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Abstract 

The purpose of this essay is to examine the Swedish people’s level of knowledge about 

crowdfunding and their incentives and deterrents to crowdfunding investments. Early on 

crowdfunding was divided into two objectives: reward based and equity based crowdfunding. 

The division of objectives is logical due to the differencing conditions of the motivation for 

investors to invest. Supported by theories in crowdfunding incentives, commitment-trust, the 

prospect theory, and the diffusion of innovations, we aim to establish a comprehensive line of 

reasoning to support our model of motivation in the conclusive chapter.  

 

The results of this essay were achieved by a combined method. A quantitative survey tended to 

give us a sense of how well known the crowdfunding phenomenon is amongst the Swedish 

people. It was followed by a qualitative study consisting of interviews with crowdfunding 

investors with aim to understand their incentives and deterrents. The interviews served as the 

basis for our analysis. 

 

Our analysis reveals that the incentives to invest differ between equity based and reward based 

crowdfunding. The major common incitement was trusting the entrepreneur behind the project, 

rather than a neat investment prospectus. The seminal crowdfunding deterrent is ignorance. 

Today, the Swedish people are unknowing of the phenomenon and its significance. 

 

Keywords: crowdfunding, investor, incentives, deterrent, equity-based, reward-based. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Sammanfattning  

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka svenskarnas kännedom om crowdfunding och 

deras motiv och bromskrafter till att investera i det. Crowdfunding delades tidigt in i två 

inriktningar: belöningsbaserad och delägarbaserad. Indelningen föll sig naturlig då de har olika 

förutsättningar för att investerare ska motiveras till att investera. Genom att ta stöd i teorier om 

motiv till crowdfunding, engagemang och tillit, prospektteorin och diffusionsteorin för 

innovationer är ambitionen att bygga ett heltäckande resonemang och med hjälp av dessa kunna 

bygga en egen modell av vad som kom fram i analysen.  

 

Resultatet har nåtts genom en metodkombination. En kvantitativ enkätundersökning syftade till 

att få en känsla av hur välkänt crowdfunding är bland svenskarna. Den följdes upp av en 

kvalitativ studie bestående av intervjuer med crowdfundinginvesterare. Intervjuerna lades till 

grund för större delen av analysen.  

 

Analysen visar att motiven bakom crowdfundinginvesteringar skiljer sig något mellan 

delägarbaserad och belöningsbaserad crowdfunding. Den största gemensamma 

motivationskraften låg i tilliten till entreprenören bakom ett projekt, snarare än ett fint 

investeringsprospekt. Den största bromskraften till crowdfunding är okunskap. Idag är 

svenskarna ovetande om vad fenomenet är och vad det innebär.  

 

Keywords: crowdfunding, investerare, motiv, bromskraft, delägarbaserad, belöningsbaserad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Innehållsförteckning 

1. Inledning ..................................................................................................................................... 6 

1.1 Definitioner ........................................................................................................................... 7 

1.2 Crowdfundingens bakgrund .................................................................................................. 8 

1.3 Problemformulering .............................................................................................................. 9 

1.4 Syfte .................................................................................................................................... 10 

2. Teori .......................................................................................................................................... 11 

2.1 Tre motivationskrafter ......................................................................................................... 11 

2.2 Teorin om engagemang och tillit inom relationsmarknadsföring ....................................... 12 

2.3 Prospektteori ....................................................................................................................... 14 

2.4 Diffusionsteorin för innovationer........................................................................................ 16 

2.5 Sammanfattning .................................................................................................................. 18 

3. Metod och urval ........................................................................................................................ 20 

3.1 Metodkombination .............................................................................................................. 20 

3.2 Kvantitativ ansats – Frågeformulärbaserad undersökning .................................................. 21 

3.2.1 Utformning av enkätundersökning ............................................................................... 22 

3.2.2 Urval och utförande ..................................................................................................... 23 

3.2.3 Bearbetning av kvantitativ data ................................................................................... 23 

3.3 Kvalitativ ansats - Intervjuer ............................................................................................... 24 

3.3.1 Utformning av intervjun ............................................................................................... 25 

3.3.2 Urval och utförande ..................................................................................................... 26 

3.3.3 Bearbetning av kvalitativa data ................................................................................... 28 

4. Resultat...................................................................................................................................... 30 

4.1 Kännedom om Crowdfunding ............................................................................................. 30 

4.2 Resultat av intervjuer .......................................................................................................... 31 

4.2.1 Belöningsbaserad crowdfunding.................................................................................. 32 

4.2.2 Delägarbaserad crowdfunding .................................................................................... 34 

5. Analys ....................................................................................................................................... 38 

5.1 De tre motivationskrafterna ................................................................................................ 38 

5.2 Tillit och engagemang ......................................................................................................... 39 

5.3 Riskfaktorer ......................................................................................................................... 39 

5.4 Crowdfundinginvesterarna .................................................................................................. 41 

5.5 Motivationsmodell för svenska crowdfunding investerare ................................................. 41 



 

 

 

  

6. Slutsats ...................................................................................................................................... 45 

6.1 Kritisk granskning ............................................................................................................... 45 

6.2 Förslag till fortsatt forskning............................................................................................... 46 

Referenslista .................................................................................................................................. 47 

Bilagor 

Bilaga 1, enkätundersökningen 

Bilaga 2, stomme för kvalitativa intervjuer 



 

 

  

6 

1. Inledning 

Med vårt intresse för entreprenörskap, innovation och konsumentbeteende föll sig valet att undersöka 

crowdfunding naturligt. Crowdfunding som tidigare i stor utsträckning var rotat i den kreativa 

kulturella sektorn har idag brutit mark inom produkt-, tjänste- och idéutveckling. Det har blivit ett 

sätt för entreprenörer att få finansiering utan inblandning från de traditionella institutionella sätten, så 

som banklån. En förutsättning för crowdfunding är, som man hör på namnet, den stora massan: ”the 

crowd”. Enkelt sagt innebär det att man utnyttjar en stor, utspridd publik genom att många ger en 

liten summa pengar för att bekosta ett projekt, produkt eller uppstart av företag
1
. För att nå ut till en 

så stor massa människor som behövs för att finansiera dessa typer av projekt har internet spelat en 

avgörande roll. Det är på olika internetplattformar som är gjorda enbart i syfte att samla entreprenörer 

som letar finansiering som crowdfunding växt fram. I och med det ökade användandet av Internet 

och utvecklingen av sociala nätverk har konsumenten fått en ny aktiv roll när det kommer till hur de 

väljer och sprider information om det de investerar sitt kapital i. Konsumenter har därmed fått en 

betydande roll och ett stort inflyttande på plattformarna för crowdfunding
2
. 

 

I praktiken går det till så att entreprenören lägger upp en pitch för sin idé eller produkt på en 

plattform och sätter samtidigt ett insamlingsmål för kampanjen som är tidsbegränsad. Tiden för ett 

projekt kan variera men det vanliga är att insamlingen är öppen i 45 dagar eller tills det att projektet 

är 100 % finansierat
3
. Summan för insamlingsmålet varierar mycket och är helt upp till entreprenören 

att sätta. Balansgången blir att hitta en summa för att projektet ska kunna finansieras, inte så högt att 

investeringsmålet inte uppfylls. Insamlingsmålet fungerar som en minimigräns och om entreprenören 

inte lyckas samla ihop till uppsatt investeringmål när perioden är slut avvecklas projektet och 

investerarna får tillbaka sina pengar. Om investeringsmålet är uppnått innan 45-dagarsperioden är 

klar kan entreprenören själv bestämma om de vill hålla projektet öppet och på så sätt få in mer kapital 

till projektet och således ökar storleken på ersättningen till investerarna.  

 

Vid insamlingen för ett projekt finns det olika investeringsnivåer man som investerare kan välja 

bland, och beloppet som sätts in styr storleken på ersättningen som fås tillbaka när projektet är 

                                                 
1
 Lehner, M. Othmar, “Crowdfunding social ventures: a model and research agenda”, Venture Capital: An International 

Journal of Entrepreneurial Finance, 15:4, 2013, s. 289 
2
 Ordanini et al., “Crowd-funding: transforming customers into investors through innovative service platforms”, Journal 

of Service Management, 2011, s. 444-445 
3
 FundedByMe, Learn more about FundedByMe, https://www.fundedbyme.com/en/learn-more/ (hämtad 2014-05-22)  
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genomfört. Ersättningen kan vara allt ifrån ren monetär ersättning till ett tackkort eller en produkt. 

Även beloppen investeraren kan gå in med varierar mycket från projekt till projekt men 

minimigränsen ligger normalt från 100 kronor upp till 500 kronor och någon maxgräns brukar sällan 

finnas. Hur lång tid det sedan tar för entreprenören att slutföra projektet och innan investerarna får 

den avkastning de blivit lovade regleras inte av plattformarna. Det är entreprenören som har ansvar 

för kontakten med investerarna vilket gör att investeringarna kan ses som osäkra och de bygger 

därför mycket på tillit till entreprenören. Hur långsiktig en investering blir kan därför bero helt på 

entreprenören och som investerare måste man vara medveten om att det kan ta flera år innan man får 

ta del av den lovade ersättningen. Det här gör crowdfunding intressant att studera ur ett 

investerarperspektiv då valet att investera inte alltid verkar bygga på rationella beslut och riskerna är 

höga.  

 

1.1 Definitioner  

Crowdfunding: I uppsatsen kommer det engelska ordet användas då vi anser det mest rättvisande. 

