället undersökt investerares intentioner utifrån ett förtroendebaserat perspektiv. 

Denna tidigare forskning har visat på att investerare tenderar till att basera sina beslut både på 

kvalitet (Lacan & Desmet 2017), men att de även låter sig påverkas av andra åsikter och delade 

värderingar (Vismara 2014; Zheng et al 2015).  

 

Fortsättningsvis beskriver Mollick (2014) att det finns en rad olika anledningar, förutom den 

finansiella aspekten, för investerare att investera i crowdfunding projekt. Dessa anledningar är 

bland andra att investerare anser det vara prestigefyllt att bidra i projektet, investeraren vill 

stötta projektets syfte, eller för att investeraren vill vara med och ta politisk ställning genom att 

bidra i projektet (ibid). Vidare förklarar Lacan & Desmet (2017) i sin undersökning att det 

faktum att crowdfunding utövas över internet och marknadsförs på sociala plattformar, 

underlättar för investerare att hålla kontakt med varandra. Vidare menar forskarna (ibid) att 

detta är en fördel som kan hjälpa investerare att samla information utan att behöva komma i 

kontakt med projektskaparen. Detta är i enlighet med vad Vismara (2014) beskriver i sin 

forskning, där det framgår att investerare ofta söker information som tidigare investerare lagt 

ut för att inkludera detta i sina investeringsbedömningar.  

 

Forskningen som presenteras är inte heltäckande på alla områden inom crowdfunding då det 

förekommer en större mängd forskning kring vilka faktorer som har visat sig underlätta för en 

lyckad insamling, än vad det förekommer forskning gällande investerarnas perspektiv. Detta 

leder till att det anträffas ett tomt gap (Lacan & Desmet 2017). Gapet består av den okunskap 

som förekommer då praktiken nått mer framgång än det föreligger forskning. Vismara (2014) 

menar att det även förekommer ett gap gällande huruvida information påverkar investerares 

beslut, då även detta område är i behov av ytterligare forskning. Skribenterna i studien har valt 

att belysa investerarnas perspektiv då fokus på investerarnas roll, som nämnt ovan, växer allt 

mer (Mollick 2014). Även det faktum att forskare menar att det förekommer ett gap där 

forskning saknas, ligger till grund för varför skribenterna valt att undersöka 

investerarperspektivet närmare. 

 

Som nämnt tidigare handlar mycket av den befintliga forskningen om reward baserad 

crowdfunding. Däremot föreligger det saknad forskning gällande equity - och debt baserad 

crowdfunding i förhållande till investeringsbedömningar. Dessa två former är idag begränsade 

finansieringsformer i jämförelse med traditionell finansiering, såsom finansiering från banker 

(Finansinspektionen 2018). Equity baserad crowdfunding och reward baserad crowdfunding 

har visat sig vara de crowdfundingformer som är mest framträdande inom innovation, enligt 

Stank & Henard (2017). Medan debt baserad crowdfunding är den form som verkat mest globalt 

av alla fyra crowdfunding former (Finansdepartementet 2018). Debt baserad crowdfunding är 

även den form som är mest verksam i Europa (ibid). Som tidigare nämnt besitter formerna 

equity - och debt baserad crowdfunding samma form av belöningssystem, risk samt att båda 

formerna är kopplade till investering (Bi, Liu & Usman 2017; Golić 2014; Futko 2014). Detta 

ligger till grund för varför studiens skribenter valt att undersöka equity - och debt baserad 

crowdfunding som investeringsformer. 
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Ett vanligt förekommande mätinstrument som tillämpats vid tidigare forskning gällande 

investeringsbedömningar inom crowdfunding är den teoretiska modellen, elaboration 

likelihood model (ELM) (Bi, Liu & Usman 2017; Allison et al 2017). Den teoretiska modellen 

ELM behandlar variabler i den perifera- och den centrala vägen som påverkar investeraren vid 

beslutsfattande där de perifera faktorerna handlar om yttre påverkan från andra individer medan 

de centrala faktorerna handlar om faktorer som berör projektets kvalitet (Bi, Liu & Usman 

2017). Modellen redovisas mer detaljerat i studiens teoriavsnitt under kapitel 2. (Petty & 

Cacioppo 1981). Bi, Liu & Usman (2017) har i sin forskning valt att fokusera på de perifera- 

och centrala faktorerna med hjälp av ELM, detta för att undersöka vilken information som 

tenderar till att påverka investeraren mest när denne står inför ett val mellan flera reward 

baserade crowdfundingprojekt. Forskningen resulterar i att de yttre faktorerna och kvaliteten 

på projektet i princip har lika stor påverkan på investeringsbeslut (ibid). Även Zheng et al 

(2015) har genomfört en liknande undersökning där utfallet har blivit detsamma som i Bi, Liu 

& Usmans (2017) undersökning, då de yttre faktorerna bevisat en högre effekt än de centrala 

faktorerna. Forskarna (2015) har i detta fall använt ELM för att reda ut hur förtroende påverkar 

investerares beslut. Då tidigare forskning resulterat i skilda resultat gällande 

investeringsbedömningar, har skribenterna i denna studie valt att studera den teoretiska 

modellen för att analysera och skapa förståelse för vilka faktorer som främst spelar in på 

investeringsbedömning gällande equity- och debt baserad crowdfunding.  

 

Eftersom att den forskning som existerar kring undersökning av perifera och centrala faktorer 

till största del baseras på reward baserad crowdfunding, har studiens skribenter valt att 

undersöka faktorernas inverkan på equity - och debt baserad crowdfunding. Detta då dessa 

investeringsformer saknar forskning inom detta område. Då equity - och debt baserad 

crowdfunding dessutom skiljer sig från resterande crowdfundingformer gällande 

kompensationssystem, är det av betydelse att undersöka huruvida resultaten kommer likna de 

resultat som tidigare framkommit vad gäller den yttre- och centrala vägen i förhållande till 

investering i reward baserad crowdfunding eller om dessa investeringformer istället visar på 

nya resultat i och med att dessa crowdfundingformer har bevisats kräva mer tanke och strategi 

från investerarnas sida. (Futko 2014).  

 

1.3 Syfte 

Studien syftar till att analysera och skapa förståelse för hur svenska potentiella investerares val 

av investeringsprojekt påverkas av centrala samt perifera faktorer/variabler inom equity- och 

debt baserad crowdfunding. 

 

1.4 Studiens forskningsfråga 

Hur bedömer potentiella investerare equity- och debt baserad crowdfundingprojekt som 

investeringsform, med avseende på centrala- samt perifera faktorer? 
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1.5 Studiens disposition 
 
 

 
 

Figur 2: Figuren visar en förenklad modell över studiens upplägg. 
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2. Teori 
 

 
I teoriavsnittet redogörs den teoretiska referensramen som inleds med studiens primära 

teoretisk modell, ELM till följd av informationsasymmetri och behavioral finance där dessa 

används som komplement till studiens primära teori. Avsnittet avslutas med tidigare forskning 

där skribenterna presenterar forskning till stöd för studien. De presenterade teorierna 

tillämpas som grund för studiens datainsamling samt analys. 

 

 
 

2.1 Teoretisk referensram 

2.1.1 Crowdfunding som finansieringsalternativ 
Det förekommer fyra olika former av crowdfunding (Mollick 2014), dessa är: donations -, 

reward -, equity - samt debt - baserad crowdfunding. De presenterade formerna möjliggör för 

privatpersoner samt organisationer att införskaffa kapital genom insamling. Dessa former 

sammanfattas i nedan tabell.  

 

Finansieringsform Beskrivning 

Donations baserad 

crowdfunding 

Donationer samlas in från allmänheten genom den digitala 

plattformen. Projektskaparna har vanligen som mål att stödja ett 

socialt entreprenörskap där investeraren varken erhåller något 

materiellt eller finansiellt. 

Reward baserad 

crowdfunding 

Insamlingar sker genom att individer bidrar till ett projekt i 

gengäld för någon form av belöning. Belöningar kan sträcka sig 

från en hyllning till en produkt. 

Equity baserad 

crowdfunding 

En process där individer investerar i ett onoterat företag i utbyte 

mot andelar i bolaget. 

Debt baserad 

crowdfunding 

Målet med debt baserad crowdfunding är att investeraren lånar ut 

ett belopp till projektskaparen med en fast återbetalningsperiod. 

Projekskaparen betalar sedan ut en viss ränta under lånets löptid. 
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Tabell 1: Tabellen sammanfattar de fyra olika crowdfunding-alternativen.  

 

Crowdfunding är ett sätt för projektskapare att grunda vinstdrivande projekt och finansiera sig 

genom att låta utomstående investera i projektet över internet (Mollick 2014). Fortsättningsvis 

menar forskaren (ibid) att detta är ett ansenligt sätt att hitta intresserade investerare då det räcker 

med mindre bidrag så länge projektet har fler investerare. Samt att crowdfunding, som tidigare 

nämnts i studien, underlättar för båda parter då de inte tvingas medla mellanhänder som 

exempelvis banker (ibid; Armin et al 2010). 

 

En fördel med crowdfunding, till skillnad från många andra finansieringsalternativ, är att 

crowdfunding inte kräver någon speciell kunskap vilket skapar utrymme för att låta vem som 

helst investera i projekt (Schwienbacher och Larralde 2010, refererad i Golić 2014). Vidare 

förklarar Vander Schee (refererad i Lacan & Desmet 2017) att detta ligger till grund för att 

crowdfunding som finansieringsalternativ öppnar upp för nya möjligheter och innovation. 

Golić (2014) menar även att en annan fördel är det faktum att de plattformar som erbjuder 

tjänsten att starta insamling är lättillgänglig. Detta gör att var och en kan starta en insamling i 

de syfte denne anser viktigt eller intressant utan speciella verktyg. 

 

Kang et al (2016) förklarar i sin undersökning att det i enlighet med övriga 

investeringsalternativ tillkommer risker vid investering i crowdfunding. En risk vid 

crowdfunding som berör investerarna som bidrar med kapital är risken i att projektet kan vara 

ett bedrägeri-projekt (Mollick 2014). Då crowdfundingplattformar är hemsidor på internet som 

erbjuder tjänsten att starta upp projekt för insamling, innebär detta att dessa hemsidor är öppna 

för allmänheten och resulterar i att vem som helst kan grunda ett projekt (Bi, Liu & Usman 

2017; Stanko & Henard 2017). Denna tillgänglighet möjliggör för bedragare att starta upp 

projekt för att samla in kapital för eget bruk, samt även för att starta upp projekt i annat syfte 

än förevisats (Mollick 2014). Kang et al (2016) bekräftar detta genom att investerare väljer att 

avstå från fortsatt investering i crowdfundingprojekt då det föreligger en osäkerhet gällande 

huruvida bidraget används förnuftigt eller inte. Det förekommer även risk i den form att 

projektskaparen kan komma att misslyckas med att prestera inom den ram som utlovats till 

investerarna (Delmar & Shane 2003; Kirsch et al 2009; Shah & Tripsas 2007, refererad i 

Mollick 2014). Dessa risker handlar vanligen om att projektskaparen inte besitter den kunskap 

som krävs vad det gäller att planera projektets budget och schema för tidsram. Denna okunskap 

kan i sin tur leda till att den belöning investerarna förväntas erhålla blir försenad (Mollick 2014). 

Däremot menar Schwienbacher & Larralde (refererad i Golić 2014) att risken vid 

crowdfundinginvesteringar är betydligt lägre än vid alternativa investeringsalternativ då den 

investerade summan vanligen inte når upp till en hög summa.   

 

2.1.2 Elaboration likelihood model 
ELM, även kallat Elaboration Likelihood Model, introducerades till den akademiska 

litteraturen av Petty & Cacioppo år 1981 (Kitchen et al 2014; Petty & Cacioppo, 1981; Bi, Liu 

& Usman 2016). Modellens primära mål är att presentera en generell teori om attitydförändring 

(Petty & Cacioppo 1981), och används till stor del av forskare för att undersöka beslutsfattande 

(Kitchen et al 2014). Författarna (2014) menar att modellen är så pass beskrivande att den kan 

användas som stöd i många situationer. Allison et al (2017) presenterar ELM som en ram för 

att på ett bättre sätt begripa hur entreprenörer kan driva attitydförändringar hos potentiella 

finansierare. Vidare menar Bi, Liu & Usman (2017) att ELM är en lämplig grund för att 

modellera de faktorer som påverkar en potentiell investerare gällande information som ett 

crowdfunding projekt presenterar på en vald crowdfundingplattform.  
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ELM har två grundläggande och övertygande principer i den teoretiska modellen. Dessa 

benämns som den centrala vägen samt den perifera vägen (Petty & Cacioppo 1981; Chaiken 

& Trope 1999 refererad i Allison et al 2017). Den centrala vägen definieras som den process 

där individer utvärderar information genom ett kritiskt tänkande, där mer fokus läggs på 

produktens beskaffenhet och användbarhet (Allison et al 2017). Petty & Cacioppo (1981) menar 

att den centrala vägen uppstår när motivation samt förmågan att granska problemrelaterade 

argument är höga. Med motivation menas den personliga relevansen kopplat till det aktuella 

ämnet, det vill säga vilken betydelse som ämnet har för individen (ibid). Till exempel så kan 

priset, ett speciellt syfte eller en fördel vara motivationsfaktorer när det krävs mer tanke bakom 

beslutet (Petty et al 1983, refererad i Allison et al 2017). Med förmågan att granska 

problemrelaterade argument syftas det istället till den utsträckning erfarenhet eller kompetens 

som individen besitter gällande det aktuella ämnet (Bhattacherjee & Sanford 2006 refererad i 

Allison et al 2017). Bi, Liu & Usman (2017) menar mer specifikt att den centrala vägen 

innehåller information om projektetskvalitet samt dess specifikationer.  

 

Bi, Liu & Usman (2017) har förklarat att den centrala vägen påverkas av faktorer som projektets 

beskrivning, andras bidragande, förberedelser samt projektets kreditvärdighet. Med projektets 

beskrivning avser forskarna (ibid) hur väl projektet är ingående förklarat för att investeraren 

ska förstå projektets innehåll. Med andras bidragande syftar forskarna (2017) till antalet 

investerare som valt att bidra till projektet. I förberedelser inkluderas att projektet innehar 

någon form av presentationsvideo samt påvisar förberedande material. Gällande projektets 

kreditvärdighet handlar det om huruvida projektskaparen besitter hög eller låg kreditvärdighet 

(ibid). 

 

Den perifera vägen definieras istället som en mindre ansträngande process där meddelandet 

påverkar individen (Petty & Cacioppo 1981 refererad i Allison et al 2017). Till skillnad från 

den centrala vägen, handlar denna väg om att individen baserar beslut på yttre faktorer (Allison 

et al 2017). Den perifera vägen förekommer när motivationen och/eller förmågan att granska 

problemrelaterade argument är låga (Petty & Cacioppo 1981). De faktorer som, enligt Bi, Liu 

& Usman (2017), påverkar den perifera vägen är WoM, recensioner samt delningar. WoM 

inkluderar de åsikter och tankar kring projektet som övriga investerare har förmedlat ut. 

Recensioner handlar om den kritik som övriga investerare riktar mot projektet. De delningar 

som forskarna avser är antal uppladdningar av projektet som individer delar på sociala 

plattformar, i syfte att marknadsföra samt uppmana om projektet. De yttre faktorerna är de 

faktorer som även benämns som den elektroniska WoM (ibid). Sammanfattningsvis förklarar 

Bi, Liu & Usman (2017) att den centrala vägen handlar om att projektets kvalitet analyseras i 

detalj medan den perifera vägen handlar om hur de yttre faktorernas påverkan. 
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Figur 2: Figuren visar en sammanställning över variabler tagna från den teoretiska modellen 

ELM, som är den teori som i första hand kommer att tillämpas i denna studie. De centrala samt 

perifera variabler presenterade ovan är sammanställda av Bi, Liu & Usman (2017).  

 

2.1.2.1 Motivering till val av ELM som teori 
De nämnda grundläggande principerna gällande den centrala- samt den perifera vägen 

inkluderas primärt i studien då denna studie ämnar till att koppla investeringsbedömningar till 

ovan presenterade figuren, vilken även utgör ELM till den huvudsakliga teorin för studien. 

Dessa faktorer kan hjälpa studien till att förklara hur potentiella investerare påverkas av olika 

variabler inom den teoretiska modellen ELM vid bedömning av equity- och debt baserad 

crowdfunding   

 

2.1.3 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri förklaras av Löfgren, Persson & Weibull (2001) som när den ena parten 

på marknaden har mer riklig information än den andra parten. Om den ena parten besitter mer 

eller bättre information än den andra parten kan denna ta beslut som gynnar den enskilda 

individen, vilket leder till att konkurrensen försvagas för den part som besitter sämre 

information (Löfgren, Persson & Weibull, 2001). Akerlof (1970) förklarar 

informationsasymmetri som att en sämre version konkurrerar ut en bättre version. Det vill säga 

att någon, eller någonting, som egentligen är sämre har ett övertag av information och kan 

därför konkurrera ut någon eller någonting som egentligen är bättre. Vidare förklarar Akerlof 

(1970) att om detta skulle ske kontinuerligt skulle marknaden ta skada, och strukturen på 

marknaden skulle sakta men säkert försvinna. 

 

Stiglitz (2012) förklarar informationsasymmetri som ofullständig information. Forskaren 

menar även att informationsasymmetri kan vara svårt att fastställa då det tidvis uppstår 

situationer där det föreligger en svårighet i att avgöra huruvida den ena parten faktiskt besitter 

mer vetskap än den andra parten, eller om båda parter besitter lika mycket vetskap. Däremot 

sker det endast informationsasymmetri när den ena parten besitter information som den andra 

inte har tillgång till, om båda parter har tillgång men den ena parten försummat informationen, 

defieneras detta inte informationsasymmetri. Stiglitz (2012) menar även att 

informationsasymmetri kan verka mindre effektivt.  
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2.1.3.1 Motivering till informationsasymmetri som teori 
Informationsasymmetri används som ett komplement till studiens primära teori. Detta genom 

att informationsasymmetri kan förklara situationer inom debt- samt equity crowdfunding där 

investeringsbedömningar genomförs utan att erhålla fullständig information. Studiens 

skribenter vill därför undersöka hur informationsasymmetri i ett sådant fall påverkar potentiella 

investerares bedömningar samt undersöka huruvida potentiella investerare anser att 

informationsasymmetri är ett problem vid investering av crowdfundingprojekt.  

 

2.1.4 Behavioral finance 
Intresset för att kombinera ekonomi och psykologi har under de senare åren vuxit, vilket har 

lett till att “behavioral finance” uppkommit (Thaler 2016). Behavioral finance grundar sig i att 

finansmarknaden är konturlös och oförmögen att komma ihåg hur situationen sett ut tidigare, 

vilket resulterar i att den prissättning som fastslås idag inte kan utlovas imorgon. Dock ligger 

fokuset inom behavioral finance på huruvida individer fattar sina beslut (Shefrin 2001). Shefrin 

(2011) & Ahmad, Ibrahim & Tuyon (2017) menar att behavioral finance har en betydande roll 

inom företagsfinansiering, då den tidigare forskningen till skillnad från behavioral finance 

utgått från att alla beslut är helt rationella. 

 

De tidigare och traditionella tankegångarna kring företagsvärdering kan delas upp i tre 

komponenter: (1) rationellt beteende, (2) the capital asset pricing model (CAPM), och (3) 

effektiva marknader (Shefrin 2001). CAPM är en metod för att beräkna avkastningskravet på 

en tillgång (Sharpe 1964). Forskare som förespråkar behavioral finance hävdar istället att 

psykologiska faktorer påverkar alla dessa tre komponenter, vilket gör att detta hindrar individer 

från att verka fullt rationellt (Shefrin 2001; Sharfstein & Stein 1990; Ahmad, Ibrahim & Tuyon 

2017). Ahmad, Ibrahim & Tuyon (2017) menar på att effekterna av de psykologiska faktorerna 

har stor inverkan på beslutsfattande inom företagsekonomiska områden, och är någonting som 

bör tas i beaktande vid analys av investeringsbedömningar. Således förklarar forskarna (2017) 

att behavioral finance fastslår att individer kräver irrationella element i deras beslutsfattande, 

detta då den humana irrationaliteten är biologisk, psykologisk och sociologisk och förekommer 

naturligt för individer.  