Svenska översättningar finns såsom ”gräsrotsinvestering” och ”folkinvestering”.
4
  

Crowdfundinginvesterare: de som ställer sig bakom och stöder företag eller projekt finansiellt. 

Alternativa benämningar finns, såsom: finansiärer, mikrofinansiärer, mikrosponsorer
5
 

Donationsbaserad crowdfunding: ”innebär att personer donerar pengar i utbyte mot en god känsla av 

att ha bidragit till att hjälpa någon eller någonting som de brinner för
6
” 

Entreprenörer: De som startar upp och driver olika projekt och företag. Det är de som samlar 

investerare till sina projekt.  

Equity-based crowdfunding: Delägarbaserad crowdfunding. ”Med delägarbaserad crowdfunding kan 

individer investera pengar i utbyte mot aktier i företaget som söker kapital. Finansiärerna blir på så sätt 

delägare i företaget som de investerar i”
7
. 

Reward-based crowdfunding: Belöningsbaserad crowdfunding, ”genom den här sortens crowdfunding 

kan individer donera pengar i utbyte mot någon slags ersättning. Ersättningarna varierar från ett tack-

email till en helt ny produkt eller visning av den film som producerats”
8
. 

 

                                                 
4
 Mediespråk, Crowdsourcing och crowdfunding, Språkråd, http://www.mediesprak.fi/sprakrad.aspx?id=816#.Uya-

ftxc6ER (hämtad 2014-03-17) 
5
 Ibid. 

6
 Crowdcube, Vad är crowdfunding?, http://www.crowdcube.se/pg/vad-ar-crowdfunding-695, 2010 (hämtad 2014-03-17) 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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1.2 Crowdfundingens bakgrund 

Crowdfunding har som sagt uppstått som ett alternativ för entreprenörer att få in startkapital till sina 

projekt. Det finns ett behov av alternativ till de institutionaliserade finansieringsmedlen (som banklån 

och investeringsbolag erbjuder) som kan vara svårt för små nyetablerade företag att få
9
. När bankerna 

säger nej till att låna ut pengar för att risken anses hög kan entreprenören vända sig till allmänheten, 

den stora massan, för att få in startkapital
10

. 

 

Även om crowdfunding har fått störst genomslag i Nordamerika, med störst antal plattformar och 

summa insamlade pengar så är det på den europeiska marknaden flest kampanjer lyckats nå sina satta 

monetära mål
11

. Sedan ”crowdfunding” nämndes i en tekniktidskrift 2006 har det skrivits mycket om 

ämnet särskilt de senaste fyra åren då både svenska och engelska artiklar som berör ämnet ökat 

lavinartat
12

 vilket tyder på fenomenets aktualitet. I Sverige är fenomenet nytt, 2011 startade den 

första plattformen FundedByMe i Stockholm
13

. Plattformen vänder sig främst till investerare i 

Norden och Europa och idag har de 32 459 investerare som totalt har investerat 4 489 045 euro i 

olika projekt
14

. Idag har fler plattformar etablerats på den svenska marknaden där FundedByMe och 

Crowdcube Sverige är de som denna uppsats utgår ifrån.  

 

Det finns tre former av investeringsmöjligheter: donations-, delägar- och belöningsbaserad 

crowdfunding. De svenska plattformarna som denna uppsats utgår ifrån erbjuder de senare två 

alternativen. Det finns alltid en risk att investera i projekt då det händer att man inte får tillbaka 

den lovade avkastningen eller ens sitt investerade kapital. Plattformarna är noggranna med att 

påpeka denna risk och att investeraren bör se sina investeringar som långsiktiga
15

.  

 

 

 

 

På de största svenska plattformarna fördelas de nämnda crowdfundingkategorierna så här: 

                                                 
9
 Myndigheten för kulturanalys, Jakten på medborgarfinansiering: en omvärldsanalys, s. 5 

10
 Jakobsson, J, ”Kreativ lösning för småföretag på jakt”, SVD, 2013-11-05, http://www.svd.se/ (hämtad 2014-03-01) 

11
 Myndigheten för kulturanalys, 2012, s. 13 

12
 Ibid., s. 12 

13
 Lamptey, R, ”Crowdfunding växer som finansieringsalternativ”, http://socialinnovation.se/sv/crowdfunding-vaxer-

som-finansieringsalternativ/ (hämtad 2014-03-01) 
14

 FundedByMe, Learn more about FundedByMe”, https://www.fundedbyme.com/en/learn-more/ (hämtad 2014-03-07) 
15

 Crowdcube, ”Riskvarning”, http://www.crowdcube.se/pg/risk-116 (hämtad 2014-03-07) 
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Fundedbyme.com Crowdcube.se 

Delägarform 

Belöningsform 

Delägarform 

 

Fig. 1, Fördelning av crowdfundingformer på de svenska plattformarna Fundedbyme.com och Crowdcube.se. 

 

Då crowdfunding till största delen verkar virtuellt över nätbaserade plattformar är forskning inom 

konsument- och onlinebeteende intressant
16

. Onlinekonsumtion har ökat mycket de senaste åren: 

2004 e-handlade 30 % av befolkningen och på nio år har den siffran ökat till 72%
17

. Man kan 

beskriva crowdfunding som en marknad där producent och konsument möts. Utbytet som görs anses 

rationellt och motiveras av gemensamma mål, informationshantering, vinstmaximering och 

efterfrågan av produkt eller tjänst, inte helt olikt konsumentbeslutstagandeprocessen (Consumer 

Decision Making Process)
18

.  

 

Det här sättet för att få in kapital används av en uppsjö av olika sorters projekt. I Myndigheten 

för kulturanalys rapport talas det om en svensk givarmentalitet och donationskultur som en 

bidragande faktor till crowdfundingens framväxt i Sverige
19

. Det kan motiveras av att 

investeraren upplever offentligt erkännande, bättre självkänsla och eget välmående samtidigt 

som de lyfter skuldkänslor då man gör något gott för någon annan och ger individen en slags 

”social mening”
20

. Men då crowdfunding inte enbart baseras på välgörenhet utan investerarna 

också önskar något i gengäld så kan vi utgå ifrån att det finns andra drivkrafter för att delta. 

 

1.3 Problemformulering 

Trots den stora tillväxten som på senare år har skett inom crowdfunding är ämnet rätt outforskat ur ett 

investerarperspektiv. Tidigare forskning behandlar snarare ämnet ur entreprenörens perspektiv. Då 

beskrivs crowdfunding som ett praktiskt medel som kan gynna nystartade företag och projekt då man 

studerat fenomenets tekniska dynamik, distribution och mekanismer
21

 och de lagar som det berörs av. 

                                                 
16

 Gerber, E. Hui, J. ”Crowdfunding: Motivations and Deterrents for Participation”, ACM Transactions on Computing-

Human Interaction, Vol. 20, No. 6, Art. 34, 2013, s. 34:5 
17

 Davidsson, P, Internet står för 7,7 procent av Sveriges ekonomi, (hämtad 2014-09-09)  
18

 Gerber & Hui, 2013, s. 34:5 
19

 Myndigheten för kulturanalys, 2013, s. 4 
20

 Ordanini et al., 2011, s. 447 
21

 Mollick, E., ” The dynamics of crowdfunding: An exploratory study”, Journal of Business Venturing, vol. 29, 2014, s. 

1–16 
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Till exempel lagar inom nätsäkerhet och nättransaktioner
22

.  Det är enkelt att förstå varför en 

entreprenör söker finansiering på crowdfundingplattformar men vari ligger intresset för en 

investerare? Det talas om den sociala aspekten av investeringar och hur huruvida dessa kan anses 

rationella
23

. En investering i crowdfunding behöver ofta vara långsiktig för att man överhuvudtaget 

ska få någon avkastning, och risken kan verka orimligt stor i förhållande till den. Men trots det ökar 

investerade pengar på crowdfundingplattformar varje dag! Därför vill vi undersöka hur välkänt 

fenomenet är och om det är en viss personlighetstyp som väljer att investera. Är dessa personer mer 

benägna att ta risk än andra? Vi vill alltså undersöka vilka de bakomliggande drivkrafterna är för att 

en investerare ska gå in och finansiera ett crowdfundingprojekt och vilka hämmande krafter som 

finns.  

 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka svenskarnas medvetenhet om crowdfunding och de 

bakomliggande driv- och bromskrafterna till att investera på crowdfundingplattformar.  

                                                 
22

 Cummings, D., Johan, S., ”Demand-driven securities regulation: evidence from crowdfunding”, Venture Capital: An 

International Journal of Entrepreneurial Finance, Vol. 15, No. 4, 2013, s. 361 
23

 Nicholls, A., ”The Institutionalization of Social Investment: The Interplay of Investment Logics and Investor 

Rationalities”, Journal of Social Entrepreneurship, Vol.1, No.1, 2010, s.70 
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2. Teori 

Genom att studera crowdfunding synliggörs vikten av de ”mjuka värdena” i ett investeringsbeslut. 

Det finns många olika motiv för att investera och inom crowdfunding handlar det ofta om ren 

filantropi. Men crowdfunding baseras inte enbart på välgörenhet utan på att investerarna faktiskt 

önskar något i gengäld.  