 

Vidare förklarar Thaler (2016) & Shefrin (2001) att de tre viktigaste komponenterna av 

behavioral finance är överskattad självsäkerhet, förlustavvikelse och självkontroll. Smith 

(refererad i Thaler 2016) menar att det är den överväldigade föreställningen om att alla individer 

har sina egna förmågor som gör att dessa överskattar sig själva. Vilket även bekräftas av Shefrin 

(2001) där forskaren förklarar att individer inte sällan överskattar sina förmågor. Vad gäller 

förlustavvikelse menar Smith (refererad i Thaler 2016) smärta påverkar individen mer än vad 

glädje gör, vilket är den bidragande faktorn till att individer undviker att förlora. I kontrast till 

detta menar Shefrin (2001) att individer ofta föredrar mer framför mindre, vilket innebär att de 

föredrar ekonomisk överlägsenhet till sämre chans. Gällande den sista komponenten, 

självkontroll, menar Smith (refererad i Thaler 2016) att detta grundar sig i att individer är mer 

hängivna att leva i nuet än att tänka på framtida aspekter. 

 

2.1.4.1 Heuristik 
Heuristik handlar om att individer som står inför mer komplexa val tenderar till att förenkla 

bedömningsprocessen (Kahneman, Slovic & Tversky 1982, refererad i Shefrin 2001). Dessa 

komplexa bedömningar som individen står inför kan vara frekvenser, statistisk sannolikhet eller 

att denne har ofullständig information (ibid). Vidare förklarar Shefrin (2001) att den strategi 

som individen tenderar till att använda för att lösa komplexa problem är en så kallad 

“tumregeln”. På detta sätt löser individen problemet på ett ungefärligt vis baserat på 
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erfarenheter (ibid). Ricciardi & Simon (refererad i Shefrin 2001) förklarar att heuristik även är 

ett kognitivt redskap för att reducera tid vid problemlösning. Dock poängterar forskarna (ibid) 

på att denna genväg ofta försätter individen i fel position, samt att denna genväg kan hjälpa 

individen att över- eller underskatta resultatet. Shefrin (2001) menar även att heuristiken så 

småningom kommer att resultera i att individen begår felaktiga investeringar som är baserade 

på deras intuitiva beslutsfattande.  

 

2.1.4.2 Motivation till val av teorin om behavioral finance 
Behavioral finance inkluderas i studien som ett komplement för att förklara den primära teorin 

genom att skribenterna kopplar behavioral finance till motivationen inom ELM då behavioral 

finance inkluderar både eftertänksamhet och intuition. Denna teori kan hjälpa skribenterna att 

förstå respondenternas svar på ett mer djupgående sätt genom att förklara hur potentiella 

investerare baserar sina beslut på fler grunder än enbart de finansiella faktorerna. Området 

heuristik inom behavioral finance har inkluderats i studien då heuristiken förklarar hur 

respondenterna bedömer kring komplexa val. 

2.2 Sammankoppling av den teoretiska referensramen 

  

 
 

Figur 3: Figuren visar studiens teoretiska ramverk där ELM används direkt som studiens 

mätinstrument medan de två övriga teorierna används indirekt som ett komplement till ELM. 

Teorierna kopplas till de potentiella investerarna som i slutskedet resulterar i deras 

investeringsbedömningar.  
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2.3 Tidigare forskning 

2.3.1 Investerare inom crowdfunding 

Schwienbacher, Larralde (2010) och Mollick (2014) har i respektive forskningar diskuterat 

crowdfunding som ett alternativ för att finansiera projekt. Schwienbacher & Larralde (2010) 

har lagt fokus på mindre företagsprojekt, medan Mollick (2014) fokuserat på crowdfunding i 

jämförelse med andra mer traditionella finansieringsalternativ. Den sistnämnda forskaren (ibid) 

har valt att enbart belysa reward baserad- och patron baserad crowdfunding. Patron baserad 

crowdfunding, i likhet med reward baserad crowdfunding handlar om att investeraren agerar 

som en kund (Mollick 2014). Forskaren (2014) förklarar att då han enbart baserat forskningen 

på dessa två crowdfundingformer, gör detta att resultatet inte med säkerhet kan appliceras på 

alla former av crowdfunding.  

 

Då crowdfunding som finansieringsalternativ i regel sprids över internet på olika sociala 

plattformar, gör detta att projekten når ut till alla möjliga individer (Belleflamme et al 2014, 

refererad i Lacan & Desmet 2017). Detta i sin tur gör dessa individer till potentiella investerare. 

Av den orsaken att i princip vem som helst är en potentiell investerare medför detta att det inte 

föreligger några krav på investeraren. De behöver varken besitta någon specifik erfaranhet eller 

kunskap (Mollick 2014; Golić 2014). Allison et al (2017) har i sin forskning undersökt 

potentiella investerare. Där forskarna (ibid) med potentiella investerare menar individer som 

kan komma att investera, med andra ord individer som är möjliga investerare.  

 

Vismara (2014) har i istället undersökt huruvida den information investerare besitter kopplas 

till deras investeringsbeteende, samt hur investerare influeras av andra investerare i projektets 

olika utvecklingsfaser. Forskaren (ibid) visar hur investerare med offentlig profil har en positiv 

inverkan på andra investerares motivation till att vara med och bidra i projektet. Detta då 

tidigare forskning visar på att många investerare lägger vikt vid tidigare investerare inom 

projektet samt tar del av kommentarer publicerade av investerare, för att sedan fatta egna 

investeringsbeslut. Vismara (2014) har undersökt detta genom att granska data från 

crowdfundingplattformen Crowdcube.com där forskaren kontrollerat huruvida 

investeringsnivåerna ter sig när offentliga investerare involveras. Investerare med offentlig 

profil är investerare som öppet visar vilka projekt de valt att investera i (Vismara 2014). 

Schwienbacher & Larralde (2010) har istället baserat sin forskning på en fallstudie där de 

undersökt ett företag som framgångsrikt använt sig av crowdfunding. Mollick (2014) har istället 

samlat in data från crowdfundingplattformen Kickstarter, för att sedan analysera den.  

 

Investerare väljer att bidra till projekt av den orsaken att de förväntar sig någon form av 

kompensation (Schwienbacher & Larralde 2010; Mollick 2014). Vidare förklarar 

Schwienbacher och Larralde (2010) att investerarna inom crowdfunding inte behöver någon 

specifik kunskap om industrin de väljer att investera i, samt att risken vid crowdfunding i 

jämförelse med andra investeringsalternativ är relativt låg. Detta grundar sig i att investerare 

vanligen inte har mycket att förlora såvida crowdfundingprojektet skulle gå i konkurs, då 

investerare många gånger går in med förhållandevis små summor. Däremot kan investerare 

inom equity baserad crowdfunding, till skillnad från reward baserad crowdfunding, ha ett större 

intresse av att få projektet att växa då investerarna i dessa crowdfundingformer utsätter sig för 

högre risk (Schwienbacher & Larralde 2010). 

 

De mål som investerare har när de väljer att bidra kan skilja sig mycket (Mollick 2014). Dessa 

grunder kan variera mellan allt ifrån att det handlar om personliga skäl till investering, till att 

ta politisk ställning, och ter sig lika oberoende av vilken crowdfundingform det berör.  
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Kleeman et al (refererad i Schwienbacher & Larralde 2010), menar att individers motiv kan 

delas upp i inre- och yttre motiv. De inre motiven handlar om nöjet relaterat till projektet, medan 

de yttre motiven handlar om den kompensation som tillkommer vid bidragandet.  

 

Schwienbacher och Larralde (2010) diskuterar även informationsasymmetri. De menar att 

investerare allt för ofta får tillgång till information först efter att bestämt de sig för att bidra till 

projektet. Däremot tydliggör forskarna (ibid) att investerare inte alltid är professionella 

finansiärer och har därmed färre krav när det gäller den publicerade informationen. Det som 

däremot har visat sig vara av betydelse är den fysiskakontakten. Detta då investerare vill kunna 

känna att de litar på projektskaparen. I relation till Scweinbacher och Larralde (2010) 

argumenterar Vismara (2014) för anledningen till att investerare väljer att göra sin profil publik. 

I stor utsträckning underlättar det för att komma i kontakt med projektskaparen. Vidare påstår 

forskaren (ibid) att publika investerare anses mer sofistikerade och informerade än icke-publika 

investerare. Vad gäller att komma i kontakt med projektskapare påstår Scweinbacher och 

Larralde (2010), i enlighet med Vismara (2014) att investerare tenderar till att förlora 

motivationen att investera då detta är utmanande.  

 

De olika forskningarna har tagit fram varierade slutsatser. Mollicks (2014) undersökning har 

resulterat i att bidraget attraheras av projekt som fokuserar på kvalitet. Detta överensstämmer 

med de resultat som Vismara (2014) presenterat där investerare har visat sig vara mer 

motiverade till att bidra i projekt där antalet investerare är högt redan från start. Forskningen 

(ibid) har även resulterat i att publika investerare lockar ytterligare investerare oberoende av 

vilket stadium projektet är i. Denna då publika investerare visat sig indikera på stark signal om 

kvalitet (Vismara 2014). Denna slutsats har visat sig bekräftas vid reward baserad-, donations 

baserad- och debt baserad crowdfunding (Zhand & Liu 2012, refererad i Vismara 2014), 

däremot inte vid equity baserad crowdfunding. Scweinbacher och Larraldes (2010) forskning 

har resulterat i att det är av betydelse för mindre bolag att använda sig av crowdfunding snarare 

än annan finansieringskälla. Detta baseras på de huvudantaganden som undersökningen 

genererat; (1) Att den summan som behöver samlas in är relativt liten och därför krävs det inte 

en stor mängd investerare, (2) att projektskapare ofta föreslår intressanta och innovativa projekt 

för att locka investerare, (3) att projektskapare måste vara öppna för förslag, samt (4) att 

projektskapare måste veta hur det bör arbetas med web 2.0 då helt projektprocessen styrs över 

internet.  

 

2.3.2 Elaboration likelihood model inom crowdfunding 

Ett flertal av de tidigare forskare som undersökt crowdfunding från investerarnas perspektiv 

har använt sig av ELM som mätningsinstrument samt hjälpmedel för att besvara forskningens 

hypoteser (Li et al 2016; Qian et al 2017; Zheng et al 2016; Bi, Liu & Usman 2017; Allison et 

al 2017). De presenterade forskarna har i deras undersökningar fokuserat på olika faktorer inom 

crowdfunding, men gemensamt har dessa tillämpat den teoretiska modellen ELM.  

 

Bi, Liu & Usman (2017) har undersökt hur onlineinformation påverkar investeraringsbeslut. 

Undersökningen har syftat till att besvara vilken sorts information som påverkar 

investeringsbeteendet i störst grad. Forskarna (ibid) har utfört en empirisk studie utifrån den 

teoretiska modellen ELM. Den empiriska studien har baserats på data som forskarna samlat in 

via en kinesisk crowdfundingplattform. Resultatet har påvisat att både signaler om plattformens 

kvalitet och signaler om elektronisk WoM har en positiv inverkan på investeringsbeteendet. En 

liknande forskningsstudie genomfördes av Zheng et al (2016) som har undersökt förtroendets 

roll i reward baserad crowdfunding. Forskarna (ibid) konstruerade en forskningsmodell som 

har baserats på ELM. Fortsättningsvis har data insamlats från 829 projekt publicerade på den 
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största reward baserade plattformen i Kina, vid namn demohour.com (ibid). Forskarna har 

använt instrument för att analysera data om sponsorprofiler, sponsorbeteenden, entreprenörer 

samt crowdfundingprojekt. Forskningens resultat visade att den perifera vägen (entreprenör- 

sponsor interaktion) visade på högre effekter än den centrala vägen. Detta påvisade att 

dynamiska samt personliga meddelandekommunikationer var mer effektivt än statiska 

framgångsregister gällande förtroendeinrättningen (ibid).  

 

Qian et al (2017) har istället analyserat faktorer baserade på ELM, för att undersöka hur dessa 

påverkar projektets resultat. Till skillnad från Zheng et al (2016) där data samlades in från en 

donations baserad crowdfundingplattform (Qian et al 2017). Undersökningens resultat påvisade 

att projektskaparens trovärdighet i stor utsträckning påverkar projektets finansieringsgrad. 

Forskarna (ibid) betonar graden av faktorer som ökar medvetenheten gällande ett 

välgörenhetsprojekt. Fortsättningsvis menar forskarna (ibid) att fotografier som kopplas till 

projektet ökar chansen för ett lyckat välgörenhetsprojekt. Slutligen visar forskningsresultatet 

på att antalet ord och målmängden som förknippas med projektet har en stor inverkan på 

finansieringsgraden. Forskarna (ibid) menar även att projekt med många ord samt flera mål 

minskar donators avsikt att finansiera.  

 

Li et al (2016) har istället undersökt informationsvärdet genom att tillämpa ELM för att 

undersöka olika effekter. Forskarna (ibid) har genomfört en empirisk studie av en equity 

baserad plattform i Kina, där undersökningen har baserats på sekundärdata. Undersökningen 

påvisar att faktorer som faller under den perifera vägen är viktiga faktorer som har en inverkan 

på insamlingsresultat, detta i enlighet med forskning utförd av Zheng et al (2016). Li et al (2016) 

påvisar även att informationen om projektets entreprenörer ökar kvaliteten vilket i sin tur ökar 

insamlingskapitalet. Faktorer som i stor grad påverkar insamlingen är; förhållandet mellan 

heltidspersonal, antalet personal och företagets ålder. Fortsättningsvis bekräftar forskningen 

(ibid) att entreprenörers beteende, projekt video, projekt uppdateringar samt kommentarer till 

projektet spelar en essentiell roll för projektet. 
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3. Metod 
 

 

Metodavsnittet ämnar till att redogöra för tillämpningen av kvalitativ ansats samt hur den valda 

metoden används i syfte att besvara studiens forskningsfråga. Vidare presenteras läsaren till 

studiens population samt urval. Slutligen förhåller sig skribenterna även kritiskt till den valda 

metodiken samt studiens valda referenser.   

 

 

3.1 Tolkningsperspektiv 

Det tolkningsperspektiv som förekommer i denna studie är positivistiskt tolkningsperspektiv. 

Det positivistiska perspektivet berör en objektiv verklighet oberoende av vem som studerar den, 

där syftet är att avbilda den verklighet som existerar (Skärvad & Lundahl 2016 s. 50). Detta gör 

att positivistiskt perspektiv är av betydelse vid denna typ av undersökning då studien ämnar till 

att analysera respondenternas investeringsbedömningar utifrån valda teorier. Hermeneutiskt 

tolkningsperspektiv, till skillnad från positivistiskt tolkningsperspektiv, handlar om att 

åstadkomma förändringar för att sedan studera utfallet (Skärvad & Lundahl s. 53–54), vilket 

inte är ett passande tolkningsperspektiv för studiens ändamål då skribenterna inte eftersträvar 

detta.  

 

3.2 Motiv för val av metod 

Studien baseras på en metod av kvalitativ karaktär med fokus på ett deduktivt synsätt där teorin 

är utgångspunkten (Skärvad & Lundahl s. 45). Det deduktiva synsättet handlar om att teori 

används för att skapa förutsägelser, vilket är i den ordning skribenterna genomfört studiens 

undersökning (Skärvad & Lundahl s. 53). Skribenterna har medvetet valt bort det induktiva 

synsättet då studien inte ämnar för teorigenerering (Skärvad & Lundahl s. 52).  

 

Då studiens undersökning baseras på intervjuer som analyseras med hjälp av teori, kräver detta 

att skribenterna tolkar och analyserar svaren för att uppnå den förståelse som behövs för att 

besvara studiens forskningsfråga. Kvantitativa metoder karaktäriseras istället av insamlade 

kvantifierade data för att sedan mäta och beräkna de resultat som framkommit (Skärvad & 

Lundahl 2016 s. 103), vilket inte är i enlighet med studiens syfte. Anledningen till att studiens 

skribenter valt att genomföra undersökningen med en kvalitativ ansats baseras på den tidigare 

forskning som genererat större data och mer ytliga resultat med hjälp av kvantitativ metod. Bi, 

Liu & Usman (2017) har exempelvis i sin forskning, med hjälp av kvantitativa metoder, nått ett 

resultat som visar på att hur respondenterna tenderar till att välja mellan de två vägar inom 

ELM. Skribenterna i denna undersökning ämnar istället att undersöka varför, och vad som 

ligger till grund för dessa val. Lacan & Desmet (2017) har genomfört sin undersökning med 

hjälp av en scenario-baserad metod, med följd av en enkätundersökning för att tydliggöra 

respondentens svar. Studiens skribenter har valt att kombinera en scenario-baserad metod med 

en kvalitativ metod i form av intervjuer för att få en djupare förståelse för de svar 

respondenterna har uppgett. 

 

Då studien ämnar till att förstå vad investerare grundar sina beslut på, och varför, gör detta att 

metod av kvalitativ karaktär är passande för denna studie då även detta ämnar till att förstå 
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processen bakom ett visst beslut (Skärvad & Lundahl 2016 s. 118; Denscombe 2014 s. 344). 

Då kvalitativa metoder lägger stor vikt i att förstå det sociala fenomenet är den kvalitativa 

metoden obestridd i denna undersökning då det sociala fenomenet i studien är att förstå 

investeringsprocessen gällande de två crowdfundingformerna kopplade till den teoretiska 

modellen ELM (Skärvad & Lundahl 2016 s. 118). Kvalitativa studier lägger därmed mer fokus 

på ord än på kvantifiering, och kan därför generera djupare förståelse för respondenternas svar 

(Bryman & Bell 2003, s. 297). Den djupare förståelsen är både grundläggande och betydelsefull 

i undersökningen då skribenterna har för avsikt att tyda respondenterna svar. Det är även 

skribenterna som agerar mätinstrument i undersökningens resultattydande (Denscombe 2014 s. 

344). Av den orsaken att metod av kvalitativ karaktär syftar till att samla in kvalitet, snarare än 

kvantitet, har detta gjort att skribenterna vänt sig till ett begränsat antal respondenter för att 

kunna ta sig tiden att analysera och förstå de uppgivna svaren ordentligt (Denscombe 2014 s. 

345). 

 

Den primärdata som skribenterna samlat in har riktats åt ett annat håll än tidigare forskning 

gjort. Primärdatan i denna undersökning har samlats in genom att intervjua potentiella 

investerare gällande equity baserad- och debt baserad crowdfunding, medan tidigare forskning 

samlat in data genom att undersöka investerare gällande reward baserad crowdfunding. (Allison 

et al 2017; Bi, Liu & Usman 2017; Khang et al 2016; Zheng 2015). 

 

3.2.1 Population 

Den population som studiens skribenter ämnar till att undersöka är potentiella investerare 

(Allison et al 2017). Närmare beskrivet; individer som är möjliga för projektet och inte 

nödvändigtvis måste ha erfarenhet av tidigare investeringsbeslut, samt är bosatta i Sverige. Då 

crowdfundingprojekt ämnar nå ut till privatpersoner samt mindre organisationer som inte kräver 

någon form av bakgrund eller erfarenhet av investering eller crowdfunding (Schwienbacher och 

Larralde 2010, refererad i Golić 2014), behöver inte respondenterna i denna undersökning 

uppfylla några speciella kriterier. Sammanfattningsvis riktas crowdfunding inte till en specifik 

grupp av individer, utan alla individer kan betraktas som potentiella investerare för ett 

crowdfunding projekt, vilket leder till en bred population.  

  

3.2.2 Urval 
Studiens urval har valts genom ett icke- sannolikhetsurval, vilket i praktiken innebär att vissa 

respondenter har större chans att väljas än andra. (Bryman & Bell 2013, s. 111; Skärvad & 

Lundahl 2016 s. 199). Alltså syftar inte studien till att urvalet ska representera populationen 

utan ämnar istället till att bidra med djupare tolkning och förståelse, då representativa urval 

brukar förknippas med större surveyundersökningar och kvantitativa data (Denscombe 2014 s. 

63). Studien har istället ett explorativt urval då resultatet ämnar bidra med insikter och 

information (Denscombe 2014 s. 64). 

 

Skribenterna i denna undersökning har valt att basera sitt urval på ett så kallat snöbollsurval, då 

kvalitativa metoder sällan baseras på sannolikhetsurval (Skärvad & Lundahl 2016 s. 120). 

Snöbollsurvalet har baserats utifrån två startpunkter. Detta för att öka spridningen av urvalet 

(Rotchanakitumnuai & Speece 2003). Ett snöbollsurval innebär att urvalet bestäms under 

datainsamlingens gång, genom att respondenterna ombeds lämna förslag på ytterligare 

respondenter lämpliga för intervju (Skärvad & Lundahl 2016 s. 199). Studiens skribenter har 

valt ett snöbollsurval i enlighet med att studiens population är bred, vilket gör att de valda 

respondenterna inte behöver uppfylla specifika kriterier för att ingå i studien.  
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3.2.2.1 Val av respondenter 

De respondenter som deltagit i studiens undersökning är totalt elva respondenter, som utgörs 

av individer mellan åldern 21 och 48. Valet av antal respondenter har skribenterna baserat på 

en forskning gjord av Rotchanakitumnuai & Speece (2003), där forskarna har intervjuat 15 

respondenter för att samla in data till forskningen som fokuserat på attityder kring digitalisering 

inom investering. Som tidigare nämnt så har studiens datainsamling baserats på ett 

snöbollsurval med två respondenter som utgångspunkter.  