2.1 Tre motivationskrafter 

Andrea Ordanini, professor i marknadsföring, och hans kollegor utförde 2011 en studie och fann tre 

huvudkategorier gällande motivation: 1) patronat (eng. patronage) där man förutom finansiellt stöd 

även engagerar sig och lägger ned tid för att sprida information och värva intressenter för projektet, 

2) investering (eng. investment) där investerarna förväntar sig något av en monetär vinst för sin insats 

och 3) socialt tillhörande (eng. social participation) vilket i artikeln ansågs vara den huvudsakliga 

drivkraften bakom konsumentens val till att delta i crowdfunding. De menar följaktligen att de 

investerare som drivs av de icke-värdeökande motiven (patronat och socialt tillhörande) motiveras 

mer av ett identifikationsdriv. De vill kunna identifiera sig i produkten/tjänsten eller med den 

finansieringssökande person som står bakom projektet och gärna ha en personlig koppling
24

. Detta 

går i linje med Gerber och Huis (2013) undersökning där motivationskrafter härleds från belöningar, 

att hjälpa till och stödja (filantropi) och att vara del av en gemenskap
25

. Gerber och Huis hävdar även 

att det finns en dominerande, nästan ensamt härskande motkraft vilket är bristande trovärdighet och 

en misstro gentemot de crowdfundingsökande och deras projekt
26

. 

 

I icke-filantropiska projekt spelar känslor mindre roll då faktorer som det sociala nätverket, kunskap 

och information är viktigare. Utbytet och delaktigheten får investeraren att känna sig viktig för 

projektet, och att kunna bidra med att föra projektet framåt resulterar i en djup känsla av samhörighet 

och igenkänning
27

. Inom e-handel och onlinebeteende tillkommer dessutom ett trovärdighets- och 

tillitselement som kräver säkrare transaktionskanaler då man inte har samma kontroll över 

transaktionen som man har när man handlar, exempelvis, i en butik. I crowdfunding är det inte 

                                                 
24

 Ordanini et al., 2011, s. 455-456 
25

 Gerber & Hui, 2013, s. 34:1 
26

 Ibid., s. 34:9 
27

 Ordanini et al., 2011, s. 455-456 



 

 

  

12 

ovanligt att förskottsbetala för något som inte ens har producerats
28

 och därför är det viktigt att 

etablera en trovärdighet och legitimitet för att investerarna ska lockas
29

. 

2.2 Teorin om engagemang och tillit inom relationsmarknadsföring 

Teorin om engagemang och tillit inom relationsmarknadsföring (egen översättning av ”Commitment-

Trust theory) diskuteras i artikeln ”Trust factors influencing virtual community members …” som 

kartlägger hur alla virtuella relationer bygger på tillit och förhållanden och hur de två 

konstellationerna är uppbyggda och påverkar varandra
30

. Tillit och relationsåtagande är centrala 

funktioner för att ett samarbete ska kunna etableras, utvecklas och underhållas
31

. Artikeln bygger på 

Morgan och Hunts teoretiserande av relationsmarknadsföring från 1994. För en framgångsrik relation 

krävs det engagemang och tillit, dessa två element är nyckelord i deras ”key mediating variable 

model” (KMV)
32

. Till skillnad från en transaktion, som här endast är den exakta tidpunkten för ett 

utbyte av pengar och produkt, så är ett relationsmässigt utbyte längre varaktigt och en pågående 

process mellan två parter
33

. Att ingå en relation är en investering av både tid och pengar och innebär 

därför en risk, alltså kan ett samarbete bara fortgå så länge man tror att ingen av parterna kommer att 

handla opportunistiskt. Dessa risker minskar genom relationsengagemang och tillit vilket leder till att 

parterna är villiga att fortsätta samarbeta
34

.  

 

Morgan och Hunts modell har modifierats av Wu et al. för att bättre spegla de empiriska bevisen för 

virtuella nätverk dit crowdfundingplattformar räknas. De sammanslår två faktorer: 

avslutningskostnaden och relationsfördelar, i ett korrelat de kallar ”tillfredsställelse” (se fig. 1)
35

. Då 

parterna i en relation (eller i artikelns fall, en nätgemenskap) är tillfredsställda ökar chansen att de 

känner ett engagemang
36

. Relationerna måste vila på delade värdegrunder, tillit och ömsesidig 

tillfredsställelse då det underlättar parternas förmåga att förutse varandras intentioner och beteenden, 

vilket minskar föreställningen av risk och osäkerhet
37

.  

 

                                                 
28

 Gerber & Hui, 2013, 34:5 
29

 Ordanini et al., 2011, s. 456 
30

 Wu J., Chen, Y., Chung, Y., ”Trust factors influencing virtual community members: A study of transaction 

communities”, Journal of Business Research, Vol. 63, 2010, s. 1026 
31

 Ibid., s. 1026 
32

 M. Morgan, R., D. Hunt, S., ”The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing”, Journal of Marketing, Vol. 

58, 1994, s. 20 
33

 Ibid., s. 21 
34

 Ibid., s. 22 
35

 Wu et al., 2010, s. 1027 
36

 Ibid., s. 1028 
37

 Ibid., s. 1026 
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Fig. 2, Wu et als undersökningsmodell som visar samband mellan relationsengagemang och tillit. 

Källa: Wu J., Chen, Y., Chung, Y., ”Trust factors influencing virtual community members: A 

study of transaction communities”, Journal of Business Research, Vol. 63, 2010, s. 1027. 

 

Engagemanget kan klassificeras till tre typer: affektivt, kontinuerligt och normativt. Det affektiva 

engagemanget är det som uppstår genom känslor och preferenser, det kontinuerliga fokuserar mer på 

monetära beräkningar och relationen fortsätter så länge det är gynnande för alla inblandade parter. 

Normativt engagemang kommer från en slags skuld- eller ansvarskänsla då man engagerar sig för att 

det är det man bör göra
38

. Det är delade värderingar som i båda artiklarna är bryggan mellan tillit och 

engagemang. De inblandade parterna måste ha gemensamma uppfattningar om vilka beteenden, mål 

och policys som är viktiga, lämpliga och rätt
39

. De delade värderingarna hjälper till att vägleda 

beteendemönster och ökar förmågan att tolka signaler i virtuella gemenskaper. De kopplar ihop en 

variation av individer i ett gemensamt logiskt system och det framkallar en känsla av tillhörighet och 

affiliation
40

.  

 

Gemensamt i de båda artiklarna är att engagemanget anses ha ett direkt samband med tillit, utan det 

skulle relationsengagemanget vara en omöjlighet. Tillitskonstruktionen bygger på beståndsdelar som 

personlighetsdrag, strukturell säkerhet, webbens situationsmässiga normaltillstånd, initiala intryck 

och personligt samspel. Den tar sig uttryck i förtroende för den ena partens välvilja, dennes 

färdigheter inom sitt yrke eller inom sin bransch, integritet och förutsägbarhet under osäkra 

omständigheter. De beskriver välvilja som konsumentens uppfattade ansträngning och vilja att arbeta 

mot lika mål och värden hos den andra parten, alltså producenten
41

. Altruism och vänlighet är centralt 

då de minskar risken för osäkerhet och opportunism
42

. Wu et al. har valt att sätta integritetspolicy 
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som ett av korrelaten till tillit i sin modifierade modell eftersom integritet ger en känsla av 

rättfärdighet. Med rättfärdighet menas här att man gör allt som kan begäras av en och uppstår då 

producentens arbetssätt överensstämmer med de allmänt rådande värdegrunderna, principerna och 

reglerna. Integritetspolicys är särskilt viktiga vid nättransaktioner eftersom man som kund måste dela 

med sig av personlig information. De virtuella nätverken måste visa att de hanterar sådana uppgifter 

på ett tryggt sätt för att minska kundens känsla av osäkerhet. Av samma anledning är förutsägbarhet 

viktig då man vill vara säker på att utlovade handlingar kommer att utföras. Förutsägbarheten ökar då 

det finns regelverk och policys för hur parterna ska samspela
43

. Nämnda principer och regler måste 

kommuniceras på rätt plats och tid för att tilliten ska kunna utvecklas
44

.  

 

2.3 Prospektteori  

Inom psykologin finns det flera teorier som kan appliceras på ekonomiska situationer. Prospect 

theory (översatt prospektteori) som forskarna David Kahnman och Amos Tversky började utveckla 

1979
45

 har fått stor genomslagskraft inom det ekonomivetenskapliga fältet. 2002 belönades Kahnman 

med Nobelpriset i ekonomi för sina insatser inom området med nomineringen: 

  

”(…)för att ha infört insikter från psykologisk forskning i ekonomisk 

vetenskap, särskilt beträffande bedömningar och beslut under osäkerhet”
46

. 

 

Prospektteorin visar hur människor inte alltid fattar de beslut som är de bästa och mest rationella. 

Osäkerhet och rädsla för att förlora något får oss att fatta beslut som gör situationen ännu värre i form 

av osäkerhet. Generellt säger teorin att människor fattar säkra beslut i säkra situationer och tar osäkra, 

farliga beslut i osäkra situationer
47

. 

 

Vid studerande av beslutsfattande har en viktig del alltid varit att undersöka risk, hur stor den 

uppfattas och hur mycket den påverkar oss i våra beslut. Den första som skrev om ämnet var Daniel 

Bernoulli (pub. 1738) då han kom fram till att den stora majoriteten föredrog det säkra före det 

osäkra. Han kom fram till att det monetära beloppet spelar stor roll i hur mycket risk som tas och att 
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nyttan mellan 100 dollar och 200 dollar är mycket större än mellan 1100 dollar och 1200 dollar
48

. 

Bernoulli utgick ifrån att den monetära jämförelsen inte var rörlig. Enligt honom behöver man enbart 

känna till den monetära basen för att kunna bedöma dess nytta, något som senare kom att ändras
49

. 

 

Risksökande i situationer där risk för förlust finns har blivit dokumenterad av fler (Fishburn & 

Kochenberger, 1979; Hershey & Schoemaker, 1980 m.fl.), likaså riskaversion i situationer som är 

säkra. Tversky & Kahneman (1981) kom fram till att det inte är situationen i sig som gör att man tar 

risker, utan hur situationen är formulerad. Ställs personen inför samma riskscenario där ena 

alternativet innehåller ordet förlust och det andra vinst kommer hon att välja alternativet som 

innehåller ordet vinst och det oberoende av hur riskbenägen personen är. Detta beror på att 

människor inte gillar att förlora och undviker det även om den ekonomiska utgången i slutändan blir 

densamma
50

. Kahneman och Tversky upptäckte att felet med Bernoullis teori var dels att han inte 

räknade med att ordval skulle spela någon roll för hur människor gjorde sina val, att de skulle fatta 

samma beslut oavsett hur frågan var formulerad, och att han inte hade med variabeln referenspunkt
51

.  

 

Prospektteorin bygger på tre kognitiva variabler som spelar en stor roll i hur människor bedömer 

ekonomiska utfall: (1) ”anpassningsnivån” där en bedömning görs i förhållande till en neutral 

referenspunkt, som personens nuvarande tillstånd eller personens förväntade tillstånd, (2) principen 

om avtagande känslighet vid förmögenhetens (ökade) förändring och (3) principen om 

förlustaversion vilket, som sagts tidigare, bygger på att förluster väger tyngre än vinster
52

.  

Det här tre principerna ledde fram till den hypotetiska värdefunktionen. 
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Fig. 3, ”Den hypotetiska värdefunktionen”, utvecklad av David Kahneman och Amos Tversky. Källa: 

Kahneman. D & Tversky A (2002) Choices, Values, and Frames, Cambridge University Press, 10th 

print 2009, s. 3 

 

Modellen förklarar att glädjen av att vinna 50 dollar är betydligt mindre än smärtan att förlora 50 

dollar. Ju större belopp det handlar om desto mindre påverkas man av vinsten/förlusten. Förklaringen 

till det är att ens referenspunkter hela tiden skiftar. Vid mindre belopp räknas inte förlusten/vinsten in 

i de totala tillgångarna men när beloppen blir högre läggs det ihop med ens andra tillgångar och då 

utgör inte det mindre beloppet någon nämnvärd del
53

. 

 

2.4 Diffusionsteorin för innovationer 

I Everett Rogers bok ”Diffusion of Innovations” beskrivs hur innovationer sprids och anammas i 

samhället. Hans avhandling handlar om hela diffusionskedjan, allt ifrån hur en innovation skapas, 

innovationens attribut, spridningsnätverk och hur snabbt människor tar till sig nya idéer. Det är det 

sistnämnda kapitlet som är relevant för den här uppsatsen: ”Innovationsförmåga och 

adoptantkategorier”.  

 

Alla anammar inte innovationer lika snabbt så Rogers delar in adoptanterna i fem kategorier av 

idealtyper
54

. Först i kurvan finns innovatörerna och de utgör ca 2,5 % av alla som tar till sig en viss 
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innovation. Människor i den här kategorin är väldigt intresserade av nya idéer och är djärva i sitt 

beteende. De har ingenting emot att hantera stora osäkerheter och de är beredda på viss förlust, vilket 

en lansering av en helt ny innovation kan innebära. Det är därför innovatörerna spelar en viktig roll i 

spridningsprocessen: utan dem skulle nya idéer aldrig presenteras i det system som kurvan utgör
55

. 

 

 

Figur 4, Relationen mellan typer av adoptanter, klassificerat av innovationsförmåga och var de befinner 

sig på adoptionsskalan. Källa: Everett M. Rogers, ”Diffusion of Innovations”, 5th ed. (New York, Free 

Press, 2003) s. 283. 

 

Näst i kurvan presenteras ”early adopters” och de har en viktig roll i spridandet av en ny innovation 

eftersom de främst verkar som opinionsledare. Det är den kategorin av människor som sprider 

information om innovationen och de som kommer senare i skalan frågar dem om råd innan man tar 

till sig något nytt. De respekteras av de senare leden då det är först när ”early adopters” har 

”godkänt” innovationen som osäkerheten sänkts tillräckligt för att de som utgör resten av kurvan ska 

våga ta steget och ta till sig nyheten
56

. ”Early adopters” har generellt större nätverk och social 

tillhörighet än de som kommer senare i modellen och de söker information om innovationer mer 

aktivt. Detta gör att de har ett förskott i kunskap gentemot de andra, vilket är en viktig faktor till 

varför de vågar anamma innovationer innan andra gör det
57

.  

 

Den tidiga majoriten tar lite längre tid på sig att ta emot innovationer och när de gör det är beslutet 

ofta väl överlagt. De är sällan opinionsbildande men de har stora nätverk och deras placering mellan 

”early adopters” och den sena majoriteten gör att de fungerar som en länk ut till den stora 

marknaden
58

. Det här fritt översatta citatet från boken beskriver den tidiga majoritetens tänkesätt väl:  
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”Var inte först med att testa, men inte heller den sista att lägga det gamla på hyllan” 

- Everett M. Rogers (2003),”Diffusions of Innovations”, s. 284. 

 

Den följande adoptantkategorin som är lika stor som den tidigare majoriteten anses mer skeptisk: den 

sena majoriteten. Deras motiv bakom anammandet kan ha en helt ekonomisk nödvändighet (deras 

tillgångar är ofta begränsade) eller för att de faller för grupptryck. Den sena majoriteten är försiktig 

och väntar tills de ser att många har testat och godkänt en innovation innan de själva följer efter
59

.  

 

Sist ut i kurvan är de traditionsbundna eftersläntrarna som beskrivs som en isolerad grupp som inte 

verkar i några större nätverk. De kan tyckas nästan motvilliga att ta till sig förändringar och har det 

förflutna som sin referenspunkt: de vill att saker och ting ska vara som det alltid har varit, och att man 

gör som man alltid har gjort. Då eftersläntrarna har väldigt begränsade tillgångar så måste de vara 

helt övertygade om att en innovation fungerar som utlovat innan de har råd att själva testa
60

.  

 

Det finns några generella skillnader mellan ”early adopters” och de senare grupperna: 

socioekonomiskt, personlighetsmässigt och hur de kommunicerar. De tenderar att vara högre 

utbildade, vara mer pålästa och ha en högre social status än de senare kommande kategorierna. De 

tidiga har också personlighetsdrag som särskiljer dem från de sena. Rogers har kommit fram till att 

”early adopters” bland annat är intelligentare, mer empatiska, mindre dogmatiska och generellt mer 

positivt inställda till vetenskap. De har dessutom större möjlighet att klara av osäkerheter och risk 

eftersom de oftast har större tillgångar än vad de senare har. Till skillnad från de senare adoptanterna 

så har de tidigare ett mycket större socialt nätverk, tar del av mycket mer information och söker aktivt 

efter ny kunskap. 

 

2.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis behandlar teorikapitlet personligt engagemang, relationer, riskuppfattning och 

tillit. Teorierna behandlar både mjuka värden, så som känslor, och hårda värden – rent monetära. För 

att människor ska vilja investera i någonting så måste information kommuniceras på rätt plats och tid, 

dels för att kunna engagera till handling, dels för att öka tilliten som gör ett utbyte möjligt. För att öka 
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förståelsen för människorna bakom investeringarna behandlas diffusionsteorin som beskriver hur 

olika kategorier av människor är olika benägna att ta till sig innovationer: innovatörer, early adopters, 

tidig majoritet, sen majoritet och eftersläntrarna. 
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3. Metod och urval 

I detta avsnitt behandlas val av metod och motivering av denna. Efter det följer en mer utförlig 

rapport om undersökningsdesignen och hur undersökningarna genomfördes.  

 

3.1 Metodkombination  

Empirin i den här uppsatsen har samlats genom en metodkombination. Metodkombination valdes för 

att möjliggöra användandet av både en kvantitativ och en kvalitativ ansats vilket ansågs lämpligt för 

att svara på samtliga frågor i uppsatsens problemformulering. Metodkombinationen anses på det 

sättet värdefull för att undersökaren kan använda sig av de olika ansatserna för att förbättra 

validiteten. Då ges möjligheten att kontrollera resultaten från en metod med resultaten från en 

annan
61

. För den här uppsatsen gjordes en sekventiell användning av metoder, de gjordes alltså i 

turordning, först kvantitativ och sedan en kvalitativ. Den kvalitativa undersökningen var den 

huvudsakliga. Den syftade till att undersöka fler faktorer så som tankar, åsikter och motiv, medan den 

underordnade kvantitativa undersökningens främsta syfte var att svara på frågan ”hur välkänt är 

crowdfunding?”. Rangordningen innebär i det här fallet att undersökningsdesignen koncentrerats till 

den kvalitativa datainsamlingen och analysen av denna
62

. Eftersom syftet med den här uppsatsen är 

att ta reda på vad det är som gör att människor investerar i projekt och vad som får dem att avstå, var 

det därför lämpligt med en metodkombination för att få en så fullständig bild av de två olika sidorna 

som möjligt
63

. 

 

I ”Forskningshandboken” av Martyn Denscombe beskrivs metodkombinationens tre karaktärsdrag:  

1. Man använder sig av kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt i ett enskilt 

forskningsprojekt.  

2. Det finns ett tydligt fokus på kopplingen mellan tillvägagångsätten. Man betonar fördelarna 

med respektive sätt och sammankopplingen mellan dem. 