 

Respondenterna A och G, som utgör utgångspunkterna för snöbollsurvalet, har inte uppfyllt 

några särskilda kriterier för att delta studien och har med den anledningen valts ut baserat på 

tillgänglighet från skribenterna sida. Vilket innebär att dessa respondenter är av bekantskap till 

skribenterna och besitter därmed ingen relation till varandra. Detta grundas på, som tidigare 

nämnt, att potentiella investerare inte nödvändigtvis behöver karaktäriseras av särskilda 

egenskaper (Allison et al 2017).  

 

 
 

Figur 4: Figuren visar hur studiens skribenter börjat intervjuerna från startpunkten A 

respektive startpunkten G samt hur dessa rekommenderat resterande av studiens respondenter.  

 

3.2.3 Datainsamling 

Den datakälla som skribenterna i studien har använt sig av är intervjuer med respondenter. Antal 

respondenter som deltagit i undersökningen är, som nämnt ovan, elva stycken individer. 

Forskningsintervjuer innefattar ofta underförstådda antaganden om förhållanden som inte tas 

upp av vanliga konversationer (Denscombe 1983; Silverman 1985, 2013, refererad i 

Denscombe 2014), vilket är lämpligt för den undersökningsfråga skribenterna i studie söker 
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svar kring. Då studiens undersökning syftar till att tolka investerarnas åsikter, tankar och 

uppfattning kring investering i de valda crowdfundingformerna, hjälper intervjuer till att reda 

ut respondenternas svar och förstå dessa djupgående (Denscombe 2014 s. 265). Detta på ett mer 

djuplodat sätt än vad som möjligen framkommer vid en enkätundersökning. 

 

Intervjuerna har skett i kombination med att respondenten tagit del av totalt fyra scenarion. 

Dessa scenarion baseras på equiy- respektive debt baserad crowdfunding, där huvudfokuset 

ligger på ELM kopplat till variabler gällande den perifera - och den centrala vägen. Det första 

scenariot är en beskrivning av ett equity baserat crowdfundingprojekt med fokus på de centrala 

vägens variabler. Det andra scenariot riktar fokus mot samma variabler som i projekt ett dock 

behandlas debt baserad crowdfunding. Det tredje scenariot är ett equity baserad 

crowdfundingprojekt med fokus på de perifera variablerna. Slutligen är det sista scenario ett 

debt baserad crowdfundingprojekt med fokus på samma variabler som i det tredje projektet. De 

presenterade scenarierna har medvetet tilldelats samma potentiella avkastning (se bilaga 10.4). 

Syftet med detta är delvis att skribenterna vill undersöka huruvida respondenterna väljer att 

beräkna på de presenterade projekten för att få in variabler inom behavioral finance men även 

att val av projekt inte ska baseras på att projekt har tilldelats högre avkastning.  

 

Studiens skribenter presenterar de fyra olika scenarierna till respondenten i två omgångar, där 

de två scenarier kopplade till debt baserad crowdfunding presenteras först. Respondenten har 

sedan ombetts att läsa beskrivningen till projekten och analysera informationen som står, 

ovetandes om att informationen är kopplad till den teoretiska modellen ELM. När respondenten 

sedan är klar med sin analys ombetts respondenten att välja ett av scenarierna som är att föredra 

framför det andra. Den andra omgången fokuserar istället på equity baserad crowdfunding där 

respondenten går igenom samma process, vilket innebär att respondenten ska sammantaget 

välja två scenarion. De scenarion som presenterats för respondenten är hypotetiska scenarion 

som framställts ur äkta fall tagna från crowdfundingplattformen foundedbyme.com. Därav är 

scenarierna icke-existerande projekt. Anledningen till att skribenterna inte tagit med verkliga 

fall baseras på att respondenten då kan ha en uppfattning om projekten redan innan 

undersökningen (Lacan & Desmet 2017). 

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Debt baserad 

crowdfunding 

Debt baserad 

crowdfunding 

Equity baserad 

crowdfunding 

Equity baserad 

crowdfunding 

ELM – centrala 

vägen 

ELM – perifera 

vägen 

ELM – centrala 

vägen 

ELM – perifera 

vägen 

 

Tabell 2: Tabellen summerar upplägget av studiens fyra scenarion.  

 

Den struktur som tillämpats vid intervjuerna är semistrukturerad struktur. Skribenterna har 

under intervjuerna haft nedskrivna frågeområden som ska behandlas och besvaras, däremot är 

flexibilitet av vikt då dessa frågeområden varken har någon formell turordning eller utformning 

(Skärvad & Lundahl 2016 s. 132; Denscombe 2014 s. 266). Valet av att utföra 

semistrukturerade intervjuer baseras på att skribenterna vill inneha möjligheten att låta 

respondenten utveckla sina ideér, samt tala fritt och utförligt kring ämnet (ibid). Då 
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semistrukturerade intervjuer kan användas utvecklingsmässigt, det vill säga att de kan ändras 

under intervjuens gång, gör att skribenterna kan anpassa intervjun efter den respondent som 

intervjuas (Denscombe 2014 s. 267). Genom att semistrukturerade intervjuer ger möjligheten 

till att ställa följdfrågor underlättar detta för skribenterna vid de fall som respondenten 

utelämnar information eller vid missförstånd, samtidigt som skribenterna kan ställa följdfrågor 

som “vill du utveckla det?” eller “berätta gärna mer” (Skärvad & Lundahl 2016 s. 132). På 

samma sätt kan semistrukturerade intervjuer underlätta för respondenten då denne kan be om 

vidareutveckling eller hjälp gällande frågorna, i händelse av att denne inte förstår en fråga 

(ibid). Frågor relaterade till informationsasymmetri har involverats i intervjun för att 

komplettera studiens primära teori. 

 

Alla intervjuer har samlats in av skribenterna som par. Fyra utav intervjuerna har skett i form 

av telefonintervju, då det var att föredra hos de respondenter som inte haft möjlighet att ses för 

ett fysiskt möte medan resterande intervjuer har skett via fysiska möten (Skärvad & Lundahl 

2016 s. 193). Ljudupptagning har genomförts för att skribenterna sedan ska ha möjlighet att 

transkribera materialet. Transkriberingen har skett på en ytlig nivå där skribenterna 

sammanfattat det som sagts under intervjun (Skärvad & Lundahl 2016 s. 142). Detta med 

anledningen av att skribenterna anser att det är betydelsefullt för studiens transparens att skriva 

ned vad som som sagts under intervjun, för att inte utelämna eller missa viktig information som 

respondenten uppgivit. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

Skribenterna har, i första hand, förklarat för respondenten vad crowdfunding i stora drag 

handlar om samt vad crowdfunding som investeringsform innebär. Detta för att utesluta att 

respondenten inte förstår, samt öka dess medveten om investeringsformen. Skribenterna har, i 

denna inledning där crowdfunding presenteras, inkluderat att förklara de fyra olika 

crowdfundingformerna, med fokus på equity - och debt baserad crowdfunding.  

 

När respondenten har gjort sina val gällande fyra projekt-scenarierna har dessa intervjuats av 

skribenterna i syfte att kunna belysa hur respondenten gått tillväga samt vilka faktorer som 

respondenten baserat sina investeringsbeslut på. Intervjun har, som tidigare nämnt, inte utgått 

från specifika frågor utan har anpassats efter intervjuns gång för att på ett mer följsamt sätt 

skapa ett samtal som tillslut besvarar de frågor skribenterna behöver undersöka. De intervjuer 

som genomförts per telefon har även dessa utförts med respondenter bosatta i Stockholms län. 

 

 Respondent Tid Plats Datum 

A 10 minuter Stockholms län 180418 

B 19 minuter Telefonintervju 180420 

C 15 minuter Telefonintervju 180420 

D 15 minuter Stockholms län  180421 
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E 16 minuter Stockholms län 180423 

F 10 minuter Stockholms län 180423 

G 21 minuter Stockholms län 180422 

H 18 minuter Telefonintervju 180425 

I 13 minuter Telefonintervju 180426 

J 26 minuter Stockholms län 180428 

K 12 minuter Stockholms län 180428 

 

Tabell 3: Tabellen visar en sammanställning över de intervjuer som genomförts. 

 

3.4 Alternativa metoder 

Den metod som skribenterna övervägde men valde bort var kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Detta då den kvantitativa forskningsmetoden lägger stor vikt i att mäta och 

räkna på de framtagna resultaten, samtidigt som generaliserbarhet står i fokus (Skärvad & 

Lundahl 2016 s. 103), vilket denna studie inte ämnar till att göra. Kvantitativa undersökningar 

kräver strikt frågeformulering samt strikta svarsalternativ (Skärvad & Lundahl 2016 s. 195), 

vilket inte är passande vid denna studie i enlighet med studiens syfte där fokus istället ligger på 

att söka djuplodade svar hos den enskilda respondenten. Förutbestämda svarsalternativ samt 

öppna svarsalternativ öppnar istället inte upp för vidare diskussion kring ämnet (Skärvad & 

Lundahl 2016 s. 133). 

 

Skribenterna har även valt mellan de tre förekommande intervjustrukturerna; strukturerade 

intervjuer, semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer (Denscombe 2014 s. 266). 

Valet föll på semistrukturerade intervjuer då strukturerade intervjuer inte öppnar upp för samtal, 

vilket kan vara en genererande faktor till missförstånd. De strukturerade intervjuerna liknar 

frågeformulär och respondenten erbjuds ofta förbestämda svarsalternativ (Denscombe 2014 s. 

266), detta valdes bort då skribenterna istället anser att det är av vikt att respondenten är 

oberoende av svarsalternativ och ges möjligheten till att få tänka igenom och besvara frågorna 

med sina egna ord, samt att skribenterna vill ges möjligheten att kunna ställa följdfrågor samt 

tillåta respondenten att besvara frågorna utanför ramarna. De ostrukturerade intervjuerna lägger 

istället stor vikt i att betona respondenternas resonemang, vilket skulle därmed kunna vara 

bidragande för denna studie, dock har studien skribenter valt att inte använda denna 

intervjustruktur då de förekommer frågor som behöver besvaras på ett mer konkret sätt än vad 

skribenterna anser en ostrukturerad intervju kan göra (Denscombe 2014 s. 266). 
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3.5 Källkritik 

De referenser som framkommer i studien är till störst del hämtade från databaser innehållande 

vetenskapliga forskningsartiklar, där det tydligt framkommer vem/vilka som är avsändaren, I 

dessa vetenskapliga forskningsartiklar är kontaktuppgifter tillgängligt för läsaren. Samtliga 

vetenskapliga forskningsartiklar anger ett tydligt syfte som inte avser att påverka mottagaren i 

större utsträckning än att presentera det undersökta området. Många av de förekommande 

referenserna är i samhörighet med varandra, vilket även detta bekräftar tillförlitligheten på 

dessa. Detta genom att dessa forskningsartiklar tydligt redovisar sina informationskällor, vilket 

även möjliggör läsaren att hitta den presenterade informationen externt som inte är kopplat till 

Många av de referenser som skribenterna hänvisar till under studiens gång har publicerats de 

senaste fyra åren vilket även värdefullt för tillförlitligheten, däremot ställer skribenterna sig 

kritiskt till de källor som är äldre då det finns möjlighet att informationen i dessa referenser har 

förbättrats eller förnyats.  

 

Studiens skribenter har även använt sig av webbsidor som referenser, där samtliga presenterat 

information gällande upphovsman. Informationen som använts är aktuell då det tydligt framgår 

när webbsidan senast uppdaterades. Däremot presenterar inte författarna källor till den 

publicerade informationen, dock är informationen i enlighet med övriga källor som inte är 

direkt kopplade till artikeln. Vidare ställer sig skribenterna kritiskt till artikeln skriven av 

Löfgren, Persson & Weibull (2001), då artikeln är 17 år gammal vilket innebär att innehållet 

kan uppdaterats eller förnyats. Skribenterna ställer sig även kritiskt till att artikeln är en del av 

en ekonomisk debatt vilket ökar risken för att informationen kan vara vinklad till ett specifikt 

syfte. Vidare är det möjligt att finna samma information som inte är kopplade till artikeln, dock 

är det inget studiens skribenter gjort i denna studie. Vidare framgår det tydligt varifrån artikeln 

inhämtad sina informationskällor samt en tydlig presentation om författarna. Genomgående har 

studiens samtliga referenser en välskriven och bearbetad stilnivå.  
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4. Empiri 
 

 
Detta avsnitt presenterar studiens insamlade data, där respektive avsnitt behandlar 

informationssammanställning av enskild respondent. Vidare har studiens teoretiska 

referensram använts som vägledning för att tydliggöra respondenternas angivna svar. Studiens 

resultat ämnar till att presentera de faktorer som respondenterna grundar sina 

investeringsbedömningar på. Avsnittet avslutas med en sammanställning av studiens empiri.  

 

 
 

4.1 Respondent A 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

A 40  Gymnasial  Ja  Aktier Nej  

 

4.1.1 Elaboration likelihood model 
Respondent A har uppgivit att hon valt de projekt som karaktäriseras av den centrala vägen. 

Detta gäller för respektive crowdfundingform. Respondenten har angivit att den anledning som 

ligger till grund för varför hon valt dessa två projekt handlar om att de innehåller mer utförlig 

text samt en bättre företagsbeskrivning än de projekt som karaktäriseras av den perifera vägen. 

Respondenten menar på att beskrivningen i de bortvalda projekten är simpel och kräver istället 

en mer utförlig företagsbeskrivning. 

 

Gällande videofilmen i de två projekt som baserats på den centrala vägen anser respondenten 

att dessa är värdefulla att inkludera då respondenten anser detta som ytterligare förklaring till 

vad projektet handlar om samt hjälper bolaget att få fram projektets budskap. Vidare menar 

respondenten att hon uppfattar de projekt som karaktäriseras av den perifera vägen som mindre 

ambitiösa, då det utåt sett ger intryck av att dessa projektskapare lagt ned mindre tid på 

utformningen av projekten. 

 

“Att det är mer väletablerat. Någonting man ska satsa på. För att, lite text och ingen video, 

det säger inte så mycket om det andra företaget. Då har inte de lagt så mycket energi 

bakom!” - Respondent A 

 

Gällande kommentarer förklarar respondenten att dessa inte påverkar hennes 

investeringsbedömning. Detta grundar sig i att respondenten inte med säkerhet kan lita på att 

dessa är sanningsenliga kommentarer från existerande individer. Däremot skulle hon se mer 

positivt på kommentarer i de fall de framgick vem som publicerat dessa. Fortsättningsvis 

förklarar respondent A att antal bidrag är avgörande vid bedömning. Detta då respondenten 

anser att ett högt antal bidragande genererar säkerhet.  
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“Jag läser mycket kommentarer men de säger mig inte så mycket. Vem som helst kan ha 

skrivit dom. “ - Respondent A 

 

Gällande kreditvärdighet menar respondenten att detta är av stor vikt vid val av 

investeringsprojekt. Detta då respondenten inte vill riskera att investera i ett instabilt projekt 

eller bolag som blivit nekat belåning av banken.  

 

4.1.2 Informationsasymmetri 
Respondent A har uppgett att hon inte upplever någon informationsasymmetri. Detta då hon 

väljer att lita på att det investerade kapitalet används som förutsatt. Respondenten önskar inte 

addera ytterligare information till de projekt hon valt och förklarar därmed att tilliten till 

projektets ändamål är oberoende av huruvida projektskaparen är en främling eller en bekant. 

Däremot är respondent A tydlig med att detta baseras på hennes tankar och personliga 

preferenser. Vidare förklarar respondenten därmed att hon är medveten om att detta tankesätt 

inte är generellt för alla investerare.  

 

4.1.3 Behavioral finance 

Respondent A har uppgivit att hon inte har utfört någon beräkning vid bedömning av projekten 

och att hon istället baserat sina val av projekt på intryck och känsla. Hon menar på att de 

projekten som utformats genom den perifera vägen inte tilltalat henne som de projekt som 

karaktäriseras av den centrala vägen har. Däremot har respondenten uppgivit att hon inte anser 

sin egen förmåga att genomföra hållbara investeringar stark, utan att förmågan är relativt svag. 

 

“Jag läste att de hade recensioner men det var lättare att förstå de andra projekten. Det var 

lättare att förstå vad det är som projektskaparna vill få fram. Det vill säga om jag ska satsa 

eller inte! Jag skummade mest förbi de projekt jag inte valde, efter som att de projekt jag 

valde tilltalade mig mycket mer!” - Respondent A 

 

4.2 Respondent B 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

B 44  Gymnasial  Nej  - Nej  

 

4.2.1 ELM 

Efter reflektion av de presenterade scenarierna har respondent B uppgivit att hon valt projekt 

inom den centrala vägen på både de equity - och debt baserade projekten. Respondenten har 

uppgivit att hon baserat sina val på antal bidragande, då detta ger henne ett bättre intryck av 

projektets utformning. Antal bidrag är även en anledning till att respondenten valt bort de två 

projekten som karaktäriseras av den perifera vägen, där antal bidragande är ett lägre antal. 

Fortsättningsvis förklarar respondenten att hon valt projekten som utformats genom den 

centrala vägen, på grund av att hon där kunnat ta del av mer utvecklad information om projektet. 

Respondenten förklarar även att hon anser de projekt som baserats på den perifera vägen mindre 

seriösa sett till projektens företagsbeskrivning.  
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Respondent B har även förklarat att hon inte baserar sina investeringar på kommentarer eller 

recensioner, detta då hon anser att det är av svårighet att avgöra huruvida dessa kommentarer 

och recensioner är sanningsenliga. Gällande utförlig beskrivning har respondenten uppgivit att 

detta inte är en faktor hon baserat besluten på, däremot att de projekten som utformats via den 

centrala vägen för henne ger ett mer seriöst intryck.  

 

“Nej jag ser det som att om jag ser massor med kommentarer så kopplar jag det till oseriösa 

företag, alltså vem som helst kan skriva ned vad som helst. Det behöver inte vara människor 

som har skrivit det här.” - Respondent B 

 

Gällande kreditvärdigheten på projektet har respondenten svarat att hon inte berörs negativt i 

de fall där projektskaparen blivit nekad att låna kapital. Vidare menar respondenten att hon ändå 

hade valt att investera i projektet trots detta, samt menar att hon upplever det intressant då 

projektskaparen frambringar en idé denna behöver samla in kapital till helt utan stöd från bank 

eller liknande kreditinstitut.  

 

4.2.2 Informationsasymmetri 
Respondent B har angivit att hon inte med säkerhet kan veta att det investerade kapitalet 

kommer användas i det angivna syftet, samt att hon önskar komplettera med ytterligare 

kontaktuppgifter för att på egen hand lyckas och kommunicera med projektskaparen. På detta 

vis anser hon informationsasymmetri vara ett problem. Respondenten har även förklarat att hon 

önskar ta del av ytterligare information om företaget, i de projekt som baserats på den perifera 

vägen, för att hon ska vara villig att investera i dessa projekt.  

 

4.2.3 Behavioral finance 

Respondent B har uppgivit att hon inte valt att beräkna på de olika projekten när scenarierna 

har presenterats, utan att hon i större utsträckning har baserat besluten på känsla och intuition. 

Angående att bedöma den egna förmågan att hantera investeringar har respondenten uppgivit 

att hon inte bedömer den som bra.  

 

4.3 Respondent C 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

C 48  Gymnasial  Ja  Aktier Ja 

 

4.3.1 Elaboration likelihood model 
Respondent C har angivit att han valt de projekt som utformats genom den perifera vägen, vilket 

gäller för både de equity baserade projekten samt de debt baserade projekten. Respondenten 

har även besvarat att anledningen till att han valt bort projekt av central karaktär, grundar sig i 

att han upplever de projekt mer komplicerade av den anledningen att de innehåller mer 

beskrivning och text. Fortsättningsvis menar respondenten att han anser de företagsbeskrivning 

som förekommer i de projekt som karaktäriseras av den centrala vägen som koncist. Vidare 

förklarar respondenten att antal bidrag inte har varit en drivande faktor i de beslut han tagit, 
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däremot menar respondenten att han finner ett större antal bidrag som mer attraktivt. Emellertid 

menar respondent C att han varken påverkas eller influeras av denna faktor.  

 

Gällande kommentarer och recensioner menar respondenten att detta för honom är oväsentligt 

och ett sätt för företaget att marknadsföra sig. Han förklarar även att han anser detta vara ett 

sätt för projektskaparen att styra den information som når ut till investerare. Vilket ger ett skevt 

intryck av projektet. Däremot har respondent C uppgivit att han, när han tidigare genomfört 

beslut i andra investeringsformer, valt att söka mycket information gällande både 

projektkvalitet och WoM innan han beslutar att investera.  