3. Man betonar praktiska tillvägagångssätt för att lösa forskningsproblem. Man ser 

forskningsfrågan som mest betydelsefull då man tar beslut om vilken metod som ska 
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användas. Man väljer alltså den metod som producerar praktiska resultat för 

forskningsproblemet, eller en del av det
64

.  

 

I uppsatsen användes den kvantitativa metoden i en frågeformulärsbaserad undersökning i syfte att 

undersöka huruvida svenskarna vet vad crowdfunding är, och om ja, huruvida de någon gång 

investerat i crowdfundingprojekt. Det kvalitativa tillvägagångssättet skulle sedan ge en ökad 

förståelse för varför de investerat. Både de kvantitativa och kvalitativa resultaten kom sedan att 

sammanföras för att på ett så träffsäkert sätt som möjligt besvara hela uppsatsens 

problemformulering. 

 

”Forskningshandboken” nämner en handfull syften för vilka metodkombination anses lämplig. 

Metoden valdes för att den bland annat ger möjlighet till en mer fullständig bild av det man 

undersöker då resultaten från de olika tillvägagångssätten blir mer överblickliga. Den kvantitativa 

undersökningen gav oss bra överblick i ”vem” och den kvalitativa gav oss svaren på ”varför
65

”. En 

annan anledning till att metodkombination valdes var att den hjälper undersökaren att utveckla sin 

analys. Information inhämtad från en senare undersökning syftar till att utveckla resultatet från en 

inledande undersökning. Då den inledande kvantitativa undersökningen gjordes för att ge en 

överblick så användes den kvalitativa som hjälp att utveckla den informationen. Den senare 

undersökningen hjälper alltså till att svara på de frågor som den första inte svarade på. Det sista syftet 

som kan appliceras på den här uppsatsen var att metoden hjälpte oss med urvalsprocessen, eftersom 

information från den kvantitativa undersökningen delvis användes som underlag för att hitta lämpliga 

kandidater för intervjun
66

.  

 

3.2 Kvantitativ ansats – Frågeformulärbaserad undersökning 

Frågeformulärbaserade undersökningar kan varieras i det oändliga i utformning och kan användas för 

att samla både kvantitativ och kvalitativ data. Gemensamt är att frågeformuläret innehåller en serie av 

frågor som har direkt med vad man vill undersöka att göra och att alla respondenter får en identisk 

upplaga
67

. Det är lämpligt att använda frågeformulär då man har att göra med ett stort antal 

respondenter och när det finns ett behov av standardiserade data. Fördelen är alltså att det har en bred 
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täckning, är billigt och har förkodad data
68

. Då man oftast bara har en chans till att få en respondent 

att svara på enkäten är det viktigt att utformningen från början är rätt och riktig. Många respondenter 

brukar nämligen vara ovilligt inställda till att behöva delta ännu än gång
69

. Frågorna i formuläret kan 

vara öppna, där respondenten själv formulerar sina svar, eller fasta (slutna) då respondenten får välja 

mellan redan färdigskrivna svarskategorier. Det senare är lämpligt då tiden är knapp för att 

informationen blir lättare att kategorisera, jämföra och analysera
70

. Det finns vissa nackdelar med att 

använda sig av frågeformulär, Denscombe menar att man med frågeformulär riskerar en dålig 

svarsfrekvens. Det gäller främst frågeformulär via post och internet så det har lyckats kringgås 

genom att möta respondenterna ansikte mot ansikte. På det sättet undveks även ofullständigt ifyllda 

svar. Svarens sanningshalt är dock omöjligt att kontrollera, men då vårt undersökningsämne är så 

okontroversiellt anser vi att det inte finns någon anledning för någon av våra respondenter att ljuga
71

. 

Vi anser därför att vi i denna uppsats har lyckats undvika de problem Denscombe listar. 

 

3.2.1 Utformning av enkätundersökning 

Syftet med den frågeformulärsbaserade undersökningen var som sagt att få en överblick av hur 

välkänt crowdfunding är. Utformningen av formuläret gjordes med ambitionen att nå ut till en bred 

massa utan att ställa för djupgående frågor om ämnet, men utan att missa eventuella samband, så som 

variablerna ålder och arbetssektor. För att undersökningen skulle gå snabbt och smidigt, både för oss 

och respondenterna, ställdes frågorna utifrån en förtryckt enkät och undersökaren fyllde själv i svaren 

som gavs. På det sättet kom många svar in på kort tid och insamling av papper efter att 

respondenterna svarat behövdes inte vilket sparade ytterligare tid.  

 

Beroende på huruvida respondenten kände till crowdfunding ställdes olika många frågor. Först 

ställdes tre frågor: ålder, yrke och om de kände till crowdfunding. Om respondenten inte gjorde det 

antecknades svaren och inga vidare frågor ställdes. De som däremot kände till crowdfunding fick 

ytterligare en fråga: ”har du själv investerat?”. Om de svarade ja, informerades de om den kvalitativa 

undersökningen och fick frågan om de kunde tänka sig att delta. Om så var fallet togs 

kontaktuppgifter på plats för att vi senare skulle kunna bestämma tid för intervju. 
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3.2.2 Urval och utförande 

Urvalet skedde slumpmässigt med mål att försöka få in så många svar som möjligt från en blandad 

grupp människor
72

. Undermedvetet kan urvalet styras och därför inte bli slumpmässigt, det kan göra 

att en speciell typ av person väljs ut för att svara på frågor utan att man är medveten om det, 

exempelvis en person som tilltalar en och ser ut att vilja svara på frågorna. Genom att diskutera 

problemet innan undersökningen började, och att vara medveten om det, undveks det att göras ett 

selektivt val av respondenter. Detta verkade ha lyckats då resultatet av undersökningen visade att ett 

blandat spektra av respondenter med olika yrkestillhörigheter och ålder deltagit. 

 

Insamlingen av data skedde på Stockholms centralstation klockan 11:30-13:00 den 11 april 2014. 

Tidpunkten för frågeformuläret valdes därför att genomströmningen av människor antogs vara stor 

då. Respondenterna tillfrågades om de kunde tänka sig att delta i undersökningen, efter en kort 

presentation av vad informationen skulle användas till. Den valda platsen för undersökningen gjorde 

att många personer var stressade då de som vistas där ofta ska resa vidare, av den anledningen vad 

det många som inte ville eller kunde ställa upp i undersökningen. Annars påträffades inga problem 

med att få folk att delta. Totalt inbringade frågeformuläret 101 svar varav fyra personer passade för 

att vara med i den kvalitativa undersökningen, två av de fyra var villiga att medverka.  

 

Valet av plats kan kritiseras då det finns risk för att det är en viss typ av person som vistats på 

centralstationen under den valda tiden (exempelvis folk som reser med jobbet, pendlare, pensionärer 

etc.) men på grund av tidsbrist och kostnader var denna plats den som ansågs lämpligast för att få in 

ett stort antal svar från så många olika typer av respondenter som möjligt. Om man skulle göra om 

undersökningen på samma sätt finns det ingen anledning att tro att svaren skulle bli annorlunda, med 

viss reservation för att crowdfunding som fenomen kan komma att bli mer välkänt med tiden, och 

därför är reliabiliteten god.  

 

3.2.3 Bearbetning av kvantitativ data 

När den frågeformulärsbaserade undersökningen genomförts organiserades data i olika kategorier. 

Först och främst kategoriserades ja- och nejsägarna då vår primära frågeställning var om de visste 

vad crowdfunding var. Ett ja betydde alltså att respondenten visste vad crowdfunding var och ett nej 

att de inte visste det. Sedan grupperades ja-sägarna in i ålders- och yrkeskategorier för att enkelt 
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kunna se om ett samband mellan dessa variabler och kunskap om crowdfunding existerade. 

Sambandstest så som t.ex. ett chi-två-test gjordes inte, eftersom antalet respondenter ansågs för lågt 

för att ge ett reliabelt resultat
73

. Resultatet presenteras som en överblickande utgångspunkt för 

analysen i senare kapitel, både i tabellform och i skriftlig tolkning.  

 

3.3 Kvalitativ ansats - Intervjuer 

Att använda djupintervjuer för att samla in information är lämpligt då man vill utforska mer 

komplexa fenomen så som åsikter, känslor, uppfattningar och erfarenheter. Dessa fenomen är ofta 

svåra att redovisa med några få ord och behöver utforskas mer på djupet. I ”Forskarhandboken” talas 

det även om känsliga frågor och att dessa är lättare att få svar på vid en intervju då intervjuaren 

uppfattas som hänsynsfull. Under intervjun tillfrågas respondenterna om bland annat monetära 

investeringar som av vissa kan uppfattas som känslig information att dela med sig av
74

.  

 

Den vanligaste typen av intervjuer är den personliga, alltså ett möte mellan en intervjuare och en 

respondent. Dessa kan vara strukturerade, semistrukturerade eller helt ostrukturerade. Strukturerade 

intervjuer kan liknas vid frågeformulärbaserade undersökningar ansikte mot ansikte. Intervjuaren har 

kontroll över både frågor och ger svarsalternativ som informanten får välja bland. De två senare 

typerna kan däremot mer liknas vid ett samtal mellan två personer och det är dessa man starkast 

förknippar med intervjutekniken. Ostrukturerade intervjuer är helt öppna, intervjuaren introducerar 

ett tema som respondenten sedan själv utvecklar. Vid de semistrukturerade intervjuerna utgår 

undersökaren från en färdigskriven lista av frågeställningar eller teman men respondenten får själv 

utforma sina svar som är öppna. Det kan vara en fördel att använda sig av den här typen av intervju 

då man vill försäkra sig om att täcka alla teman man vill beröra i sin undersökning, som i vårt fall
75

. 

 

En av nackdelarna vid djupintervjuer är det som kallas ”intervjuareffekten”. Det innebär att 

respondenterna har en tendens att svara olika beroende på vem intervjuaren är. Personliga 

kännetecken så som kön, ålder och etnicitet spelar mer eller mindre roll beroende på diskussionsämne 

och om respondenten upplever frågorna som känsliga. Dessa faktorer kan inte intervjuaren påverka, 

men däremot kan man anstränga sig i hur man framställer sig som undersökare. Intervjun hölls med 

en neutral och artig ton, även kroppsspråket och klädsel antog en nedtonad utformning för att inte 
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verka stötande för någon, detta utan att vara opersonliga och genom att visa ett personligt 

engagemang i mötena med respondenterna
76

.  

 

3.3.1 Utformning av intervjun  

Syftet med den kvalitativa delen av metodkombination var, som tidigare nämnts, att nå en djupare 

förståelse för hur crowdfundinginvesterare ser på investeringen, vad som tilltalar dem och får dem att 

ta steget till att investera och vad som får dem att avstå. De valda teorierna fungerade som en ram när 

intervjufrågorna arbetades fram, detta eftersom de legat i grund för hela undersökningen och fungerat 

som vägvisare genom hela uppsatsen. Genom att ta stöd i teorierna får intervjufrågorna (och därmed 

intervjun) en hög validitet, eftersom resultatet från intervjuerna leder oss närmare svaret på 

problemformuleringen i enlighet med syftet
77

.  

 

Öppna semistrukturerade frågor 
78

 valdes för att så mycket information som möjligt skulle kunna 

inhämtas från intervjuerna. Intervjuobjekten fick tala obehindrat och frågor smögs in i samtalet på ett 

diskret sätt, detta för att inte begränsa eller styra respondenten i deras svar då så uttömmande svar 

som möjligt ville åstadkommas. Av denna anledning fick intervjuobjektet inte heller ta del av 

frågorna innan intervjun utan fick bara en kort bakgrundsförklaring i vad uppsatsen handlade om. 

 

Totalt var det nio frågor, bland annat handlade de om varför man investerat i vissa projekt, om 

respondenten själv kunde se ett samband i varför de investerade i vissa projekt och valde bort andra. 

Även vilken typ av crowdfunding de valde att investera i, hur aktiva de var i själva projektet och om 

de spred information om projekt i sina egna nätverk utgjorde några frågor. Hur mycket pengar och 

energi de gick in med var också intressant för undersökningen. Intervjufrågorna i sin helhet finns i 

bilaga 2. Många av frågorna behövde aldrig ställas rakt ut, de besvarades naturligt under intervjun 

och frågorna ställdes så gott som aldrig på det sättet de är formulerade i bilagan. Intervjufrågorna kan 

ses som en påminnelse av vad som skulle svaras på inom specifika områden
79

 och som ett hjälpmedel 

för intervjuaren att styra samtalet in på rätt väg. Detta gjordes för att intervjun skulle flyta på så 

naturligt som möjligt och respondenten inte skulle hindras i sina resonemang och funderingar. 
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Intervjuerna hölls av en av oss och aldrig av båda samtidigt, detta för att undvika förvirring och för 

att inte riskera att prata i mun på varandra. Det kan vara en fördel att vara två intervjuare om man är 

samspelta
80

 men eftersom möjligheten att träna innan var begränsad och erfarenhet av att hålla i 

intervjuer saknades ansågs det vara den bästa lösningen. Intervjuerna delades upp mellan oss och i 

mån av tid bestämdes det vem som skulle hålla i vilken intervju. Eftersom intervjustommen 

färdigställdes innan intervjuerna och det faktum att respondenterna skulle uppmuntras i att tala fritt 

uppnåddes en så lik intervjustil mellan oss som möjligt. Så att risken för att respondenterna svarade 

olika på grund av vem som intervjuade dem eliminerades.  

 

Antalet genomförda intervjuer strävade efter en informationsmättnad. Med det menas att man inte 

längre får in ny väsentlig information. På grund av svårigheter att hitta respondenter till intervjun 

begränsades detta något men informationen från de svarande var så pass uttömmande att den var 

tillräcklig för att ligga till grund för en analys
81

.  

 

3.3.2 Urval och utförande  

Intervjuerna skedde mellan den 14-25 april, 2014, och bestämdes utifrån de datum och tider som 

passade respondenterna. Antingen hölls intervjun ansikte mot ansikte eller via telefon om 

respondenterna inte fanns i Stockholm. Det var nödvändigt att använda telefon för att spara tid och 

resekostnader om respondenterna inte fanns i vår närhet. Att bestämma plats för intervjuer kan vara 

ett dilemma, platsen ska vara någonstans där man är ostörd och där respondenten känner sig trygg
82

 

vilket är viktigt för att svaren inte ska påverkas av miljön. Av bekvämlighetsskäl för framförallt 

respondenterna fick de bestämma plats där de ville att intervjun skulle äga rum, i samtliga fall på 

deras arbetsplatser.  

 

Total genomfördes sju intervjuer, fyra skedde över telefon och tre ansikte mot ansikte. I en av 

intervjuerna var tre personer närvarande, där Carl-Magnus som var intervjuobjektet hade sällskap av 

sin kollega och assistent. Kollegan var med och uttryckte sina åsikter men är inte upptagen i listan 

över respondenter och kommer inte att refereras till. Samtliga samtal spelades in och längden 

varierade mellan 15 minuter upp till en timme. Inspelningarna möjliggjorde att feedback kunde ges 

på varandras intervjuer och på det sättet kunde samma intervjustil säkras. Informationen kunde även 
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tillgodoses av båda trots att enbart en närvarade under intervjuerna. Respondenterna erbjöds 

anonymitet vilket enbart en ville ha. I övrigt erbjöds de inget mer än vår tacksamhet och att få ta del 

av uppsatsen när den är klar som tack för att de ställde upp på intervjuerna.  

 

Kriteriet för att delta i den kvantitativa delen av undersökningen var att personen hade investerat i 

något projekt på en crowdfundingplattform, i övrigt fanns inga andra krav. Som tidigare sagts 

uppstod vissa problem med att hitta personer som levde upp till kriteriet. Det finns inget register över 

investerare i crowdfunding och de olika plattformarna vill inte lämna ut uppgifter om dem. Genom 

FundedByMe’s blogg
83

 hittades ett flertal investerare som kontaktades. Nio personer från bloggen 

tillfrågades om de ville delta i intervjun varav fem svarade ja och genom den kvantitativa 

undersökningen knöts kontakt med två personer som var villiga att delta i den kvalitativa delen. 

Undersökningsurvalet är ett icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt ett subjektivt 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet blev ett måste på grund av svårigheten att hitta 

investerare. För att komma upp i en tillräcklig mängd intervjuer för att kunna genomföra en analys 

intervjuades alla som tackade ja till att medverka
84

.  

 

Respondenterna hade alla olika bakgrund och lite olika förhållanden till crowdfunding, nedan följer 

en kort presentation av dem. Under resultatkapitlet kommer det som sagts under intervjuerna att 

presenteras utförligt.  

 

Alf Rehn är professor i företagsekonomi vid Åbos akademi, styrelseproffs, konsult, talare, kolumnist, 

författare med mera. Han har investerat i både delägarbaserad- och belöningsbaserad crowdfunding. 

Intervjun genomfördes över telefon den 17 april.  

 

Anette Nordvall jobbar med olika typer av investeringar bl.a. som affärsängel och är väldigt aktiv i 

sitt investerande. Hon var tidig med att investera i FundedByMe när de startade. Privat har hon 

investerat i ett tiotal crowdfundingprojekt, det mesta i delägarbaserad crowdfunding men även i 

belöningsbaserad. Anette intervjuades på sitt kontor i centrala Stockholm den 16 april.  

 

Anonym arbetar som företagsrådgivare till nystartade företag och affärsutveckling. Den intervjuade 

har investerat en gång genom en crowdfundingplattform men minns inte vilken. Personen är inne och 
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söker på olika crowdfundingplattformar men har än så länge inte investerat igen. Kontakten knöts 

under den kvantitativa undersökningen och intervjun utfördes över telefon den 24 april.  

 

Carl-Magnus Norden startade upp Crowdcube i Sverige och har därför en väldigt nära relation till 

crowdfunding från både ett investerar- och entreprenörsperspektiv. Intervjun skilde sig därför något 

från de andra då Carl-Magnus började med att ha en kort presentation av Crowdcube Sverige. Carl-

Magnus har främst investerat i delägarbaserad crowdfunding och ser långsiktigt på sina investeringar. 

Mötet ägde rum den 16 april på deras kontor i centrala Stockholm.  

 

Christian Bävholm jobbar inom event och hade vid tillfället för intervjun investerat en gång i 

crowdfunding, då i den belöningsbaserade formen för att stötta en vän. Christian var med i den 

kvantitativa undersökningen och var villig att ställa upp på den djupare intervjun. Han intervjuades 

över telefon den 25 april.  

 

Jasmine Idun Lyman beskriver själv att hon arbetar inom ”mediaindustrin” med medielabb, 

filmregi och speldesign. Jasmine har gjort ett flertal investeringar inom belöningsbaserad 

crowdfunding, främst olika kulturella konstnärsprojekt som hon har varit med och stöttat. Intervjun 

var den första och genomfördes den 14 april över telefon. 