 

Angående kreditvärdighet har respondenten angivit att han inte påverkas negativt om 

projektskaparen fått avslag om banklån. Han menar istället att det är han som investerare som 

måste ha en tro på projektidén, och inte nödvändigtvis banken.  

 

4.3.2 Informationsasymmetri 
Respondent C förklarar att säkerheten går ihop med bilden av all information som bör finnas 

redan innan han väljer att investera. Närmare förklarat menar han att det kan finnas mycket 

information kring projektet, men som är irrelevant för investeraren. Detta försvårar säkerheten 

för investeraren. Exempel på irrelevant information kan vara recensioner utan källor och 

kommentarer utan namn, vilket förekommer i de presenterade projekten. Vidare förklarar 

respondenten att han anser att företagsbeskrivningen i de projekt som utformats genom den 

centrala vägen var för komplex för att fatta hans tycke.  

 

4.3.3 Behavioral finance 

Respondent C har uppgivit att han genomfört beräkningar på projekten, dock låg dessa inte till 

grund för respondentens beslutsfattande. Vidare menar respondenten att han har baserat 

besluten på känsla. Respondenten har även uppgivit att han behöver känna någon anknytning 

till projektet för att vara villig att investera. 

 

“Här skulle jag säga att jag går väldigt mycket på magkänsla. Jag vill egentligen mena att 

jag behöver känna för produkten för att jag ska kunna investera.” - Respondent C 

 

Fortsättningsvis har respondenten förklarat att han i större utsträckning baserar val av 

investering på intuition vid nya idéer, än vid projekt där idén redan existerar. Vid förfrågan om 

den egna förmågan att göra investeringar menar respondenten att den egna förmågan är bättre 

långsiktigt än vad den verkar kortsiktigt, samt att den egna förmågan blivit mer utvecklad med 

tiden. Detta menar respondenten är då han i äldre ålder förstår uppläggen av investeringar på 

ett tydligare sätt än vid ung ålder, och därför kan genomföra och ta bättre beslut.  

 

4.4 Respondent D 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

D 26 Gymnasial  Ja ISK-konto & 

fonder 

Ja  
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4.4.1 Elaboration likelihood model 
Vid analys av de fyra framlagda scenarion har respondent D valt den periferiska vägen på både 

de equity - respektive debt baserade projektet. Respondenten menar att han lägger värde i de 

kommentarer som presenteras i dessa två projekt, då han anser det vara viktigt att basera 

investeringsbeslut på annan information än endast den information som företaget på egen hand 

publicerat. Respondent D menar fortsättningsvis att han inte aktivt valt bort de andra två 

centrala projekten av någon speciell anledning, utan endast värderar de projekt med den 

periferiska vägen som utformning högre då han i dessa får ta del av både recensioner och 

reviews. Respondenten förklarar därmed att detta giver honom en klar bild över projektets 

struktur, samt att de projekt han valt bort är av anledningen att han där önskar addera 

kommentarer som visar hur övriga investerare resonerat kring investeringen. Respondenten 

menar fortsättningsvis att även de negativa kommentarerna är värdefulla, då detta hjälper till 

att måla upp bilden av företaget. 

 

“Jag valde de projekten eftersom att jag tyckte att det var väldigt bra kommentarer som 

gjorde mig uppmärksam på vad andra tyckte och tänkte om just det här projektet. Jag gillar 

inte att enbart gå på vad företagen säger, utan jag vill höra mer vad gemene man tycker om 

saker. Därför fastnade jag just på de projekten” - Respondent D 

 

Gällande antal bidrag menar respondenten att han i större utsträckning är villig att investera i 

ett projekt där antalet bidrag är lägre. Respondenten menar att då han som investerare går in 

och investerar i projektets tidigare faser kan han nå en högre avkastning, än om han kommer in 

som investerare senare i projektfasen. Respondenten förklarar att detta är hans egna teori kring 

investering och därför inget uttalande han har källa på. 

 

Gällande kreditvärdigheten svarar respondent D att han inte besväras av det då är medveten om 

att alla bolag någon gång är i uppstartsfasen. Vidare förklarar respondenten att projektskaparen 

kan presentera mycket intressanta idéer fastän de har mindre erfarenhet och ett begränsat 

kapital, vilket är en motivering till varför han uppgett att kreditvärdigheten inte berör honom 

negativt. 

 

4.4.2 Informationsasymmetri 
Respondent D har uppgivit att han upplever osäkerhet kring huruvida hans investering kommer 

användas enligt anvisningar eller inte samt att han anser att detta är problematiskt. 

Respondenten menar på att det är omöjligt att veta hur denna process sköts av projektskaparen. 

Vidare har respondenten uppgivit att han önskar komplettera med ytterligare beskrivning av 

projektet för att minimera osäkerhet i huruvida hans investerade kapital används. Däremot 

förklarar respondenten att en komplettering av både projekten av den centrala vägen samt 

projekten av den perifera vägen skulle verka ultimat för hans intresse.  

 

4.4.3 Behavioral finance 

Respondent D har uppgett att han inte har baserat sina val av investeringsprojekt på 

beräkningar, utan har enbart gått på känsla. Det vill säga att respondenten har grundat sina 

bedömningar på den egna intuitionen. När det gäller att bedöma sin egen förmåga anser 

respondenten inte att den är bra. Han förklarar att han baserat sina val på känsla och valt de 

projekt han ansett vara mest spännande och de projekt som enligt honom sett bäst ut till 

utformningen. 
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4.5 Respondent E 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

E 23  Gymnasial  Ja Aktier & 

fonder 

Nej  

 

4.5.1 Elaboration likelihood model 
Respondent E har valt projekten inom den centrala vägen på både de equity- och debt baserade 

projekten. Detta då hon anser att de kommentarer som förekommer på de projekt som 

karaktäriseras av den perifera vägen för henne är oväsentliga då de kommer från främmande 

individer hon inte har anknytning till. Vidare förklarar respondenten att hon inte känner sig 

säker på att kommentarer som dessa är helt sanningsenliga och kan vara ett sätt för bolag eller 

att marknadsföra sitt projekt, samt att den negativa kommentaren inkluderas för att få detta att 

ge ett mer trovärdigt intryck. 

 

“Jag bryr mig inte om kommentarer om det bara är en person bakom en datorskärm. Jag kan 

ju aldrig vara helt säker på att de här är riktiga kommentarer. Om man lägger in de i sin 

marknadsföring betyder de inte jättemycket för mig. De är som att man vill “showa”, och sen 

lägger man in någon dålig kommentar här och där för att de ska se mer trovärdigt ut.” - 

Respondent E 

 

Den andra anledningen som ligger till grund för hennes beslut är antal bidragande. 

Respondenten menar att det är positivt då det är fler som valt att investera i projekten, då detta 

för henne genererar en form av säkerhet. Däremot förklarar respondenten att hon inte med 

säkerhet kan veta att hon i enlighet med tidigare investerare lagt värde i samma faktorer. 

Respondenten har även uppgivit att hon anser instruktionsvideon som förekommer i de projekt 

med central karaktär är av vikt då de bringar en extra dimension till marknadsföringen, samt att 

detta ger henne ett större förtroende för projektet. Vidare har respondent E angivit att hon önskar 

komplettera med företagsbeskrivning i de projekt som utformats genom den perifera vägen, 

detta för att projektet ska bli mer attraktivt. Respondent E förklarar att hon önskar ta del av 

ytterligare information om varför hon ska välja dessa projekt, samt varför deras projekt är 

starkare gentemot andra liknande projekt.  

 

Gällande kreditvärdigheten menar respondent E att hon inte anser ett projekt vara sämre att 

investera i då banken väljer att avstå från att låna ut kapital. Vidare poängterar respondenten att 

banker generellt sätt kan ställa höga krav på låntagaren samt att en idé inte behöver vara sämre 

för att projektskaparen fått avslag om lån. 

 

4.5.2 Informationsasymmetri 
Respondent E har angivit att hon ställer sig skeptisk till den fråga gällande huruvida hon anser 

projektskaparen använda det insamlade kapitalet i det syfte som åsatts. Närmare menar 

respondenten att hon upplever svårigheter i att lita på att kapitalet används i det angivna syftet, 

då hon inte besitter anknytning till projektskaparen. Vilket för henne är problematiskt samt 

väcker osäkerhet kring det investerade kapitalet. 

 



 

 29 

Fortsättningsvis har respondent E förklarat att hon önskar ytterligare information och 

beskrivning om företagets framtidsvisioner och mål. Samt information kring huruvida 

projektets mål skulle uppnås och bringa främre resultat än andra likvärdiga projekt.  

 

4.5.3 Behavioral finance 

Respondent E har uppgivit att hon inte genomfört beräkningar på de fyra framlagda projekten. 

Respondenten förklarar även att hon hellre baserar sina investeringsbeslut på det hon anser 

moralisk och baserar beslut på känsla och intuition. Respondenten förklarar att hon önskar stå 

bakom sitt investeringsbeslut, och inte basera beslut på störst genererad vinst.  

 

“Mer till den moraliska aspekten och känslan, än att plocka ut några kronor extra. Jag ska 

kunna stå bakom det. Om någon frågar vill jag inte bara kunna säga att de genererar mycket 

pengar.” - Respondent E 

 

Gällande att bedöma den egna förmågan har respondenten uppgivit att hon tar det säkra före 

det osäkra vid en investering. Även i de fall där de osäkra genererar större vinst. Vidare har 

respondenten uppgivit att hon uppskattar mindre lönsamma men långsiktiga investeringar, än 

att riskera att förlora en större summa i nuläget. 

 

4.6 Respondent F 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

F 29 Eftergymnasial 

utbildning inom 

naprapati 

 Ja  Fonder Nej  

 

4.6.1 Elaboration likelihood model 
Respondent F har uppgivit att han känslomässigt vill välja de projekt som karaktäriseras av den 

perifera vägen då företagsbeskrivningen tillhörande dessa projekt utelämnar viss information 

som bringar mystik till respondenten, men att han överskådligt anser de projekt som 

karaktäriseras av den centrala vägen uppvisar ett mer professionellt intryck. Därför har 

respondent F valt de projekt som karaktäriseras av den centrala vägen. Respondenten förklarar 

att han anser de projekt med central karaktär innehåller för mycket beskrivning, dock 

poängterar respondenten att han uppskattar videofilmerna tillhörande projekten. Gällande 

kommentarer och recensioner har respondenten angivit att han läst dessa, dock inte lagt någon 

vikt i dessa faktorer. Detta då respondenten förklarar att detta ger intryck av ett utplock av 

kommentarer med anledning att få projektet att framstå som bättre.  

 

“Jag vet inte vilka som skrivit de. De kan lika gärna vara en 6-åring eller en investor. Men de 

påverkar mig nog mer än jag vet, men första tanken är reklam.” - Respondent F 

 

Vidare förklarar respondenten att han besitter svårigheter i att lita på dessa kommentarer då han 

inte med säkerhet kan fastställa vem som står bakom dessa. Detta gör att det likvärdigt kan vara  

reklam. Fortsättningsvis förklarar respondenten att kommentarer och recensioner från individer 

han litar på för honom är likvärdigt med tips och råd. Fortsättningsvis har respondent F uppgivit 
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att han till viss del påverkats av antal bidragande. Detta på det vis att han uppskattar projekt 

med ett större antal bidrag, då det är ett resultat av att tidigare investerare redan värderat 

investeringen samt att det föreligger en säkerhet i att följa det som andra redan fastställt. 

 

Kreditvärdighet är enligt respondent F något han lägger viss vikt i vid beslutsfattande gällande 

investering av crowdfundingprojekt. Respondent F förklarar att detta är beroende av hur 

projektskaparen har planerat projektets budget. Respondenten förklarar att han anser det 

problematiskt i de fall projektskaparen planerar en budget denne i slutändan inte når upp till.  

 

4.6.2 Informationsasymmetri 
Respondent F har angivit att han inte med säkerhet kan fastställa vart de investerade kapitalet 

går, samt huruvida hans investering använts i det syfte som åsatts. Vidare förklarar 

respondenten att den presenterade informationen i projekten är knapphändig, vilket gör att 

frågan om informationsasymmetri för honom är svår att avgöra. 

 

Respondenten har även förklarat att han önskar komplettera med ytterligare uppföljning under 

projektets gång för att lyckas involvera sig och bli delaktig. Sammanfattningsvis menar 

respondent F att han upplever osäkerhet då han anser projektet behöva ytterligare information 

om hur de investerade kapitalet används. 

 

4.6.3 Behavioral finance 

Respondent F har bedömt den egna förmågan att genomföra investeringar som relativt svag. 

Han förklarar att bedömningarna verkar mer långsiktiga än kortsiktiga, detta då han i större 

utsträckning genererar långsiktiga än kortsiktiga vinster. Vid förfrågan om respondenten har 

genomfört beräkningar på projekten innan han beslutat har han angivit att han genomfört 

beräkningar som hastigast. Däremot har dessa beräkningar inte legat till grund för hans 

investeringsbeslut. Respondenten har istället baserat dessa beslut på intuition och 

känslomässiga grunder. 

 

4.7 Respondent G 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

G 27 Magister inom 

ekonomi 

 Ja Aktier, fonder, 

derivat & 

crowdfunding 

Ja 

 

4.7.1 Elaboration likelihood model 
Respondent G har valt att investera i equity- och debt baserad crowdfunding som karaktäriseras 

av den centrala vägen. Detta då respondenten anser att dessa har bättre företagsbeskrivning, 

projektet hade mer insamlat kapital samt innehåller en introduktionsvideo som var informativ, 

vilket fick projektet att kännas mer säkert och tillförlitligt. Respondenten poängterar att han 

anser det vara viktigt att tidigare investerare har investerat i projektet då detta genererar 

säkerhet. Vid investeringsbedömning påpekar respondent G att han analyserat 

investeringsstatus för att undersöka huruvida det verkar att projektet kan bli fulltecknat. Han 

poängterar även att projekten vid beräkning visade på samma investeringsvillkor samt samma 
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potentiella avkastning, vilket fick respondenten att istället luta sig mot memorandumet som då 

fick en mer betydande roll och bidrar till hans investeringsbedömning.  

 

“Även om pengarna för debt (centrala vägen) är mer låsta så känns det ändå mer säkert då 

man vet mer om projektet” - Respondent G 

 

 

Projektet som karaktäriserades av den perifera vägen var enligt respondenten informativt 

gällande WoM, dock menar respondenten att projektet bar en större osäkerhet genom att bolaget 

hade, till skillnad från projekt med central karaktär, en låg informationsbeskrivning. Detta fick 

respondent G att känna osäkerhet då han påpekar att det är en essentiell del när 

investeringsformen är crowdfunding. Vid en investering av equity- och/eller debt baserad 

crowdfunding är respondent G istället intresserad av informationen bolaget faktiskt presenterar 

och förlitar sig mer på sina egna analyser, beräkningar samt det företaget själva skriver än vad 

han litar på WoM. Respondent G menar att WoM i form av negativa kommentarer och 

recensioner enbart leder till en extra undersökning av bolaget i form av att analysera bolaget 

från externa källor.  

 

“Är det bara att det står dåligt kan det vara att vem som helst har skrivit det bara för att 

skriva det, de behöver inte ens ha investerat i projektet. Jag hade tagit in det i analysen, står 

det att bolaget har lurats tidigare så är det klart att man aktar sig ändå, då försöker man leta 

mer, externa källor, för att få fram om det verkligen så? hur har det gått, kolla upp ägarna 

om de har varit med om sådant förut” - Respondent G 

 

Respondent G upplever att ett bolags kreditvärdighet långsiktigt hade påverkat den potentiella 

investerares benägenhet till att investera. Respondenten poängterar dock att han i sin 

bedömning utgår från att bolaget inte har en stark kreditvärdighet då det är start-ups, och menar 

att det i de flesta fall är anledningen till att dessa vänder sig till crowdfunding. Vidare anser 

respondenten att då en potentiell investerare önskar säkra pengar är inte crowdfunding rätt 

forum.  

 

4.7.2 Informationsasymmetri 
För respondent G är informationsasymmetri vanligt förekommande vid investeringsprojekt, 

framför allt crowdfundingprojekt då dessa vanligen inte är skyldiga till att presentera all 

information om bolaget. Respondenten försöker istället genomskåda huruvida det som 

presenteras är sanning. Respondenten anser att projekt bör minimera risken för 

informationsasymmetri genom att presentera en tydlig beskrivning över bolaget, projektet och 

finansiell information. Fortsättningsvis poängterar respondent G att projektet bör presentera en 

informativ video som ökar transparensen och förlitligheten. Vidare anser respondenten att 

potentiella investerare i största mån önskar undvika informationsasymmetri istället bör vända 

sig till börsen där all information är publik.  

 

4.7.3 Behavioral finance 

Respondent G bedömer att hans intuition spelar in vid en investeringsbedömning då den egna 

intuitionen blir det slutgiltiga svaret efter en samlad bedömning av bolaget samt projektet. 

Respondenten menar dock att han inte baserar beslutet på känsla, utan huvudfokus ligger på 

beräkning av den potentiella avkastningen. Respondenten menar dock att den egna intuitionen 

blir mer aktuell vid bedömning av två olika projekt där respondenten beslutar mellan dessa. 
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Fortsättningsvis anser respondenten att det inte är enkelt att bedöma investeringar, dock menar 

respondenten att han är duktig på att utvärdera och analysera investeringsprojekt.  

 

4.8 Respondent H 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

H 23 Magister inom 

finansiering 

 Ja Fonder & 

crowdfunding 

Ja 

 

4.8.1 Elaboration likelihood model 
För respondent H är företagsbeskrivning, introduktionsvideo, antal bidrag samt kommentarer 

och recensioner sammantaget viktigt vid investeringsbedömning. Hon menar att kommentarer 

och recensioner är faktorer som individen vanligen söker för att skapa en uppfattning gällande 

produkten, däremot menar hon att vid en analys värderas beskrivningen högre. Dessa 

antaganden har gjort att respondenten valt både equity- och debt projekten som karaktäriseras 

av den centrala vägen. Respondent H har valt att analysera den finansiella informationen för att 

beräkna eventuell avkastning. Vidare har hon fokuserat på den informativa delen. Gällande 

informationsdelen menar respondent H att projekten med centrala drag hade investerat i en 

tydlig företagsbeskrivning, en tydlig video som ökade transparensen vilket gav respondenten 

ett mer seriöst intryck. Vidare förklarar respondent H att det föreligger en svårighet i att förbise 

antal bidrag och menar att desto fler investerare som investerar i ett projekt skapar tillit för 

projektet. Respondenten förklarar att individer relaterar popularitet med kvalitet och 

trovärdighet. Respondenten poängterar även att den tydliga företagsbeskrivningen inte handlar 

om antal ord utan att hon som potentiell investerare uppskattar att nå kunskap om projektet. 

 

“Det handlar inte om antal ord, utan man vill veta vad det är för produkt, projektet med fokus 

på WoM gjorde för ett lat jobb. Alla är inte helt insatta i vad det innebär att dela med sig av 

berättelser online, då måste de kompensera med beskrivning. Därför kan det kännas mer 

tryggt med en bättre beskrivning” - Respondent H 

 

För respondent H är kreditvärdighet viktigt då hon anser att trovärdigheten vara av störst vikt 

vid en investering. Respondent H förklarar att hon vid en lägre kreditvärdighet hade genomfört 

ytterligare undersökning gällande grunden till projektet. 
 
 

4.8.2 Informationsasymmetri 
Enligt respondent H kan hon som en potentiell investerare inte med säkerhet veta att varje 

investerad krona går till ändamålet som projektet uppgivit att de ska gå till, samt anser att 

informationsasymmetrin är ett problem. I enlighet med detta menar respondent H att hon 

ifrågasätter vart det bidragande kapitalet går.  

 

Vid jämförelse av projekten förklarar respondenten att de fördelar hon anser med projekten som 

karaktäriseras av perifera vägen är recensioner samt kommentarerna. Däremot påpekar hon att 

dessa kan vara betalda samt falska kommentarer som publicerats De projekt som karaktäriseras 
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av den centrala vägen har istället en video samt tydlig beskrivning, vilken ökar trovärdigheten. 

Vidare menar respondenten att förtroendet aldrig kommer att nå upp till hundra procent, utan 

hon får basera många beslut på magkänsla. Som komplement hade respondent H sammantaget 

önskat att projekten adderar följande; recensioner, kommentarer, tydligare beskrivning kring 

vad projektet innebär samt en tydlig beskrivning kring varför projektet nödvändigt.  

 

4.8.3 Behavioral finance  
För respondent H spelar känslan en essentiell roll i allt hon gör, vidare förklarar respondenten 

att hon vid investering alltid baserar beslut på intuition. 