 

Sebastian Geijer är investeringsrådgivare som tycker att det är kul med företagande och olika 

affärsverksamheter. Han var tidigt med och investerade i FundedByMe. Efter det har han gått in med 

nya pengar i samma företag, alltså delägarbaserad crowdfunding. Sebastian har även investerat i 

belöningsbaserad crowdfunding. Vi träffade honom på hans kontor i centrala Stockholm den 15 april. 

  

3.3.3 Bearbetning av kvalitativa data 

När intervjuerna var avslutade och inspelade transkriberades de. För att underlätta arbetsbördan som 

en utskrift av en intervju innebär delades transkriberandet mellan oss. Anledningen till att 

intervjuerna transkriberades var för att förenkla data till en form som är mer lätthanterlig. Genom att 

ha intervjuerna nedskrivna blev det enklare att utläsa ett samband mellan dem, hitta återkommande 

ord och på ett smidigt sätt kunna genomföra en analys. Det är tidskrävande att gång på gång lyssna 

igenom intervjuerna för att hitta tillbaka till passager som är viktiga
85
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Då intervjuerna oftast utfördes mellan endast två personer så minskade risken för störande ljud som 

att flera personer talar i mun på varandra. Vid de fåtal tillfällen som det inte har gått att urskilja vad 

det är som sägs har passagen tagits bort. Detta har inte påverkat datainsamlingen då det är så små, 

korta sekvenser som inte riskerar att informationen från intervjuerna snedvrids på något vis
86

. 

Transkriberingen strävar efter att vara så nära det naturliga talet som möjligt och skiljetecken har bara 

lagts till då långa stycken annars skulle vara omöjliga att förstå. Vidare har transkriberingen fokuserat 

på de ord som sägs och inte hur de sägs. Sådant som intonationer, pauser och andra faktorer som 

annars kan behöva ingå i en transkribering var inte viktig för analysen av uppsatsämnet
87

.  

 

Vid bearbetningen av de data som intervjuerna resulterade i söktes det efter återkommande teman 

som valts ut i vår intervjustomme. Utvalda teman och begrepp grundade sig i de teorier som syftar till 

att stödja uppsatsen:  

 Informationssökning 

 Motivation/Bromskraft 

 Känslor och åsikter 

 Riskhantering 

 Förväntningar 

 Passivt eller aktivt personligt engagemang 

Om respondenterna svävade ut eller kom in på sidovägar har informationen bortsetts ifrån. För den 

interna validitetens skull har alltså endast de data som är rätt för uppsatsens undersökningsämne och 

syfte valts att ta hänsyn till
88

.  
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4. Resultat 

I följande kapitel kommer resultaten från respektive undersökning att presenteras. De kommer att 

presenteras i den ordning som undersökningarna utfördes, först den kvantitativa och sedan den 

kvalitativa. Djupintervjuerna presenteras i tre steg, först allmänna resultat och sedan är de indelade 

i belöningsbaserad crowdfunding och delägarbaserad crowdfunding. Detta för att motiven bakom de 

olika investeringsformerna skilde sig från varandra. De presenteras alltså separat för tydlighetens 

skull. 

 

4.1 Kännedom om Crowdfunding 

Totalt deltog 101 personer i enkätundersökningen, 53 kvinnor och 48 män. Av dem var det endast 28 

personer som kände till crowdfunding, och enbart fyra av dessa som faktiskt investerat. Tabellerna 

nedan visar köns- och åldersuppdelning för att ge en tydligare överblick av resultatet. Som tidigare 

nämnts ställdes frågan ”känner du till crowdfunding?”. Ja i tabellen innebär således att de kände till 

crowdfunding och nej att de inte gjorde det. Tabell 1 visar svarsfördelningen av samtliga 

respondenter, tabell 2 visar kvinnornas svar och tabell 3 männens.  

 

Tabell 1 
Alla  <25 26-35 36-45 46-55 56-65 66< Total: 

Nej 19 13 6 8 18 9 73 

Ja 4 8 6 6 4 0 28 

Total: 23 21 12 14 22 9 101 
 

Tabell 1, visar svarfördelningen över alla svaranden, kategoriserade efter ålder. 

Tabell 2 
Kvinna <25 26-35 36-45 46-55 56-65 66< Total: 

Nej 13 8 4 3 9 5 42 

Ja 1 1 2 5 2 0 11 

Total: 14 9 6 8 11 5 53 
 

Tabell 2, svarsfördelning av alla kvinnliga svarande, kategoriserade efter ålder. 

Tabell 3 
Man <25 26-35 36-45 46-55 56-65 66< Total: 

Nej 6 5 2 5 9 4 31 

Ja 3 7 4 1 2 0 17 

Total: 9 12 6 6 11 4 48 
 

Tabell 3, svarsfördelning av alla männens svar, kategoriserade efter ålder. 
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Undersökningen visade att vissa ålders- och yrkesgrupper hade större kännedom i frågan. Många som 

studerade på högre nivå och således var i åldersgrupperna <25 och 26-35 kände till vad crowdfunding 

var. Bland de äldre respondenterna, 36-65, verkade åldern inte spela så stor roll, utan det som skilde 

ja-sägarna från nejsägarna var snarare vilken yrkesgrupp de tillhörde. Kännedomen inom ämnet 

kunde inte kopplas till könstillhörighet: det var 17 män och elva kvinnor som kände till 

crowdfunding, en skillnad så liten att den kan anses vara en ren slump.  

 

De 28 som svarade ja arbetade övervägande inom PR/Event/Media, Journalistik/TV/Kultur, 

Finans/Företagande och Telekom-branschen. Attityden gentemot crowdfunding kändes till största 

delen positiv hos de som arbetade med entreprenörskap eller finans även om de flesta inte själva 

investerat. Anledningen till att de inte investerat var ofta avsaknaden av relevant information eller tid 

att sätta sig in i projekten.  

 

4.2 Resultat av intervjuer 

Respondenterna i den kvalitativa delen av undersökningen speglar till viss del den information som 

kunde avläsas om ja-sägarna i den första undersökningen, i alla fall sett till vilka arbetssektorer som 

hade kännedom om crowdfunding: kultur, media, finans och entreprenörskap. Vad som kunde 

härledas ur intervjuerna var bland annat skillnaden i attityd gentemot belöningsbaserad crowdfunding 

versus delägarbaserad, det ena sågs som en rolig idé som man vill stötta och det andra som en 

investering som krävde ett långsiktigt engagemang. De som investerade i delägarbaserad 

crowdfunding var i stor utsträckning ”professionella” investerare, alltså sådana som i sitt 

yrkesverksamma liv tidigare sysslat med företagsinvesteringar och var vana vid att göra 

riskbedömningar av nystartade företag.  

 

De deltagandes professioner gjorde att fem av sju oftast fick information om kommande insamlingar 

tidigt, inte sällan för att entreprenörerna kom till dem först med förfrågan om stöd. Ofta för att de 

kände varandra och haft kontakt i ”det verkliga livet” och inte enbart över en crowdfundingplattform. 

De övriga två som inte hade haft tillgång till den här typen av tidig information hade fått upp ögonen 

för projekten i sina privata nätverk. Informationen om projekten och kommunikationen mellan 

entreprenör och investerare var ett av de viktigare motiven, eller bromskrafterna, till att vissa projekt 

valdes och andra inte. Informationen som ges på plattformarna måste vara tillräckligt god, 

kommunikationen måste vara rätt och relevant för att investeraren ska känna sig trygg i sitt beslut. 

”Rätt kommunikation ger trovärdighet, trovärdighet ger en önskan om att prova igen”, sade en av 
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våra svaranden som endast investerat en gång och inte fått någon återkoppling alls och därför nu var 

kritisk till att investera via plattformar igen
89

.  

  

En annan gemensam avgörande faktor som motiverade till att investera i projekt, antingen genom 

belöningsbaserad eller delägarbaserad crowdfunding, var människorna bakom dem. Alf Rehn 

beskrev det så här:  

 

“Produkter blir omdesignade, tjänster måste läggas ner och göras om, affärsmodeller 

förändras på resans gång, om du satsar så investerar du i människor. Du investerar i de här 

personerna. Tror jag att den här personen kan göra den här resan, tror att de kan ändras på 

det sättet som de måste ändras så är det det enda sättet för det här att funka. Sen är jag redo 

att investera. Ser jag en fantastisk produkt men med ett djävla nöt som entreprenör, då säger 

jag ’nej, tack!’” – Alf Rhen
90

 

 

4.2.1 Belöningsbaserad crowdfunding 

Den gemensamma attityden gentemot belöningsbaserad crowdfunding var att det främst var ett sätt 

att stötta ett projekt utan att förvänta sig så mycket i gengäld. Tack vare lägre investeringsnivåer är 

det lätt att donera en mindre summa bara för att visa att man tycker att idén som presenterats på 

plattformen är rolig eller för att entreprenören bakom projektet är inspirerande. Motiven bakom 

verkade vara mer ideologiska än affärsmässiga och då summorna är så pass låga och det faktum att 

pengarna förs tillbaka till investeraren vid utebliven utveckling gör att risken upplevs som nästan 

obefintlig. Inom belöningsbaserad crowdfunding så hade det möjligen varit fördelaktigt med ännu 

lägre nivåer för att motivera ännu fler investerare. Idag är den vanligaste lägsta summan som tillåts 

att investera i ett projekt runt 100-200 kronor.  

 

”… om jag hade kunnat lägga en tjuga, bara för att visa att ’Ja, men kul! Kör!’, så skulle 

jag nog göra det i fler fall än om minsta insats var femhundra kronor eller liknande.” 