 

“När man läser en företagsbeskrivning eller vad som helst som ett företag delar med sig av, 

får man ofta en känsla på direkten, exempelvis, detta känns inte bra i magen. Ibland vet man 

inte riktigt vad det är men ibland känns det bara bättre. Mycket bidrar till den känslan, ex hur 

professionellt något verkar, hur seriöst det verkar, vad andra människor tycker och vad de 

säger” - Respondent H 

 

Fortsättningsvis förklarar respondenten att den egna förmågan att genomföra investeringar har 

mycket med erfarenhet att göra. Hon menar att desto mer en potentiell investerare involverar 

sig i att investera samt samlar kunskap, övar denne på att bedöma investeringar. Vidare berättar 

respondent H att hon genomfört beräkningar på projekten och förklarar att det är en viktig del 

i syftet,  

 

4.9 Respondent I 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

I 21 Eftergymnasial 

civilingenjörs- 

utbildning 

 Nej - Nej 

 

4.9.1 Elaboration likelihood model 
Respondent I värderar projektets kvalitet vid investeringsbedömning, och menar att den långa 

och tydliga företagsbeskrivningen med introduktionsvideo var bidragande faktorer till att 

respondenten valde projekt med central karaktär. Valet var oberoende av crowdfundingform 

och menar att risken är inom samma kategori, vilket innebär att värderingen vid bedömningen 

faller under samma kategori. Vidare poängterar respondent I att projekt av perifera karaktär i 

större mån fokuserar på kommentarer, vilket inte ger respondenten väsentlig information då 

valet istället bör grundas på information som bolaget presenterar, samt den egna analysen. Detta 

då respondenten menar att både equity- och debt baserad crowdfunding är riskfyllt. 

Fortsättningsvis menar respondenten att kommentarer är viktigt då dessa ger den potentiella 

investeraren en inblick i hur andra individer resonerar, dock menar respondenten att val av 

projekt inte var självklart då det inte står till grund för val av projekt då det är mer som står på 

spel.  

 

“Just vad gäller investering värderar jag informationsbiten mer, detta gäller all sorts 

investering, även vid köp av bostad. Jag behöver väldigt mycket information om 
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investeringsprojektet så att jag vet att jag gör rätt val då man lika gärna kan förlora det man 

investerat” - Respondent I 

 

För respondent I är det viktigt att tidigare investerare investerat i projektet. Detta då 

respondenten upplever detta som en bekräftelse av att det är ett populärt och bra investeringsval. 

Vidare påpekar respondent I att det är speciellt viktigt då hon inte upplever sig själv som erfaren 

inom investering och skulle därför förlita sig mer på antal tidigare bidrag.  

 

Projektets kreditvärdighet påverkar inte respondent I då frågor huruvida projektets 

betalningsförmåga är stabil eller inte. Vidare poängterar dock investeraren att nya och mindre 

bolag och projekt i större grad har sämre kreditvärdighet, och förklarar att samma krav inte bör 

ställas på dessa projekt som på etablerade bolag. Däremot förklarar respondenten att sämre 

kreditvärdighet hade krävt mer extern analys av projektet. 

 

4.9.2 Informationsasymmetri 
Respondent I anser att de projekt med central karaktär innehåller en tydlig beskrivning, vilket 

är motsatsen till de projekten med perifer väg. Hon anser att informationsasymmetri till viss del 

kan vara ett problem då den potentiella investeraren behöver analysera ytterligare kring 

projektet och inte förlita sig på den publicerade informationen. Respondenten menar att tydlig 

information är en vägledning som visar den potentiella investeraren vad hon bör investera i. 

 

Som komplement hade respondent I önskat att projekten, oberoende av den perifera vägen eller 

den centrala vägen skulle, presenterat mer ingående över de investerare som tidigare investerat 

i projektet samt hur många av dessa som varit nöjda, och/eller missnöjda.  

 

4.9.3 Behavioral finance 

För respondent I spelar intuitionen roll vid val av crowdfunding då intresset och en framtidstro 

för projektet bör finnas där. Vidare menar respondenten att då hon inte besitter tidigare 

erfarenhet inom investering kan hon inte bedöma den egna förmågan att genomföra 

investeringar, däremot menar respondenten att hon i dessa projekt analyserat tillräckligt för att 

kunna besluta om aktiva val. Slutligen poängterar respondent H att hon inte har genomfört 

beräkningar på dessa projekt, utan analyserat det projekten har framfört samt baserat det 

slutgiltiga valet på hennes egen intuition.  

 

4.10 Respondent J 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

J 21 Eftergymnasial 

utbildning inom 

ekonomi 

 Nej - Nej 

. 

4.10.1 Elaboration likelihood model 
Vid en analys av de fyra presenterade scenarier har respondent J valt den centrala vägen, valet 

var detsamma vid equity- respektive debt baserad crowdfunding. Vid en investering värderar 



 

 35 

respondent J antalet bidrag ett projekt har lyckats samla in, samtidigt menar hon att videon i de 

centrala scenarier och dess utförliga beskrivning är viktiga faktorer som ligger till grund för 

hennes val att investera i de projekten med centrala karaktärsdrag. Respondent J menar att 

projekt med tydlig beskrivning, introduktionsvideo samt ett stort antal bidrag är mer 

attraherande än ett projekt med kortare beskrivning samt kommentarer är. Respondenten menar 

att instruktionsvideon visar den potentiella investeraren ansiktet bakom projektet, vilket även 

stärker trovärdigheten. Respondent J poängterar att den information projektet på egen hand 

förmedlar värdesätter hon mer än andra individers åsikter gällande projektet, detta då hon 

förlitar sig mer på den egen intuitionen.  

 

Respondent J önskar att både de equity- och debt baserade projekten innehöll ytterligare 

finansiell information då det föreligger svårighet i att bedöma projekt utifrån den tillgängliga 

informationen. Respondenten förklarar dock att kreditvärdighet inte spelar en essentiell roll vid 

investeringsbedömning då hon istället värdesätter antal bidrag sammantaget med 

beskrivningen som stärker projektets kvalitet 

 

4.10.2 Informationsasymmetri 
Respondent J väljer att lita på vart det investerade kapitalet går när hon presenteras till ett 

projekt med tydlig beskrivning, då detta ger ett seriöst intryck. Respondenten poängterar att hon 

då ges möjlighet att ta del av projektet, vilket ökar transparensen. Hon känner även att projekt 

som karaktäriseras av det perifera synsättet inte bidrar med tillräcklig information för att den 

potentiella investeraren ska vara villig att investera i de projekten. Hon menar att det 

förekommer informationsasymmetri då ett projekt är selektivt och inte bidrar med en tydlig 

beskrivning som täcker alla delar som behövs för att en investerare ska känna sig trygg.  

 

Respondent J hade velat komplettera med information gällande hur det tidigare gått för 

projektet samt information gällande ledningen. Detta då det ger investeraren en inblick i hela 

projektet, bolaget samt individerna bakom.  

 

4.10.3 Behavioral finance 

Respondenten upplever att hennes intuition spelar stor roll vid bedömning av projekt då hon 

baserar val känsla, och förklarar att hon anser hennes förmåga att bedöma projekt bra då hon 

lägger stor vikt i att analysera. Respondent J menar även att hon inte fokuserat på att beräkna 

på projekten utan litar på intuitionen. Dessutom förklarar respondenten att hon påverkas mycket 

av antal bidrag som projektet har fått, då detta signalerar att det går framåt för projektet samt 

att det lockar till sig investerare. Respondenten menar då att hon skulle föredra att undvika 

projekt med lite insamlat kapital. 

 

4.11 Respondent K 

 

Respondent Ålder Utbildningsnivå Investerings-

erfarenhet 

Investerings- 

form 

Kunskap inom 

crowdfunding 

K 23 Eftergymnasial 

utbildning inom 

ekonomi 

 Nej - Nej 
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4.11.1 Elaboration likelihood model 
Då både det equity- och debt baserade crowdfundingprojekten som karaktäriseras av den 

centrala vägen har en tydlig företagsbeskrivning vilken är attraherande, projektens 

investeringsstatus är mer rik på bidrag samt att projekten har en informativ video väljer 

respondent K den centrala vägen. Respondent K menar att hon valt bort projekt som 

karaktäriseras av den perifera vägen främst då hon i sina investeringsbedömningar inte förlitar 

sig på WoM utan förlitar sig istället på kvaliteten, vilket respondenten beskriver som en utförlig 

företagsbeskrivning.  

 

“Jag förlitar mig inte på kommentarer, beskrivning väger mer för mig och är viktigare vid 

bedömning. WoM betyder inte lika mycket för mig” - Respondent K 

 

Respondent K uppger att hon som potentiell investerare hade önskat att komplettera de projekt 

som karaktäriseras av den centrala vägen med tidigare resultat samt information om framtidstro. 

Respondent K hade även önskat att det fanns med någon enstaka kommentar för att ta in vad 

tidigare investerare tycker. I kontrast till projekten med centrala vägen menar respondenten att 

hon önskar komplettera de projekt av perifer väg med en tydlig företagsbeskrivning samt 

finansiell information som sådan nämnd ovan.  

 

Enligt respondent K påverkas hon av ett bolags kreditvärdighet i viss mån, detta genom att hon 

upplever osäkerhet då projektet inte då kan leverera fullt ut. Med detta menar hon huruvida 

investeringen kommer att resultera i förlust då projekten inte fullföljer sina förpliktelser. 

Respondenten menar dock att ett projekts kreditvärdighet inte hade påverkat 

investeringsbeslutet utan hade i sin investeringsbedömning grundat sitt beslut på att göra mer 

undersökning kring bolaget eller projektet.  

 

4.11.2 Informationsasymmetri 
Utifrån de presenterade projekten kan respondent K lita på den information som presenteras i 

projekten som karaktäriseras av centrala vägen. Respondent K menar att de två projekten med 

drag av central väg inte valt att utelämna viktig information utan har presenterat det som är 

essentiellt. Respondent K menar dock att projekten som karaktäriseras av den perifera vägen 

utelämnar viss information om bolaget som står bakom projektet samt projektet i sig, samt bör 

presentera ytterligare information för att investerare ska lockas till projektet. Fortsättningsvis 

poängterar respondenten att detta är viktigt då hon som en potentiell investerare inte litar på 

investerares kommentarer, utan ser det enbart som en vägledning in i analysen. Respondent K 

förklarar att hon vid ett investeringsbeslut själv behöver bygga upp den uppfattningen som 

positiva eller negativa kommentarer uppger.  

 

Vidare förklarar respondenten att hon inte använder sig av någon metod för att bekräfta eller 

säkerställa med externa källor att informationen som företaget presenterar är sanningsenligt 

eller att kapitalet används till det ändamål som projektet anger. För respondent K är inte 

informationsasymmetrin ett problem, utan menar att tilliten kan påverkas.  

 

“Jag ser inte det som ett problem men om de vill attrahera mig som investerare måste de 

beskriva mer och ta mer fler delar som täcker frågetecken. Det hade påverkat tilliten för 

bolaget” - Respondent K 

 

4.11.3 Behavioral finance 

Den information som respondenten anser är av störst vid investeringsbedömning grundar sig i 

den information projektet presenterar, dock menar respondent K att hon även värderar sin egen 
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känsla vid investeringsbedömning då hon inte genomför beräkningar på projekten. Respondent 

K har bedömt den egna förmågan att genomföra investeringar som grundligt då hon inte lägger 

fokus på beräkning av projekten. 

 

4.12 Sammanställning över studiens empiri  

  A B C D E F G H I J K 

Debt baserat projekt med central 

karaktär 

 

x 

 

x  

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x  
 

x 

Debt baserat projekt med perifera 

karaktär 

     

x 

 

x 

              

Equity baserat projekt med central 

karaktär 

 

x 

 

x 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x x  

Equity baserat projekt med perifera 

karaktär 

     

x 

 

x 

              

Företagsbeskrivning  

x 

 

x 

  
 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x  x  x  

 Video  

x 

       

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x  
 

x 

Antal bidrag 
x  

 

x 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

x  x  x  

Antal delningar 
           

WoM 
   

x 

   

x x 

  

Bolagets kreditvärdighet 
x 

    

x 

 

x x 

  

Beräkningar av projekten 
  

x 

  

x x x 
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Egen intuition  
x x x x x x x x x x x 

Informationsasymmetri 
 

x x x x x x x x x x 

 

 
Diagram 1:  Diagrammet visar antalet respondenter som valt projekt av perifera karaktär 

respektive central karaktär. Diagrammet visar att valet mellan perifer samt central var 

oberoende av crowdfundingform.  
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Diagram 2: Diagrammet visar en sammanställning över de faktorer som potentiella 

investerare anser är viktigt i deras investeringsbedömning vid val av projekt. Diagrammet är 

uppdelat i tre delar varav respektive stapel visar hur många respondenter av de totala som 

valde perifer- respektive central väg vid investeringsbedömning.  

 

 
Diagram 3:  Diagrammet visar en sammanställning över de faktorer som potentiella 

investerare anser viktigt i deras investeringsbedömning vid val av projekt. Diagrammet är 

uppdelat i tre delar varav respektive stapeln visar hur många respondenter av de som valde 

perifer- respektive central väg analyserade faktorn i den enskilda investeringsbedömningen. 
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5. Analys 
 

 
I detta avsnitt ämnar skribenterna att analysera studiens datainsamling samt koppla denna till 

studiens utvalda teoretiska referensram och forskning. 

 

 
 

Studiens empiri har påvisat att projekt som karaktäriseras av den centrala vägen, alltså projekt 

som har lagt större vikt på kvaliteten, var avgörande för respondenterna vid val av 

crowdfunding projekt. Detta genom att nio av elva respondenter uppgivit att dessa värdesätter 

de faktorer som baseras på projektets kvalitet. Medan endast två av de nio respondenterna som 

valt projekt som karaktäriseras av den centrala vägen även uppgivit att de värdesätter 

kommentarer och WoM, då dessa faktorer gör att respondenter får en inblick i vad andra 

investerare har för åsikter, vilket delvis bekräftas i enlighet med Bi, Liu & Usman (2017), 

Allison et al (2017) & Li et al (2016). Denna då föregående forskare har angivit att både faktorer 

av central- och perifer karaktär spelar en viktig roll vid investeringsbedömning. Fortsättningsvis 

bekräftar inte denna studie att perifera faktorer har en större betydelse än centrala vägen, vilket 

Zheng et al (2015) och Vismara (2014) menar på. Vidare visade resultatet att projektets kvalitet 

spelar en viktig roll vid bedömning av projekt, vilket är i enlighet med Mollick (2014) och 

Lacan & Desmet (2017) som utan stöd av teoretiska modellen ELM menar att projektets kvalitet 

spelar en essentiell roll vid investeringsbedömning. 

 

Studiens resultat har även påvisat att val av projekt är oberoende av crowdfunding kategorierna 

equity- och debt, då samtliga respondenter valde väg av samma karaktär inom ELM på både 

equity- och debt baserad crowdfunding (se diagram 1). Detta visas i enlighet med Futko (2014) 

som påpekar att equity- och debt baserad crowdfunding ofta benämns inom samma kategori 

och bär på liknande risk. 

 

Då majoriteten av respondenterna valt projekt med central karaktär (se diagram 1) har samtliga 

faktorer som presenterades av Bi, Liu & Usman (2017) bekräftats, (se diagram 2). 

Respondenterna som har valt projekt med central karaktär hade större motivation genom att 

dessa analyserade projekten mer i detalj (Petty & Cacioppo 1981). Detta till skillnad från 

projekt med perifer karaktär där analysen var mindre ansträngande och respondenten valt att 

enbart lägga fokus på tidigare investerares kommentarer samt recensioner.  

 

Denna studie visar att endast en av två respondenter som angivit att de valt projekt som 

karaktäriseras av den perifera vägen har förklarat att de anser att WoM, i form av kommentarer 

och recensioner, vara viktiga vid deras investeringsbedömningar. Detta resultat är inte i enlighet 

med Bi, Liu & Usman (2017) som menar att faktorer som recensioner och kommentarer har en 

lika stor påverkan vid investeringsbedömningar, som faktorer rörande projektets kvalitet har. 

Detta gäller, enligt forskarna (ibid) vid reward baserad crowdfunding, vilket inte bekräftas i 

denna studie som istället analyserat equity- och debt baserad crowdfunding. 

 

Enligt studiens resultat förlitar sig inte respondenterna på kommentarer och recensioner då 

dessa respondenter angivit att dessa faktorer kan vara subjektiva samt baserade på icke sanna 

grunder. Detta skiljer sig från Li et al (2016) som istället menar på att investerare tenderar till 

att lita på kommentarer och recensioner, vilket inte bekräftas i studiens empiri (se diagram 2). 

Endast tre av elva respondenter har angivit att dessa former av WoM är en viktig faktor, vilket 
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resulterar i att åtta av elva respondenter inte litar på dessa faktorer. I enlighet med detta menar 

Vismara (2014) att investerare ofta söker information som tidigare investerare publicerat för att 

inkludera detta i den egna investeringsbedömningen, vilket inte bekräftas i studien då 

majoriteten av respondenter uppgivit att de inte litar på information publicerat av tidigare 

investerare. Däremot bekräftar studien att antal bidrag spelar en essentiell roll vid 

investeringsbedömning (se diagram 2).  

  

Studiens empiri visar att tio av elva respondenter upplever informationsasymmetri i form av 

upplevd osäkerhet gällande huruvida deras investerade kapital används i det syfte som åsatts. 

Respondenterna har även uppgivit att de skulle önska addera kompletterande information för 

att känna sig mer säkra, delaktiga i projektet samt för att öka transparensen. Det påvisade 

resultatet av Löfgren, Persson & Weibull (2001), där det framgår att informationsasymmetri 

uppstår när den ena parten ingår avtal utan tillgång till tillräcklig information. Genom att 

respondenterna gjort sina investeringsbedömningar utan att erhålla fullständig information, 

vilket kopplas till studiens resultat där respondenterna upplever otillräcklig information. Vidare 

har de respondenterna som valt projekt av central karaktär angivit att de upplevt att dessa 

innehöll mer detaljerad information vilket ökade respondenternas förtroende, samt projektens 

transparens.  

 

Att respondenterna baserar sina val på intuition och känsla bekräftas i studiens empiri. Detta då 

samtliga respondenter uppgivit att de i största mån baserar sina val på personlig intuition vid en 

investeringsbedömning och lägger därmed mindre vikt i konkreta fakta. Endast de respondenter 

som även besitter erfarenhet av investering har angivit att de genomfört beräkningar på de 

presenterade projekten. Detta då sju av elva respondenter uppgivit att de har tidigare erfarenhet 

av investeringar, medan fyra av dessa uppgivit att de genomfört beräkningar av projekten som 

grund för sina investeringsbeslut Dessa respondenter har däremot förklarat att dessa 

beräkningar inte ligger till grund för deras investeringsbeslut då avkastningen varit detsamma 

(se bilaga 10.4), utan att besluten är baserade på intuition. Detta i enlighet med studiens teori 

där Shefrin (2001), Sharfstein & Stein (1990) och Ahmad, Ibrahim & Tuyon (2017) förklarat 

att individer styrs av känslor och inte fungerar fullt rationellt vid beslutsfattande. 

 

I empirin framgår det att fyra av elva respondenter uppgivit att dess förmåga att genomföra 

investeringar är bra. Detta oberoende av respondenternas erfarenheter kring investeringar. Detta 

bekräftar Thaler (2016) och Shefrin (2001) där de menar att individer vanligen överskattar den 

egna förmågan att bedöma investeringar. Studiens resultat påvisar att nio av elva respondenter 

uppgivit att andras bidragande spelar in vid investeringsbedömning, förklaringen är att dessa 

upplever en säkerhet i att andra investerare redan valt att investera i dessa projekt. Detta 

bekräftar Thaler (2016) och Shefrin (2001) där de menar att individer tenderar till att avvika 

från förluster. Av den orsaken att fyra av elva respondenter upplever självsäkerhet i sina 

investeringsbedömningar, samtidigt som nio av elva respondenter angivit att de förlitar sig till 

stor del på tidigare investerare, bekräftas komponenten självkontroll (Thaler 2016) varken eller 

i studiens empiriavsnitt.  

 

Gällande heuristik har endast en av elva respondenter förklarat att denne upplevt obeslutsamhet 

och därför baserat sina investeringsbedömningar på intuition, detta bekräftar inte Kahneman, 

Slovic och Tversky (1982, refererad i Shefrin 2001), där forskarna förklarar att individer 

tenderar till att förenkla bedömningsprocessen vid komplexa val. 
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6. Diskussion 

 
 

Skribenterna har i detta avsnitt diskuterat utifrån studiens analys där egna åsikter och 

spekulationer är inkluderade.  

 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Studiens huvudresultat har uppvisat att equity - och debt baserad crowdfunding, oberoende av 

vilken utav dessa ormer det berör, är starkt korrelerade med projekt som karaktäriseras av den 

centrala vägen. Resultatet förvånade studiens skribenter då studien genomförts under en 

tidsperiod där digitalisering är i fokus, vilket har inneburit att vi förväntat oss att respondenterna 

skulle påverkats mer av elektroniska WoM. Att respondenterna väljer att lägga mer fokus på 

kvaliteten i projekten kan ha att göra med det faktum att det två undersökta formerna av 

crowdfunding kännetecknas av att mer står på spel. Investerarna riskerar mer vid dessa två 

former än vad de gör vid reward baserad- och donations baserad crowdfunding, då investerarna 

går in och bidrar för att förvänta sig kapital i form av avkastning tillbaka. Vid reward baserad 

crowdfunding är investeraren medveten om att denne kommer att erhålla en produkt eller 

liknande, vilket leder till att osäkerheten vid denna form av crowdfundinginvestering inte är 

hög i jämförelse med equity- och debt baserad crowdfunding.  

 

Även det faktum att dessa två former av investering sträcker sig över en längre tidsperiod, till 

skillnad från reward baserad crowdfunding där investeringen är kortsiktig, antar vi har ett 

samband med att respondenterna värderar kvalitet före WoM. Vi förmodar därför att 

respondenterna har lagt mer vikt i hur företagsbeskrivningen är utformad och huruvida projektet 

verkar väl förberett, då det rör sig om längre tidsperioder och kapital i form av monetära medel. 

Då crowdfunding, som nämnt tidigare i studien, i princip låter vem som helst som både vill vara 

med och investera alternativt starta projekt ha möjligheten till det, antar vi att detta har en 

påverkan på investerares osäkerhet. Då ett flertal respondenter uppgivit att de inte känner sig 

säkra på huruvida kapitalet används antar vi att detta har att göra med att projektskaparen inte 

behöver uppfylla några specifika krav, vilket gör det svårt för investerare att identifiera 

projektskaparen. Samtidigt som ett flertal respondenter angivit att de inte väljer att basera sina 

val på de yttre faktorerna som kommentarer och recensioner, förmodar vi att även detta kan ha 

att göra med det faktum att dessa kommentarer kan komma från individer som varken investerat 

eller besitter någon som helst kunskap. 

 

Vidare kan det diskuteras huruvida respondentens osäkerhet kring tillförlitligheten gällande 

bland annat kommentarer och recensioner leder till att respondenterna angivit att de baserat sina 

val på känslor och intuition. Detta då vi antar att respondenterna i ett sådant fall istället tvingas 

till att avvika från andras åsikter och lita på sin egen känsla då det är den potentiella 

investerarens kapital som står på spel. Däremot har respondenterna förklarat att antal bidrag var 

av vikt vid investeringsbeslut då detta försäkrar dessa om att tidigare investerare bekräftat 

investeringens popularitet. Med detta anser vi därför att tidigare investerare spelar en viktig roll 

vid nya investerares bedömningar, dock indirekt genom att den potentiella investeraren inte 

behöver fundera huruvida det som sägs härstammar från en pålitlig källa, utan får det istället 

bekräftat genom att observera antal bidrag. Angående heuristik kan vi inte se något tydligt 

mönster i enlighet med tidigare forskning, däremot kan det diskuteras huruvida heuristik 
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kopplas till den känsla och intuition respondenterna förklarade att de upplevt vid 

investeringsbedömning. Vi förmodar därför att vi funnit ett starkare mönster av heuristik då de 

presenterade scenarierna var längre, mer komplexa eller förekom i ett större antal.  

 

Gällande antal delningar så har vi noterat att ingen respondent diskuterade detta under 

intervjuerna. Detta antar vi är på grund utav att antal delningar har liknande innebörd som 

recensioner och kommentarer. Vid kommentarer och recensioner har investerarna uppgivit att 

de inte med säkerhet kan veta vem som publicerat dessa, vilket vi kopplar till att respondenterna 

inte kan veta varför projekten delats på sociala medier samt inte heller om individen som delat 

varit med och investerat i projektet eller inte. 

 

Vi anser att de resultat som vår undersökning har påvisats är av vikt då det skiljer sig från 

tidigare undersökningar som dragit slutsatsen att både de yttre faktorerna och faktorer som berör 

kvaliteten har en viktig roll vid investeringsbedömning. Detta då studiens resultat påvisar att 

applicering av ELM skiljer sig gällande bedömning av crowdfunding form, då resultatet är 

beroende av den kompensation och risk som investeraren förväntas.  

 

Vidare förmodar vi att investerare som väljer att investera ett större kapital, och accepterar 

risken att förlora det investerade kapitalet, söker sig mer till information som kopplas till 

projektet i helhet. Detta för att på så vis kunna luta sig mot företaget för att få sina frågor 

besvarade via projektet för att undvika antaganden som strider mot projektets uttalanden. Det 

hr presumerar vi är beroende av det faktum att projektskaparen inte blir skyldig till något som 

denne inte skrivit i sitt projekt. Om potentiella investerare istället väljer att lita på information 

från tidigare investerare riskerar denne att tro på icke sann information eller information från 

en falsk källa, vilket vi förmodar kan leda till en förlust av investerat kapital. Utifrån vårt 

resultat anser vi att elektronisk WoM och yttre faktorer kopplat till ett investeringsprojekt inte 

är lika viktigt i alla sammanhang utan anpassas till situationen, investeringen, risken och den 

förväntade kompensationen.  

 

6.2 Metodkritik 

Uppsatsens skribenter är medvetna om att resultatet av undersökningen kan anses som 

begränsat då enbart elva intervjuer genomfört, vilket gör att skribenterna måste förhålla sig 

kritiska till att resultatet skulle kunna ha ett annat utfall vid en undersökning med fler 

respondenter inkluderade (Skärvad & Lundahl 2016 s. 355). Även det faktum att 

undersökningen baserats på ett snöbollsurval kan diskuteras huruvida ett slumpmässigt urval 

hade genererat ett annat resultat. Skribenterna är även medvetna om att svaren skulle kunna 

komma att förändras då alla inkluderade respondenter haft någon form av erfarenhet inom 

investering. Skribenterna ställer sig även kritiskt till att uppsatsens undersökning möjligen hade 

kunnat inkludera fler faktorer som kopplas till projektets kvalitet samt de yttre faktorerna 

(Allison et al 2017; Zheng et al 2015). 

 

Fyra av intervjuerna som genomförts har skett per telefon, detta bör tas i beaktande att 

skribenterna då inte kan ta del av ögonkontakt med respondenten, samt respondentens 

kroppsspråk. Skribenterna har även ställt sig kritiska till det faktum det kan skilja sig mellan 

vad en respondent säger och vad denne respondent faktiskt gör. Detta då individen fungerar på 

ett sätt där de allt som oftast vet vad som bör göras och ställer sig därför i en sådan dager där 

det verkar ut som att det är så individen faktiskt gör, även fast det i verkligheten inte utövas 
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(Denscombe 2014 s. 289). Med andra ord kan skribenterna inte helt säkert veta att 

respondenternas svar återspeglar sanningen till hundra procent.  

 

Då intervjuerna har genomförts i form av semistrukturerad karaktär har skribenterna även ställt 

sig kritiska till att den insamlade data kan möjligen påverkats av den specifika kontexten i varje 

enskild intervju (Denscombe 2014 s. 289). Skribenterna har slutligen ställt sig kritiska till att 

den ljudinspelning som spelat in intervjuerna kan hämmat respondenternas svar till en viss del 

(Denscombe 2014 s. 289). 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

För framtida forskning föreslår skribenterna i studien att det är av intresse att vidare undersöka 

crowdfunding i relation till personliga variabler. Exempelvis på dessa variabler kan vara 

utbildning och demografiska variabler. Det skulle även vara intressant att genomföra samma 

undersökning med respondenter som besitter tidigare erfarenhet av crowdfunding, specifikt 

erfarenhet av equity- och debt baserad crowdfunding. Studiens skribenter anser att det även 

hade varit intressant att genomföra undersökningen på en global nivå för att undersöka om 

grunderna för investeringsbeslut skiljer sig. 
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7. Slutsatser 
 

 
I detta avsnitt redogör skribenterna för de slutsatser som framkommit utifrån studiens 

undersökning. Även studiens frågeställning samt syfte besvaras.  

 

 
 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studiens undersökning är att de projekt som 

karaktäriseras av den centrala vägen som är övervägande vid equity - och debt baserad 

crowdfunding, samt att den perifera vägens faktorer inte påverkar potentiella investerares val i 

samma utsträckning som de faktorerna inom den centrala vägen. Faktorer som antal bidrag och 

företagsbeskrivning har visat sig ha stor påverkan på potentiella investerare vid 

investeringsbeslut. Samtidigt som känsla, intuition och informationsasymmetri uppvisas spela 

en stor roll vid investeringsbedömning. Även att potentiella investerare litar på andras 

bedömning när de konkret kan uppvisas vems åsikt det gäller, har visat sig influera investerare 

vid deras val av investeringsprojekt. Slutligen visade studien ingen koppling som bekräftar att 

antal delningar har en betydande roll vid den potentiella investerares bedömning av 

investeringsprojekt. Gällande informationsasymmetri har respondenterna uppgivit att de 

upplever detta som problematiskt, samt att de baserar investeringsbedömningar på 

känslomässiga grunder och intuition.  
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9. Bilagor  

9.1 Studiens transkriberingar 

9.1.1 Respondent A 

Vad har du för utbildningsnivå? 

• Gymnasium. 

•   

Har du erfarenhet av att investera, överlag?  

• Aktier och fonder. 

  

Visste du va crowdfunding var innan den här intervjun? 

• Nej. 

 

Då har du fått ta del av alla fyra projekt, samt videofilmerna. Då undrar jag vilket projekt har 

du valt bland de två equity baserade projekten? 

• Gather our voices, projekt 3 (centrala vägen).  

 

Varför då? 

• För att de är mer text och mer beskrivning. 

 

Vad tycker du på beskrivningen i de projekt du inte valt? 

• Den var ganska så lätt. 

 

Vad tyckte du om videofilmen? 

• De är jättebra att ta med en video. 

 

Vad gav det dig för intryck? 

• Att det är mer väletablerat. Någonting man ska satsa på. Lite text och ingen video 

säger inte så mycket om det andra företaget. Då har inte de lagt så mycket energi 

bakom! 

 

Har du valt samma på debt baserad crowdfunding? 

• Ja 

 

Okej! Dom projekt som du inte har valt, dom har kommentarer som de du valt inte har. Hur 

tänker du kring de? 

• Jag läser mycket kommentarer men de säger mig inte mycket. Vem som helst kan ha 

skrivit dessa.  

 

Om dom du valt haft kommentarer, hade det varit positivt eller negativt? 

• De skulle varit positivt, men jag vill veta vem de är som publicerat dom. 

 

Dom du inte har valt har recensioner, vad tycker du om det? 

• Jag läste att de hade recensioner men det var lättare att förstå de andra projekten, då 

det var lättare att förstå vad det är som projektskaparna vill få fram. Det vill säga om 

jag ska satsa eller inte! Jag skummade mest förbi de projekt jag inte valde, efter som 

att de projekt jag valde tilltalade mig mycket mer. 
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Dom har olika antal bidrag, hur tänker du kring det? 

• Jag tycker fler är bättre. Ju fler investerare desto bättre för då är de mer säkert. De 

tittade jag på när jag läste! 

 

Okej. Om vi satt in mer beskrivning på de projekten som nu har kommentarer och 

recensioner, skulle de påverka ditt val? 

• Ja det hade varit kanon! Då hade jag valt det. Då är de inte på grund utav 

kommentarerna, de säger mig ingenting alls. 

 

Så vad skulle du lägga till för att du skulle välja de andra scenarierna då? 

• Mer text. Som på den jag valde. 

 

Har du räknat någonting på projekten? 

• Nej 

 

Så du har gått på intryck? Känsla? 

• Ja 

 

Okej, hur bedömer du då din egna förmåga att genomföra investeringar? 

• Inte bra. 

 

Okej. Påverkar de dig som investerare om projektet fått avslag eller inte gällande banklån? 

• Ja såklart!  

 

Varför då? 

• För att de betyder att det här företaget inte är tillräckligt etablerad. Och jag vill inte 

satsa på någonting som inte är etablerat. 

 

Eftersom att vem som helst kan starta projekt så undrar jag, litar du på att dina investerade 

pengar går dit dom ska? 

• Jag är en sån som litar. Egentligen ska man inte göra det, men jag gör det. 

 

Tack så mycket för ditt bidragande! 

 

9.1.2 Respondent B 

Har du gått gymnasiet? 

• Ja 

 

Har du gått någon utbildning efter gymnasiet? 

• Nej 

  

Har du någon erfarenhet när det kommer till investering överlag?  

• Nej 

  

Innan den här intervjun, visste du då vad crowdfunding var för någonting? 

• Nej 

 

Du har fått titta på de här projekten samt tagit del av videofilmera, vilka projekt du har valt? 

• Dom med blå ikon (central väg). 
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Hur kommer det sig att du har valt dom här, och inte dom andra projekten? 

• Jag har gått på antal bidrag. 

 

Att det var flera antal bidrag i dom två med blå ikon? 

• Ja 

 

Är det viktigt för dig att flera har varit med innan dig? 

• Ja, det är en säkerhet i det. 

 

Är det någon annan anledning till att du valt bort dom andra alternativen? 

• Nej. 

 

Till exempel, om ett projekt inte har en jättebra beskrivning, som dom två du har valt bort, 

men har fått lite kommentarer samt recensioner av personer som intresserar sig för det här, 

hur ställer du dig till det?  

• Jag kan inte med säkerhet veta om dom här kommentarerna är sanna. 

 

Att det är större, eller mer beskrivningar på dom projekten du har valt, va de någonting som 

du tänkte på eller va det bara antal bidragande som lockade dig till dom? 

• Nej dom såg mer seriösa ut för mig. 

 

Hur resonerar du kring videofilmerna? 

• De är bra men inte övervägande. 

 

Hur ser du på att projektskapare kan ha fått avslag från bank gällande belåning och därför 

startat crowdfundingprojekt? 

• Jag hade tyckt att det var intressant, och hade jag absolut satsat. 

 

Intressant! När du har tittat på projekten dom har olika investeringsvillkor, har du räknat 

någonting på projekten när du tittade på dom? 

• Nej jag gjorde ju inte de. 

 

Skulle du då säga att du går mer på intuition och känsla? 

• Ja.  

 

Om du skulle bedöma din egen förmåga att investera? 

• Inte speciellt bra. 

 

Om du skulle se dessa projekt på en crowdfundingsida, och du är ute efter att investera, 

känner du att du kan veta med säkerhet att dina pengar kommer på rätt plats och att de 

används till rätt ändamål och syfte? 

• Nej men de kan man nog aldrig veta. 

 

Skulle du vilja att det läggs till mer information för att du skulle känna dig mer säker? 

Någonting som du spontant känner att du behöver få veta mer om. 

• Lite mer kontakt med projektskaparen. Mail och telefonnummer till exempel. 

 

Om vi tittar på projekten du valde bort, vad skulle du vilja lägga till på dom för att du skulle 

välja dom? 

• De är för lite information tycker jag. 
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Du valde dom två projekten som hade liter mer beskrivning, kan du utveckla det? 

• De var mer information och de tyckte jag om. 

 

Och när du såg dom andra som hade lite mindre beskrivning men mer av andra saker runt om, 

vad gav de dig för intryck? 

• De blev inte lika seriöst. 

 

Om vi tänker på risken att investera överlag, hur skulle du koppla det till detta? 

• Om jag har pengar och kan riskera någonting, då hade jag valt mera information. Man 

vill kunna läsa, mera text ger mer information helt enkelt. 

 

Om du skulle titta på, just eftersom att det inte är några kommentarer alls på dom du valde, då 

kan man ju anta att det inte finns någon som har skrivit någonting om dom? 

• Nej jag ser det som att om jag ser massor med kommentarer så kopplar jag det till 

oseriösa företag, vem som helst kan skriva ned vad som helst. Det behöver inte vara 

människor som har skrivit det här.  

 

Så dom kommentarer som står, du är inte säker på att det är verkligheten? 

• Nej absolut inte. Jag bryr mig aldrig om kommentarer någon gång när jag tittar på 

sidor, för de litar inte jag på.  

• Dom som har lagt upp kommentarer kan jag mera koppla till att de är oseriösa. 

 

Om vi istället tänker på de recensioner som i att de bara hade funnits dåliga recensioner, 

påverkar de dig? 

• Nej. Jag bryr mig inte om recensioner överhuvudtaget. 

 

Nej, intressant. Om vi ska gå in på det med att om respondenten har fått avslag från banken, 

och du svarade att det inte berör dig, kan du utveckla det lite mer?  

• Tycker jag att det är en bra idé så spelar det ingen roll för mig vad banken har gett för 

svar. 

 

Om, till exempel, det skulle vara så att projektet du har valt hade haft samma kommentarer 

som de bortvalda projekten har, skulle de ändra din uppfattning av projekten du har valt? 

• Nej jag hade valt samma som dom jag valt. Jag tycker att det ser mindre bra ut när det 

finns en massa kommentarer. Där vill jag inte investera pengar. 

 

Okej jättebra, då tror jag vi har allt! 

 

9.1.3 Respondent C  
Vad har du för utbildningsnivå? 

• Gymnasium 

  

Har du tidigare erfarenhet inom investering överlag? 

• Aktieköp. 

  

Har du någon tidigare erfarenhet inom crowdfunding? 

• Nej, men har hört om det. 
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Du har fått titta på alla de fyra scenarierna, vilket har du valt av av de debt baserade 

projekten? 

• Spread the word (perifera vägen). 

 

Varför har du valt bort de andra projekten? 

•  För att de lät mer komplicerade. 

 

De är mer beskrivning på de du valt bort, hur ställer du dig till det? 

• Det är mindre text i de projekten jag valde, men den förklarar mer vad produkten är 

och vad projektet innehåller, än va det andra projektet gör. 

 

Okej. Har du tänkt annorlunda eller lika på equity baserade projekten? 

• Nej, jag har valt samma. 

 

Projekten har olika antal bidrag, har du reflekterat över det? 

• Nej faktiskt inte. 

 

Dom som du har valt har 498 stycken, och de andra har 798 st. Hur tänker du över det?  

• Att den ena är mer populär än den andra. 

 

Tycker du att de är bra eller dåligt att de är flera som varit med och bidragit innan dig? 

• Det kan jag inte säga. Dom som crowdfundar måste ju vara bra om de är flera bidrag. 

Jag har inte tittat på antal bidrag utan jag har tittat på upplägget. 

 

Två av projekten har kommentarer, medan de andra två inte har de. Hur reflekterar du över 

det? 

• Kommentarer är för mig endast fake-reklam. jag tror inte på kommentarer. De känns 

som man kan styra informationen, och de tror jag inte på. 

 

Recensioner, känner du samma där? 

• Ja jag känner samma sak där om det inte är så att den som har recenserat har en källa. 

De är för mig ointressant om de inte är en bra recension, att de är någon som kan 

någonting om det. 

 

Det är intressant att du har valt projekten med mindre information, när du ändå går på 

information? 

• Skulle jag göra en investering på riktigt så skulle jag lusläsa internet innan jag 

bestämmer mig, för att samla så mycket information som jag lan. 

 

Skulle du då leta efter information om projektet och om projektskaparen, eller skulle du titta 

på vad som sägs om projektet? 

• Både och. Om man tittar lite snabbt på olika projekt så måste de fånga mitt intresse 

ganska direkt. Är de recensioner så måste de vara bra recensioner. Allting behöver inte 

vara tio i topp, men några måste vara det. 

 

Påverkar det dig som investerare huruvida projekteksparen kreditvärdighet är hög eller låg? 

• Nej. De är för mig ointressant för jag som investerare måste tro på produkten. De 

spelar ingen roll om de fått nobben, eller hur mycket pengar de har. 

 

Intressant! När du tittade på projekten, har du då räknat på investeringsvillkoren? 
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• Ja. Jag räknade, men de gav mig inte så mycket.  

 

Skulle du säga att du går på intuition också, eller baserar du bara dina investeringar på de du 

har räknat ut? 

• Här skulle jag säga att jag går väldigt mycket på magkänsla. Jag vill egentligen mena 

att jag behöver känna för produkten för att jag ska kunna investera.  

 

Så du skulle säga att känsla och intuition spelar in också? 

• Ja. De beror på projektet däremot. Är det någonting nytt och spännande projekt så, ja.  

 

Om du skulle uppskatta din egna förmåga att göra investeringar, hur uppskattar du den? 

• Långsiktigt så känns det bra. Jag skulle väl säga att den är betydligt mycket bättre idag 

än för 20 år sen. 

 

Är det för att du har mer erfarenhet nu då? 

• Nej jag tror de handlar mer om att man förstår hela uppläggen mer idag. Att flera 

punkter än en behöver uppfyllas. Förstå att man måste tänka på mer än att “de här ser 

kul ut”. 

 

Om vi tänker på crowdfunding igen, och de här projekten. Känner du då att du litar på att 

pengarna går till de ändamål som de framgår att de ska gå till? 

• De här går ihop med den samlade bilden av vad man behöver innan man går in och 

investerar. Är de för mycket information som inte ger någonting, ex. kommentarer 

utan namn, recensioner utan källor, eller väldigt krånglig produkt.  

 

Är de någon specifik information du skulle vilja lägga till i de projekten du inte har valt, för 

att du skulle kunna välja dom? 

• I dom projekt jag valde bort tyckte jag beskrivningen va för krånglig. Den jag valde 

hade en form morot, de tyckte jag inte de fanns i de andra. Däremot kan jag inte svara 

på vad morot är. 

 

Okej, tack för du varit med! 

 

9.1.4 Respondent D 

Vad har du för utbildningsnivå? 

• Gymnasium. 

  

Har du investerat innan? Har du erfarenhet av att investera på något sätt? 

• Ja jag har investerat i ett ISK-konto och i olika fonder. 

  

Crowdfunding, visste du vad det var innan intervjun? 

• Ja det visste jag. 

  

Har du investerat i det? 

• Nej 

 

Nu har du fått ta del av de fyra scenarierna, vilka har du valt? 

• Jag har valt equity baserad crowdfunding och debt baserad crowdfunding (perifera 

vägen). 
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Varför har du valt dom och inte dom andra? Vi kan börja med equity, varför har du valt den 

som du har valt? 

• Jag valde de projekten eftersom att jag tyckte att det var väldigt bra kommentarer som 

gjorde mig uppmärksam på vad andra tyckte och tänkte om just det här projektet. Jag 

gillar inte att enbart gå på vad företagen säger, utan jag vill höra mer vad gemene man 

tycker om saker. Därför fastnade jag just på de projekten. 

 

Så du har alltså inte valt bort den andra, utan du har valt dom du valt för att flera personer 

säger saker om dom projekten? 

•  Ja precis. 

 

Okej. Om du tittar på dom projekten som du inte har valt, är det någon information som du 

hade velat ha med så att du skulle kunna välja dom?  

• Ja jag hade velat haft kommentarer från andra, och inte enbart just från företaget som 

hyllar sig själva såklart. Om man tittar på dom projekten jag har valt så har de sagt att 

man “önskar mer avkastning”, eller att “de är bra jobbat”, eller att “de är lätt att 

ansöka” och då hör man de från en annan part än just företaget. 

• Även dom negativa punkterna har de tagit med, att de inte är nöjda med service, och 

då får man en annan bild av företaget. Även att man har stjärnor på hela recensionen 

på företaget så man kan följa. Och det är ändå nästan 35 000 reviews, så jag tycker de 

visar en ganska bra bild över strukturen med allt.  

 

Att man har olika sätt du får kompensation på equity och debt, var det någonting du tänkte på 

när du valde projekten? Eller spelar de ingen roll? 

• Nej, egentligen spelar de inte så stor roll. Jag menar, det beror på när man behöver ha 

pengarna i sådana fall. Om jag vill investera i långa loppet så kanske jag skulle kört 

mer på en debt baserad, men om jag vill ha lite snabbare puckar så skulle jag välja 

equity. 

 

Det är olika siffror på hur många de är som varit med och bidragit till projektet innan dig. Hur 

ställer du dig till det? 

• Jag tänkte väl kanske eventuellt att om man kanske är med från start så kan man få en 

större avkastning, istället för att vara med i slutet och eventuellt att andra börjar sälja 

av sina.  

 

Vissa projektskapare inom crowdfunding har bett om att få låna kapital från banken men fått 

avslag. Hur ställer du dig till det och berör det dig som investerare någonting? 

• Nej egentligen inte. Jag menar, alla är ju i olika faser i sina liv. Och nej vissa kanske 

har mindre erfarenhet och har kommit på en idé men inte har pengar för det. 

• Det är en chansning med allting man gör. Jag menar, har man inga pengar skulle man 

ju inte gå in och crowdfunda heller. Så då måste man ju tro på idén. 

 

Okej. Räknade du någonting när du såg dom här projekten? 

• Nej jag gick på känsla.  

 

Om du bedömer din egen förmåga när du bedömer dom här projekten, vad tycker du då?  

• Jag gick väl på det jag tycker verkar mest spännande. De va väl självklart min egna 

känsla. Och som jag sa tidigare, jag tycker att man fick en bättre helhetsbild med 

recensioner och kommentarer istället för enbart fakta från företaget. 
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Crowdfunding handlar om att vem som helst kan starta ett projekt och sedan lägga ut det till 

allmänheten. Känner du att du litar på att dina investerade pengar går till rätt ändamål?  

• Svårt att säga. Man har ju ingen aning. 

 

Okej, så du skulle säga att det är osäkert eller inte? 

• Ja. Det skulle jag säga. 

 

När du läser dom här projekten, nu valde ju du dom här som har lite mindre information, men 

detta gäller även dom som har mer information, känner du att det är tillräckligt för att du ska 

lita på att du får den infon du behöver? 

• Det är klart att det är en liten beskrivning på de två första crowdfunding projekten, de 

hade de kunnat utveckla lite lite mer. Hade man haft en mix mellan båda två just men 

information och information från andra så hade detta varit perfekt.  

 

Då tror jag vi har fått med allting. Tack så mycket för ditt bidragande! 

 

• Tack själv! 

 

9.1.5 Respondent E 

Din utbildningsnivå. Har du gått gymnasiet? 

• Ja 

  

Har du pluggat någonting efter gymnasiet? 

• Nej 

 

Har du tidigare erfarenhet inom investering? 

• Lån, bostadslån. Sen har jag aktier och fonder. 

  

Innan intervjun, visste du vad crowdfunding va då? 

• Nej 

 

Nu har du fått titta på alla scenarier, och fått sett videofilmerna. Då börjar vi med debt. Vilket 

projekt har du valt då? 

• Gather out voices (centrala vägen). 

 

Projekt 1. Varför då? 

• Först så tyckte jag att de integrera med sociala medier. Min spontana känsla är att om 

det är någon jag känner som rekommenderar mig någonting så är de för mig mer 

trovärdigt än om de är en helt främmande person. De andra är för att de känns som att 

de är fler som har gått med och bidragit i detta. 

 

De projektet har fler antal bidrag, vilket är hur många som har varit med och investerat innan 

dig. De är intressant att du tar upp det här med att andra kan tipsa, för att de projekt du har 

valt har ju faktiskt inga kommentarer. Och de har de andra projektet. Vad tänker du om de? 

• Jag bryr mig inte om kommentarer om det bara är en person bakom en datorskärm. Jag 

kan aldrig vara helt säker på att de här är riktiga kommentarer. Om man lägger in de i 

sin marknadsföring betyder de inte jättemycket för mig. Och sen lägger man in någon 

dålig kommentar här och där för att de ska se mer trovärdigt ut. 

 

Att de är mindre antal bidrag på de du valt bort, är de någonting du tänkte på?  
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• Nej, inte direkt. 

 

Spelar de någon roll för dig att många varit med innan dig? 

• Egentligen inte, för jag vet ju inte vad dom har tittat på, och varför dom har valt att 

investera. Jag väljer ju de jag tror på. 

 

Har du andra åsikter om equity projekten? 

• Nej 

 

Och att de är olika investeringsvillkor, har du räknat någonting på det? 

• Nej 

 

Känner du att du går på känsla när du investerar? Exempelvis om du har ett projekt du känner 

mycket för, och ett projekt du har räknat ut att de kommer gå bra med, ställer du dig till det? 

• Mer till den moraliska aspekten och känslan, än att plocka ut några kronor extra. Jag 

ska kunna stå bakom det. Om någon frågar vill jag inte bara kunna säga att de 

genererar mycket pengar.  

 

Är de någonting du vill lägga till på de projekt du valt bort, för att du skulle kunna välja dom? 

• Lite mer företagsbeskrivning. Kommentarerna för mig spelar ingen roll, och inte 

heller ratings med stjärnor. Jag skulle vilja ha lite mer beskrivning av varför jag ska 

välja just dom och deras fördelar gentemot andra företag. 

 

Om vi tittar på de projekt du valt. Om vi då slänger in lite kommentarer här, hur resonerar du 

då? 

• De skulle inte göra någon skillnad. 

 

Hur ser du på projektskaparens kreditvärdighet? Att de kan ha bett om att få låna kapital men 

fått avslag. Spelar de någon roll för dig som investerare? 

• Svårt att säga. Med egna erfarenheter så vet jag att de kan ställa väldigt höga krav på 

en när det gäller lån. De är också stor skillnad på vem man går till. Bara för att en 

person inte tror på det behöver det inte betyda att de är dåligt. Jag förstår inte varför en 

person på en bank kan bestämma de mer än någon anna egentligen. 

 

Om du skulle bedöma din egna förmåga att göra investeringar, hur bedömer du den då? 

• De som jag har investerat hittills i livet har jag mer gått på de säkra framför de osäkra. 

Fastän de osäkra gör att jag kan tjäna mer pengar. Hellre att de växer långsamt än att 

jag gör av med massa eller får massa. 

 

Skulle du känna att du, vid crowdfundingprojekt, skulle kunna lita på att investeringen går dit 

den ska?  

• Nej där ställer jag mig lite skeptisk. Om jag inte visste någonting alls om personen, så 

skulle jag va skeptisk. 

 

Du har ju valt dessa med lite mer beskrivning, känner du att du får tillräckligt med 

information i beskrivningen för att du ska kunna vara delaktig?  

• Deras framtidsvisioner och var dom ser sitt företag i framtiden vill jag ta mer del av. 

Vad är deras mål och varför tror dom de ska kunna slå mer än andra. Vad som gör 

dom unika i jämförelse med andra.  
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Videofilmerna, vad anser du om dem? 

• Jag tycker de är bra. De är som en extra dimension till marknadsföringen. De gör det 

levande och bjuder in till olika typer av människor. En del kanske vill ha en massa text 

och ta del av de, medan andra kanske inte har de och mer behöver se den rörliga bilder 

och få de förklarat för sig. Mer förtroende. 

 

9.1.6 Respondent F 

Vad har du för utbildningsnivå? Har du gått gymnasiet? 

• Ja 

  

Eftergymnasiala studier? 

• Ja jag studerar på naprapathögskolan. 

  

Har du tidigare erfarenhet av investering, av alla former? 

• Ja 

  

Vadå? 

• Räntefonder. 

  

Visste du vad crowdfunding var innan den här intervjun? 

• Nej 

 

Nu har du fått sett videofilmerna som tillhör två projekten, och du har fått ta del av alla fyra 

scenarierna. Vilken av de debt baserade projekten har du valt? 

• Jag har valt Spread the Word (perifera vägen). 

 

Har du valt samma för equity eller har de skilt sig? 

• Samma. 

 

Varför? 

• Jag tror mer på Spread the Word. 

 

Om vi då kikar på företagsbeskrivningen. Vad tänker du kring det? 

• Spread the word är ganska kort, men de ger en hint av vad de vill göra. Jag förstår att 

de inte är hela idén. De är de man vill, man vill ha en hint. De va de jag bromsades 

upp på den andra. Dom beskrev allting. 

 

Gällande videofilmerna. Två projekt har valt att inte göra några. Vad tycker du om det? 

• Det är bra. Det är bra för man kan bli influerad av en bra video, ex om man intervjuar 

en skapare eller opinionsbildare. Däremot är de riskabelt på så att om man inte får med 

den som tittar direkt så kanske de blir negativt iställer. Har man inte en video förlorar 

man ingenting. 

 

Så du tycker inte att du saknar en video på de andra projekten? 

• Hade de haft en bra video så är de såklart bra. Men jag tycker inte att de hade saknats 

om de inte fanns på de andra. 

 

Att de är kommentarer på hälften av projekten, tänkte du på det när du valde dom? 

• Nej inte när jag valde dom, men är jag läste dom så tänkte jag att de satt in dom för att 

jag ska välja de här företaget. Jag läste de mer, liksom skummade igenom för de känns 
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utplockade. För mig känns de mer som reklam. Men jag kanske undermedvetet 

påverkades. 

• Jag vet inte vilka som skrivit de. De kan lika gärna vara en 6-åring eller en investor. 

Men de påverkar mig nog mer än jag vet, men första tanken är reklam. 

 

Om vi tänker projekt generellt, läser du kommentarer och recensioner? 

• Ja och nej. Beror på tid och hur insatt jag är. Jag vill ha bra källor och bra 

kommentarer från personer jag litar på. De blir som råd då. Så ja, de hade jag nog gjort 

delvis. 

 

Recensioner, hur tänker du då? 

• De är lite samma sak. De är relativt. Vad betyder stjärnorna? Känns som reklam. 

 

Projekten har olika antal bidrag. Tänkte du på de? 

• Ja de gjorde jag. Hade de stått 0 på den jag valde hade jag tänkt lite längre. Man blir ju 

sugen på att hänga på andra som satsat på de. Man är ju lat av naturen. 

 

Är de någonting som du skulle vilja lägga till eller ta bort på de projekt du inte har valt för att 

du skulle välja de istället? 

• Jag skulle vilja haft lite olika vinklar på de jag valde. Jag skulle vilja ha mer vision, så 

man får ett bättre perspektiv. Alltså typ en film! Mer info i en annan form. Jag tycker 

texten är bra men de räcker inte.  

 

Om du ska bedöma din egna förmåga att göra investeringar överlag, tycker du då att du är 

duktig? 

• Nej inte speciellt. Jag tror dock jag är långsiktig.  

 

Har du räknat på projekten innan du valde?  

• Ja det har jag, jag räknade lite fort nu innan. Men det spelade ingen roll. 

 

Skulle du säga att du gått på andra saker då? Känsla, intuition osv. 

• Ja, i dessa fall. 

 

Jag förstår ju att handlar de om mer pengar kanske man vill räkna mer. Men om du, till 

exempel hade, ett projekt du har räknat ut att de kommer generera mycket vinst och ett som 

du känner väldigt mycket för etisk och moralisk. Vilket väljer du då? 

• Jag måste nog säga det jag vet skulle generera pengar. Men de är relativt, och 

beroende på hur mycket pengar jag har att förlora. Om jag lägger 1% eller 10%. 

Lägger jag 1% kanske jag kan välja med hjärtat, men väljer jag 10% kanske jag måste 

räkna. Då är de viktigare att gå säkert. 

 

När man crowdfundar så kan vem som helst starta ett projekt, känner du då att du litar på att 

pengarna går dit dom ska? 

• Inte helt. Den som jag har valt är knapphändig i informationen. Nästan i alla fall. 

 

Är de någonting du skulle vilja lägga till för att va mer säker? 

• Jag skulle vilja följa de på något sätt. Så jag kan vara mer delaktig. Och inte bara 

investera utan se vad som händer. 

 

Kan du sammanfatta vad du tycker om projekten? 
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• När jag ser en överblick då inser jag att jag bara går på känsla när jag ser spread the 

word. Överskådligt ser Gather our Voices bättre ut.  

 

Hur ser du på kreditvärdighet gällande projektskaparen? 

• De beror på hur stor del de får låna och hur de har tänkt att starta upp företaget. Om de 

har tänkt att gå 100% crowdfunding och inte når upp till budgeten, hur gör dom då? Så 

ja, de kan spela roll. 

 

Nu har vi allt! Tack. 

 

9.1.7 Respondent G 

Din utbildningsnivå? 

• Magister inom ekonomi. 

 

Tidigare investeringserfarenhet? 

• Ja inom aktier, derivat, fonder och crowdfunding.  

 

När det kommer till lending projekten vilken valde du då? 

• Det var samma investeringsvillkor, så det tittade jag inte mycket vidare på, det var 

bättre företagsbeskrivningar, den hade mer insamlat kapital och bidrag sedan innan, 

det kändes mer säkert. Sedan var det identiska plattformar utöver det. Det andra hade 

mycket positiva recensioner men hade ändå lägre insamlat kapital vilket gjorde en 

osäker. Det största var att man inte fick mycket information om företaget i 

företagsbeskrivningen, det är de som jag vill få info om. Projekten skiljer sig till 

siffror och så men om man räknar på det var det samma potentiella avkastning 

 

Har du baserat hela din bedömning på enbart beräkning  

• Jag har även kollat på investeringensstatus för att se insamlat kapital för att se hur 

säkert det känns att projektet blir fullt tecknat, att det verkligen kan bli något av det. 

Den första var mer utförlig gällande information om projektet, videon var väldigt 

informativ. Kommentarer i investeringsforumet fanns mycket på den andra men de 

hade inte insamlat lika mycket kapital, alltså bidrag, informationsbeskrivning vilket 

fick mig att bli mer osäker på den. även om pengarna för lending vanlig är låsta mer så 

känns det ändå mer säkert då man vet mer om projektet 

• Samma beräkningar därför blev informationsbitar viktigare, sedan mycket av det 

bolagen säger är gissningar, oftast mer positivt för att visa något positivt, (vinklar) 

därför spelar det stor roll hur de framställer bolaget men olika information. 

 

Hur tänkte du gällande equity? 

• Det var samma sak där, jag gick in och beräknade på den potentiella avkastningen, det 

blev snarlikt där också och där hade även central mer insamlat kapital och där valde 

jag det där också, beskrivningen var mer utförligt också.  

 

Hur ställer du dig till kortare beskrivning men WoM i fokus? 

• Jag är intresserad av vad företaget faktiskt tjänar, hur går det för företaget. Inte vad 

många investerare tror sig veta eller tycker om projektet. Jag förlitar mig på mer vad 

företaget i sig säger samt mina egna beräkningar, tycke och tro.  

 

Hur ställer du dig till sämre recensioner men tydlig beskrivning, hade det påverkat? 
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• Det hade såklart påverkat hur jag utvärderar projektet, det beror på dock hur 

kommentarerna är. Är det bara att det står dåligt kan det vara att vem som helst har 

skrivit det bara för att skriva det, de behöver inte ens ha investerat i det. Jag hade tagit 

in det i analysen som man gör, står det att bolaget har lurat en så är det klart att man 

aktar sig ändå. Då försöker man leta mer externa källor om hur de har gått samt kolla 

upp ägarna om de har varit med om sådant förut. 

 

Hur viktigt är det för dig att andra har investerat i projektet? 

• Jag vill ändå ha säkerhet i att det är tecknat, jag kanske inte hade gått ut först men det 

är viktigt att se att andra har tecknat och andra har satsat och riskerat pengar själv 

 

Hur resonerar du kring bolagets kreditvärdighet vid bedömning av projekt? Hade det påverkat 

dig och på vilket sätt? 

• Det hade påverkat. Om man ser på lång sikt hade det påverkat ens benägenhet att 

investera i projektet, men inte att välja mellan två olika. Sedan är det ändå start ups, 

det är en anledning till att de går till crowdfunding då de inte har så bra 

kreditvärdighet och kan få lån det är ju därför man använder sånt också. Jag utgår från 

att de inte har så bra kreditvärdighet så jag skulle inte gå ut på det. Vill jag ha säkra 

pengar så är det inte rätt forum, då kanske jag istället ska investera i räntor.  

 

Upplever du att din egna intuition spelar roll vid bedömning av investeringsprojekt  

• Ja det gör jag, det blir ju så många olika delar. Det finns så mycket mjuk och hård 

information om bolag, så man får sätta in det i en samlad bedömning. Så det blir ändå 

intuition gällande vad man tror och tänker. Jag går dock inte mycket på känsla men det 

spelar roll vid bedömning, speciellt om man har olika mycket information om två 

olika projekt och velar, man har ändå så mycket olika information om bolagen, så det 

blir ändå att man bildar sig om vad andra tycker om bolaget vilket i min del inte spelar 

stor roll, att man vet mer - vad man investerar i. Så det väger mer för mig.  

 

Hur bedömer du din egen förmåga till att göra investeringar? 

• Det är klart att det inte är lätt men den är bra.  

 

Känner du att du kan lita på vart pengarna går? 

• Ja men det tycker jag eftersom att det står ända hur mycket insamlingen ska ta in och 

vad det ska användas till. 

• Det är där det spelar roll hur transparant hur mycket information de ger och i den 

första har de en tydlig företagsbeskrivning, känns mer transparent, i den andra känns 

det som att de har någonting att dölja.  

 

Känner du att du får tillräckligt med information? 

• Inte av den andra, hade velat lägga till en video där man ser människor som använder 

det eller anställda som pratar om det, lite framåtanda. En liten uttömmande 

företagsbeskrivning, vad framtida mål är, lite mer över allt, vart de finns etc. Man vet 

inte hur utvecklade produkterna är. 

 

När du investerar, vad vill du ha för information? 

• Hur ser affärsmodellen ut, vad har man för tjänster, produkter, vad ska vi tjäna pengar 

på, hur, hur har vi prissatt detta samt hur tar vi betalt. Finns det en lönsamhet, hur ska 

man nå den? 
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Anser du att informationsasymmetrin är ett problem? 

• Det blir det ju, det är ju det man försöker utreda, som första, det ser ju bättre, här finns 

ändå informationsasymmetrin, då försöker man genomskåda, är det sanning det här? 

Är det så bra som de verkligen vill få det att framstå. Det finns alltid, det är de man 

försöker minimera och ta fram så mycket information som möjligt, då får man 

använda sig av externa källor också, där blir det ett komplement att höra vad andra 

tycker om det. Jag ser det som ett problem, det är större informationsasymmetri vid 

här (startup) skulle man istället gå till börsen då vet man ju att det finns väldigt mycket 

information om bolaget. Om man kollar på risk och reward är risken mycket större vid 

crowdfunding, Risken är högre men rewarden är större. 

 

9.1.8 Respondent H 

Vad har du för utbildning? 

• Magister inom finans. 

  

Har du tidigare erfarenhet inom finansiering? 

• Ja både aktier och crowdfunding 

  

Jaså, så du visste då vad crowdfunding var innan intervjun? 

• Ja 

 

Vilket projekt har du valt? 

• Gather our voices. Projekten var ganska lika, men det som drog mig var dels 

företagsbeskrivningen som var mer utförlig samt det fanns en introduktionsvideo som 

förklarade i detalj gav insight på hur det fungerar. De har betydligt mer bidrag, vilket 

är en bidragande faktor. Till betydligt större del är det företagsbeskrivningen och 

videon som fick det att kännas mer seriös. Dock har de andra recensioner och 

kommentarer vilket är något som man alltid söker efter. Men vid analys värderar jag 

beskrivningen mer, det första känns mer tryggt.  

• Jag analyserade finansiella informationen på båda, båda projekten var lika men tog 

fortfarande första eftersom att den kändes mer utvecklad. 

• Om de andra projekten hade haft med kommentarer och recensioner hade det varit ett 

mer självklart val.  

 

Skilde sig valen mellan equity och lending? 

• Nej  

 

Hur ställer du dig istället till en kortare beskrivning med WoM i fokus? 

• Det handlar inte om antal ord, utan man vill veta vad det är för produkt, första gjorde 

för ett lat jobb. Alla är inte helt insatta i vad det innebär att dela med sig av berättelser 

online, då måste de kompensera med beskrivning. Därför kan det kännas mer tryggt 

med en bättre beskrivning (sociala medier, kommentarer ett nytt fenomen).  

• Kommentarer är ändå viktigt, man vill läsa vad andra gjort för investering och vad de 

tycker. Det är definitivt ett minus för första. Men att de hade en tydlig beskrivning och 

investerade i att göra en video, var hjälpsamt.  

 

Är det viktigt för dig att andra har tidigare investerat? 

• Det är svårt att förbise antal bidrag, desto mer som bidrar och investerar i något, det 

skapar en sorts tillit för produkten. Det är också en bidragande faktor. Vi människor 

associeras med andra människor så om vi ser att något är populärt, så dras man ofta till 
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det i jämförelse med något som inte är lika populärt. Vi relaterar popularitet med 

kvalitet och trovärdighet.  

 

Skulle du säga att du påverkas av kreditvärdigheten? 

• Absolut, det är en stor del. Men det viktigaste är trovärdigheten, att man känner och 

vet att det är något som kan bidra till något och att det är en bra produkt. Det hade 

påverkat mig att investera, kan inte förbise det och sedan så beror på vad det grundar 

sig i som påverkat kreditvärdigheten. Jag hade gjort mer undersökning då. Man ska 

ändå försöka göra mer undersökning innan man drar sin slutsats baserat på just det. 

Vad det grundar sig i, vad har lett fram till det samt hur ser det ut idag.  

 

Spelar intuitionen roll vid bedömning av projekt? 

• Absolut, känsla spelar roll i allt man gör, när man läser en företagsbeskrivning eller 

vad som helst som ett företag delar med sig av, får man ofta en känsla på direkten, ex 

detta känns inte bra i magen. Ibland vet man inte riktigt vad det är men ibland känns 

det bara bättre. Mycket bidrar till den känslan, ex hur professionellt något verkar, hur 

seriöst det verkar, vad andra människor tycker och vad de säger.  

 

Hur anser du din förmåga att göra investeringar? 

• En konst, det är något man lär sig desto mer man läser på och involverar sig i. Viktigt 

att testa sig fram då investeringar är något man lär sig och nästan en känsla man 

bygger fram. Sedan är det aldrig något som är garanterat. Det har mycket med 

erfarenheten att göra, vad ska man hålla sig borta från osv.  

 

Har du därmed beräknat innan du valde projekt? 

• Ja viktig del av hela syfte, de är väldigt lika. Det man väljer baseras också mycket på 

erfarenhet, vad man gjort tidigare. Kollade hur räntan ser ut på marknaden, hur detta 

kan vara bra för mig och min investering. Det handlar om vad man känner sig bekväm 

i och erfarenhet.  

 

Känner du att du kan lita på vart pengarna går? 

• Alltid svår fråga. Baserat på tidigare investeringar har jag gått mycket på magkänsla 

och litat och hoppats på att det går dit man vill att det ska gå till. Tyvärr kan man inte 

idag hundra procent veta exakt vart varenda går och att det verkligen går till syftet. De 

har skrivit investeringsmål, då vill man se att det verkligen händer något där, de har 

fått många bidrag/ kapital, men att de inte har gjort något än?, vad har man gjort 

hittills?. Då man kan börja ifrågasätta lite och undra vart det går. Men till större delen 

kan man lita på de företagen som man känner i magen.  

• Jämför man projekten kan man ändå aldrig veta. Det som gör det mer trovärdigt är 

recensioner men samtidigt första har investerat i en tydlig beskrivning + video, gör att 

allt känns mer trovärdigt. Andra har kommentarer - inte heller helt trovärdigt. Många 

använder sig av falska kommentarer, betalda kommentarer och recensioner. Det 

kommer aldrig bli 100 % förtroende. Får gå mycket på magkänsla. 

 

Hade du velat komplettera projekten med information för att känna dig mer trygg? 

• Projekt 1 - recensioner, kommentarer, kritik, feedback, bättre bild på vad andra har 

tyckt. Projekt 2 - ha i tankarna att många är väldigt nya till det här, få investerarna veta 

exakt vad projektet innebär, förklara bättre vad produkten är, varför det behövs. 

Osäkert får någon som inte är helt insatt.  
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Anser du att informationsasymmetri är ett problem? 

• Ja första projektet gör sig mer pålitliga. Men det andra projektet - inget fel att hålla sig 

kort men man måste beskriva tydligt, som investerare måste man känna sig säker och 

trygg så gott som det går. Man får inte alla bilder, trots att produkten i sig är väldigt lik 

får man olika information på grund av val av intervju.  

 

Tack! 

 

9.1.9 Respondent I 
Vad har du för utbildningsnivå? 

• Jag studerar till civilingenjör på KTH universitet 

  

Har du tidigare erfarenhet av erfarenhet? 

• Nej 

  

Visste du om crowdfunding innan jag förklarade för dig vad det var? 

• Nej 

 

Om vi börjar med fallet lending, vilken av projekten tog du? 

• Den första, gather our voices. Jag valde den genom att lending är väldigt riskfyllt, man 

erhåller ränta då tycker jag att man bör veta vad man lånar ut sina pengar till. Första 

har mycket bättre information på sin sida så att jag förstår vad det handlar om. De har 

en väldigt informationsrik video, mer om vad själva projektet handlar om, 

företagsbeskrivningen är också mycket längre.  

 

Varför valde du bort de andra projekten? 

• De hade inte mycket att säga om sitt företag, det var mer kommentarer som inte säger 

mig mycket.  

 

Baserar du ditt val på kommentarer? 

• Kommentarer är viktigt, men själv hade jag valt att investera i något som jag själv 

tycker är värt att investera i. 

 

Är detta för att det har med risker att göra? 

• Just vad gäller investering värderar jag informationsbiten mer, detta gäller all sorts 

investering, även vid köp av bostad. Jag behöver väldigt mycket information om det så 

att jag vet att jag gör rätt. 

 

Skilde sig valet mellan equity och lending? 

• Gjorde samma val gällande equity då det också är riskfyllt då man blir delägare. Man 

kan antingen vinna allt eller förlora allt, då vill jag hellre verkligen veta vad det är jag 

blir delägare i.  

 

Hur ställer du dig till en kortare beskrivning men att WoM står i fokus? 

• Kommentarer är självklart viktigt för att veta hur det har gått för investerare att 

investera i projektet. Recensionerna var också bra att kolla på. Det är inte så att det var 

ett självklart val, utan jag var tvungen att verkligen tänka igenom innan jag valde. När 

man såg de positiva kommentarerna var det också lockande men jag ville inte basera 

mitt val på det då det gäller en investering.  
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Hur ser du istället på sämre recensioner men informativ och tydlig beskrivning av ett projekt? 

• Det skulle inte bli lika lätt att välja isåfall, då analyserar man ifall det finns potential i 

företaget. Då jag inte har mycket information hade jag valt ett projekt som har bättre 

recensioner.  

 

Är det viktigt att andra tidigare investerare investerat? 

• Ja för att bekräfta ännu mer att det är ett säkert val. Hade jag dock haft mycket 

erfarenhet inom investering då hade jag lättare se att om ett bolag / projekt har 

potential. Just nu kan jag inte se det så tydligt. Därför hade jag tagit något som fler 

investerat i. 

 

Påverkar ett bolags kreditvärdighet din bedömning? 

• Då tvekar man väl lite mer, det är precis det man riskerar. Nya bolag har dock sämre 

kreditvärdighet så det kan jag förstå. Det hade inte påverkat mål men jag hade behövt 

analysera mer, dock är det ett nytt bolag kan men inte ställa de kraven.  

 

Upplever du att din egen känsla spelar roll vid bedömning av ett projekt? 

• Ja, det gör jag speciellt i sådana fall då man nu väljer ett projekt inom crowdfunding, 

för att vilja investera behöver intresset för projektet och tron för projektet finnas där.  

 

Okej, hur känner du gällande din förmåga att genomföra investeringar? 

• Jag har inte erfarenhet så svårt för mig att tala allmänt om förmågan utan just gällande 

dessa projekt har jag enligt mig själv analyserat tillräckligt för att göra ett val som jag 

är nöjd med (riskfyllt val). 

 

Har du räknat på projekten? 

• Nej  

 

Får du tillräckligt med information när du läser båda projekten? 

• Jag tycker att informationen är jättebra på första projektet, men jag vill lägga till mer 

om investerarna. Ex. vilka som har investerat och vad de tycker om det, samt lite 

recensioner. Ledningen och anställda spelar nog ingen roll för min bedömning 

• Andra projektet vill jag lägga till mer information om vad projektet/ bolaget handlar 

om, man har kommentarer men man vet inte exakt vilka av dessa har egentligen 

investerat eller inte. Då det säger mig inte så mycket. 

 

Hur känner du gällande informationsasymmetri?  

• Jag skulle behöva mer information på det andra projektet, lägga till mer information. 

Företagsbeskrivningen gör bara så att jag förstår mer om vad jag ska investera i och 

det tycker jag är jättebra med den första men hade velat lägga till där.  

 

Anser du då att informationsasymmetrin är ett problem? 

• Till viss del då man behöver gräva mer för att få mer information, krävs mer analyser, 

hade inte gjort beslutet utan att jag fått eller sökt upp mer information.  

 

9.1.10 Respondent J 

Vad har du för utbildningsnivå? 

• Jag studerar vid universitetet för tillfället 

 

Vad studerar du? 
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• Internaional Business Management och avslutar min fjärde termin nu i juni månad. 

 

Okej så du är inne på ekonomi? 

• Ja precis   

 

Har du erfarenhet inom investering? 

• Nej, ingenting 

 

Har du erfarenhet inom crowdfunding som investeringsalternativ? 

• Nej. 

 

Visste du vad crowdfunding var innan jag berättade? 

• Nej. 

 

Du har nu sett båda scenarion när det kommer till lending, vilket projekt har du valT, och vad 

baserar du ditt val på? 

• Jag valde den första (central väg). 

• De var ju ganska lika gällande mål när det kommer till investering, de har samma 

villkor. Men när man kollar det de nått fram tills nu så har det första caset dels ett 

högre insamlat kapital med mer bidrag. 

Så du kollade mycket på bidraget? 

• Jag kollade mycket på bidraget, exakt. De hade även en video, så det är mer 

attraherande.  

 

Skulle du definiera det som kvalitet, eller hur skulle du definiera det? 

• Precis, ja alltså det är dels, när man kollar. Jag fick känslan av att det företaget är 

större än vad det andra är. 

 

Ok, varför fick du det intrycket? 

• Just för att de har fått mer bidrag, de har fått mer insamlat kapital, så jag tänker att de 

är mer populära. Sedan när man kollar på recensioner ser man att det andra projektet 

är ganska nära toppbetyg, men de har fortfarande kommentarer där folk inte är nöjda, 

exempelvis servicen. Det första gav mig ett mer positivt intryck. 

 

Skulle du säga att valet baseras på projektets beskrivning på något sätt?  

• Ja här får du mycket mer innehåll framför mig, det är väldigt mycket positivt innehåll, 

självklart är det bra att också få med det negativa men jag känner att man får ett 

mycket positivt intryck. 

 

Vad menar du med positivt? 

• Det är mycket information, det finns en video, man får mer information. Sedan får 

man det andra scenariot där de negativa aspekterna också kommer med, så lutar man 

sig mer mot det första som är mer positivt. Sedan är en stor del på bidraget. Att andra 

människor lutar sig mer mot projektet, för som sagt de är väldigt lika.  

 

Hur förhåller du dig du istället till projektet som fått mycket recensioner som också varit bra? 

• Ju mer information man får av något, desto bättre fastnar det. När man kollar på 

recensioner bara rent generellt, om det är en negativ kommentar bland alla 

kommentarer behövs det mycket mer positiva kommentarer för att ta bort det negativa. 
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Varför du valde bort det andra alternativet? 

• Den negativa kommentarer samt att det inte var mycket beskrivning samt att antalet 

bidrag var mindre.  

 

Hur förhåller dig då istället till equity? 

 

• Jag hade fortfarande valt den första (central) . 

 

Alltså spelar inte investeringsformen någon roll för dig? 

 

• Nej.  

 

Men om vi istället säger att projekt nr 2 (perifera) istället skulle ha enbart positiva 

kommentarer, hade din åsikt varit annorlunda då? 

 

• Positiva kommentarer bidrar med mycket, men, det hade väl gjort en liten skillnad 

men jag hade fortfarande valt det första projektet.  

 

Så om jag uppfattar det rätt så värderar du inte kommentarer & recensioner lika mycket utan 

det som företaget förmedlar? 

• Ja precis, jag tänker istället att alla tycker olika. De som kommenterar kan vara en 

hjälp på traven men det betyder inte att jag och andra investerare värdesätter och 

prioriterar samma grejer. Därför hade jag mer gått på det företaget själva säger. 

 

Om du själv skulle motivera för vilken information du anser är viktig, som står till grunden 

för ett val samt information som du tycker saknas i projekten 

• I det första projektet värderar jag beskrivningen, villkoren och statusen. Det som 

saknas, för att göra det ännu bättre skulle jag önska att de hade med åsikter. 
I den andra projektet skulle jag vilja ha mer beskrivning.  

 

Hur resonerar du kring bolagets kreditvärdighet i överlag? 

• Bolagets kreditvärdighet är viktigt. 

 

På vilket sätt? 

• Man vill investera sina pengar där man vet att dessa har en framtid, de är inte ute på 

djupt vatten och skulle kunna få hjälp av banken om det hade krävts. 

 

Hur ställer du dig till ditt val om kreditvärdigheten var sämre eller inte bra? 

• Nej de hade inte påverkat eftersom att jag mest baserat valet på antal bidrag samt 

beskrivningen. 

 

Upplever du att din egna intuition spelar roll vid bedömning av bolaget? 

•  Jag går mycket på känsla  

 

Hur bra skulle du då bedöma din förmåga att göra investeringar? tycker du alltså att du är bra 

• Nej för att jag går mycket på känsla, det är både bra och dåligt.  

 

Innan du gjorde ditt val, räknade du på något utav projekten? 

• Nej. 
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Känner du att du kan lita på vart pengarna går? 

• Ja, det känns som att jag får mer beskrivning framför mig, till skillnad från det andra 

projektet. Pengamässigt får jag samma information, men den resterande beskrivningen 

gör att den andra har något att gömma vilket inte den första har.  

 

Känner du att det andra projektet (perifera) har tillräckligt med information för att investera? 

• Nej för att till skillnad från den första så får jag ett ansikte framför mig gällande 

människan som sitter bakom idén. Det känns som att man får se in mer i företaget. Jag 

litar på det första projektet mer. 

 

Hade du velat lägga till mer information för att du ska känna dig mer säker? 

• Ja till det första projektet vill jag se mer kommentarer, tidigare resultat där de framgår 

hur de gått för bolaget tidigare, finansiell information samt information om ledningen 
I det andra projektet vill jag tillägga mer beskrivning, mer positiva kommentarer, så 

att det kompenserar för den korta beskrivningen samt mer siffror.  

 

9.1.11 Respondent K 

Vad har du för utbildningsnivå? 

• Jag läser ekonomi. 

 

Har du tidigare kunskap inom investering? 

• Nej. 

 

Visste du vad crowdfunding var innan intervjun? 

• Nej. 

 

Nu har du tagit del av projekten, när det kommer till lending, vilket projekt valde du och 

varför? 

• Det första, den känns mer säker. Jag har baserat de på att den var mer rik med tydlig 

information samt investeringsstatusen, antal bidrag var högre och det känns mer 

lönsamt.  

 

Hur kände du gällande videon? 

• Det gör att bolaget verkar mer professionellt. 

 

Vad fick dig att inte välja det andra projektet? 

• För att jag kollade mycket på insamlat kapital och bidrag. Och det fann inte tillräckligt 

med information på det andra projektet.  

 

Vad skulle du vilja lägga till? 

• Mer beskrivning om företaget och resultat. 

 

Vad var dina tankar kring att det andra projektet hade kommentarer, påverkades du av det? 

• Jag förlitar mig inte på kommentarer. Beskrivning väger mer för mig och är viktigare 

vid bedömning. WoM betyder inte lika mycket för mig.  

 

Vilken information saknas vid lending som du hade önskat skulle finnas för att du ska känna 

dig mer säker och övertygad? 

• Jag skulle veta mer om deras resultat och vad de tror kommer att hända i framtiden.  
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Vad är dina tankar kring kreditvärdigheten? 

• Det hade påverkat mig genom att jag blir osäker om de kan leverera då. Det hade inte 

påverkat beslutet i sig utan jag hade grundat mitt beslut på att göra mer undersökning 

kring företaget. 

 

Hur känner du angående din egen intuition vid investeringsbedömning? 

• Jag baserar min bedömning på det som företaget skriver och det jag har framför mig 

före min känsla. 

 

Skulle du säga att du utvärderar bra? 

• Ja det känner jag, jag analyserar grundligt. 

 

Okej, har du beräknat på projekten? 

• Nej. 

 

Känner du att du kan förlita dig på projekten? 

• Jag kan förlita mig på det första projektet på grund av videon som visar så mycket 

samt beskrivningen. jag litar inte så mycket på det andra projektet. Jag litar inte på 

kommentarerna som det har, jag måste själv bygga upp den uppfattningen som 

kommentarerna uppger.  

 

Känner du att informationsasymmetri är ett problem? 

• Jag känner att det första projektet känns som att de väljer det de skriver och gömmer 

något. Jag ser inte det som ett problem men om de vill attrahera mig som investerare 

måste de beskriva mer och ta mer fler delar som täcker frågetecken. Det hade påverkat 

tilliten för bolaget.  

 

9.2 Intervjuguide 

 

Allmänt 
 

• Kön 

 

• Ålder 

 

• Utbildningsnivå 

 

• Tidigare erfarenhet 

 

• Erfarenhet gällande crowdfunding som investeringsalternativ 

 

ELM 

 

• Information investeringen baserats på 

 

• Skiljer sig bedömningen  
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• Vilken information saknas 

 

• Kortare beskrivning men mer WoM  

 

• Sämre recensioner, men en tydlig beskrivning  

 

• Antal bidrag 

 

• Kreditvärdighet 

 

Behavioral Finance 

 

• Egen intuition 

 

• Egen förmåga 

 

• Genomförda beräkningar 

 

Informationsasymmetri & risk 

 

• Säker på hur investeringen hanteras 

 

• Tillräcklig information 

 

• Lägga till någonting för att vara delaktig 

 

• Om informationasymmetri är problematiskt 

 

9.3 Studiens scenarier 
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9.4 Beräkning av scenarier 
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