- Sebastian Geijer
91
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En av respondenterna, Jasmine Idun Lyman, ansåg inte att investeringarna hon gjort via 

crowdfundingplattformar, vilka alla var belöningsbaserade, ens kunde kallas investeringar. Hon 

föredrog i stället just ordet ”stötta”, ett ord som kom att upprepas hos även de andra respondenterna 

gällande den formen av crowdfundinginsamlingar. För Jasmine som arbetar med olika former av 

media, konst och artisteri är det viktigt att stötta mindre oetablerade entreprenörer och konstnärer för 

att projekt med kvalitet inte ska försvinna och ätas upp av, vad hon kallade, ”monsterorganisationer”. 

Däremot hade hon, i likhet med många av våra andra medverkanden, gått in med finansiella medel i 

ett projekt för att få en viss belöning, eller en unik produkt. I hennes fall var belöningen ett numrerat 

självporträtt som målats av en känd person som hon beundrar, en produkt hon ville vara först och 

ensam om. Eftersom produkten som erbjöds var unik och betydde mycket för henne var hon villig att 

stötta projektet med en högre summa pengar än hon normalt gjorde
92

.  

 

För flera av våra respondenter var det just produkterna som presenterades som man ville åt. En 

produkt som presenterades på plattformen och uppfattades av investerarna som nytänkande, rolig 

eller bara galen och cool kunde vara motiv nog för att investera. Tanken på att få vara först med en 

produkt kändes lockande och crowdfundingplattformarna för den här typen av crowdfunding kan på 

många sätt liknas vid nätbaserad detaljhandel, en slags ”kul shoppingplattform”
93

 där en specifik 

produkt som inte ännu producerats förbeställs. 

 

”Jag vill ha prylarna! Om jag sätter pengar i till exempel en ny sorts lampa så vill jag 

vara först på lampan. Det är viktigt att vara först!”  

- Anonym
94

 

Att vara först med någonting, eller att kunna säga att man har varit med från början i ett projekt, är 

något som många av våra respondenter ansåg viktigt. Som Jasmine Idun Lyman uttryckte det: 

”människor är exhibitionister”. Det är tillfredställande att se sitt namn i samband med ett projekt man 

stöder och är stolt över.  

     

Även om intervjusvaren kan tolkas som att belöningsbaserad crowdfunding är betydligt kortsiktigare 

än delägarbaserad så uppmärksammades intresset av att följa de entreprenörer man en gång investerat 

i även längre fram i tiden, något som entreprenören ofta verkade glömma bort.  
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Återkopplingen avslutades efter att projektet var finansierat och slutfört, som om man glömde bort att 

de som en gång hade investerat gjorde det på grund av tilltro till projektet eller entreprenören. Därför 

fanns ett intresse för att följa utvecklingen och få reda på om entreprenörerna funderat på att göra 

projektet till delägarbaserat men där var återkopplingen dålig. Om det blev bättre skulle de 

belöningsbaserade insamlingarna kunna ses som ett första stadium för att skapa bättre incitament 

genom att redan då erbjuda förmåner i de fall en börsnotering senare blev aktuell
95

. 

 

4.2.2 Delägarbaserad crowdfunding  

Motiven bakom delägarbaserad crowdfunding skiljer sig något från de bakom belöningsbaserad. 

Flera av respondenterna anser att delägarbaserad crowdfunding är ett seriöst sätt att förändra hur 

företagande sker och att det är en bra modell för att möjliggöra innovationer. Om plattformen var 

svensk eller inte spelade inte så stor roll för våra informanter, men Sebastian Geijer kunde ändå 

nämna en av fördelarna med en lokal förankring:  

 

”Att man jobbar nära samarbetspartners eller organisationer eller andra typer av 

människor på lokal nivå och att man får en förankring bland de som faktiskt redan fattat 

vad det är, det ger en mycket större plattform att sprida det här till folk som inte fattar 

vad det är för något.” 

- Sebastian Geijer
96

  

 

Avgörande när våra informanter investerar är att de måste kunna se potential till utveckling hos 

entreprenörerna och de måste känna att investeringen är något som kommer löna sig i det långa 

loppet. Investeringarna är oftast större vid den här typen av crowdfunding och flera talade om ett 

avkastningskrav.  

 

”Ju större investering, desto mer måste jag få – det är ju liksom det som är modellen.” 

- Anette Nordvall
97

 

 

Då företagen som söker investerare oftast befinner sig i ett slags initialskede så måste investeraren 

vara beredd på att ha is i magen och vänta. Företaget måste nå vissa stadier och det finns inget hopp 
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om ordentlig avkastning innan introduktionsstadiet är över. Man måste vara medveten om att det tar 

två - tre år innan ett nystartat företag har möjligheten att uppfylla det som utlovats
98

. Investera bara så 

pass mycket pengar som går att förlora – en insikt som kan tänkas självklar och som delas av 

samtliga som intervjuades.  

 

”… man ska komma ihåg, egentligen varje gång du sätter investering så vara beredd att 

förlora allt. Det är liksom, det är bara sunt förnuft. Du ska vara beredd att förlora allt. 

Investera liksom aldrig med pengar som du hade tänkt att köpa mat till barnen för ...”  

- Alf Rhen
99

 

 

Man ska vara medveten om att det är en långsiktig högrisksatsning oavsett vilket projekt som satsas 

på, investera inte för att säkra ditt sparande utan mer för att det är en spännande grej
100

. Inte heller 

kan man räkna med någon likviditet innan företaget börsnoteras. Carl-Magnus Norden säger att man 

ska vara beredd att se det så långsiktigt som 10-20 år framåt och om det då en avkastning på 10 % så 

är det ”inte så mycket som slår det” ur ett investeringsperspektiv
101

. Före en investering måste en 

riskbedömning göras, desto större investering ju större riskprofil. Någonstans måste det finnas en 

försäkring om att investeringen inte kommer gå allt för mycket back
102

. 

 

Kravet på att göra en riskbedömning kan vara lätt för ett tränat öga, och många av våra informanter är 

som sagt investerarproffs. Men för ovana personer så kan det vara svårt att se om företagen är rätt 

värderade. Idag så saknar de svenska plattformarna metoder för att man ska kunna säkerställa sin 

investering och se att pengarna används på det sätt som de var tänkta
103

. Det är alltså viktigt hur 

företagen formulerar sin affärsidé och sin plan för den finansiella utvecklingen
104

.  

 

”Om jag går in med 500 000 och vet att om 4 månader så har de ätit upp mina pengar 

på lön, då blir jag arg. Jag har lärt mig att ställa hårdare krav och att inte vara så 

snäll.”     - Anette Nordvall
105
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Kravet på ett fungerande informationsflöde och aktiv kommunikation är större när det gäller 

delägarbaserad crowdfunding. Ju mer pengar man investerar desto mer information vill man ha. Om 

informationsflödet inte är tillräckligt så tvingas investeraren till en mer aktiv roll. För hälften av våra 

investerare är möjligheten att själva ge input viktigt, de vill kunna ”påverka, förändra och förbättra” 

enligt Anette Nordvall. Alf Rehn beskriver den entreprenöriella sektorn som ett socialt fält, man 

måste fundera på hur social en investering kan vara. En investering kan fungera som en markör att 

man hör till ett visst samfund. Vår anonyme deltagare var av åsikten att den aktiva rollen kan vara 

värd så mycket mer än pengarna man investerat
106

. De andra såg sig som passiva investerare, då man 

innan investeringstillfället redan bedömt entreprenörerna som kunniga och har förtroende för att de 

genomför det de säger att de ska genomföra.  

 

”… har du visat tilliten att de ska få pengarna så ska du också visa respekten att du inte 

kommer dit och börjar styra och ställa, åtminstone inte oombedd.” 

- Alf Rehn
107

 

 

Carl-Magnus Norden menar att samband mellan företag och investerare måste vara starkt för att ett 

långsiktigt engagemang ska kunna hålla. Därför är det viktigt att ha en viss kunskap om den bransch 

inom vilken investeringen görs. I alla fall om planen är att ha en aktiv roll i en styrelse eller som 

rådgivare.  

 

Respondenterna hade lite olika syn på vad det är som gör att de avstår från att investera och varför de 

tror att andra väljer att avstå. Något nästan alla talade om var brist av information. Det kan vara svårt 

att få tillräcklig information på hemsidan av projektet och man har inte tid och ork att sätta sig in i 

projektet. Ett av problemen som Sebastian ser det är att det faktiskt inte är så många idag som känner 

till crowdfunding, något som också tydligt kan utläsas i surveyundersökningen, vilket han menar är 

ett jobb för plattformarna. De måste nå ut bättre och skapa en varumärkeskännedom. Flera av 

respondenterna menar även att plattformarna måste jobba mycket på att skapa ett nätverk för 

investerare och entreprenörer även efter att investeringen är gjord, något de menar saknas idag. Efter 

avslutad runda finns det ingenstans att diskutera investeringen eller vad som händer inom projektet, 

som investerare blir man helt utelämnad till entreprenören.  
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Anette som är en van investerare talade om det svenska systemet och att svenskar är så noggranna på 

alla nivåer, från produktdetaljer till nätsäkerhet. Det här hindrar investerare då de vill ha avtal för att 

säkra investeringen, något som kan anses bristfälligt när investeringen görs genom en plattform och 

enbart omfattas av ett standardavtal som innefattar alla investerare oavsett investeringsnivå. Jasmine 

håller med Anette när det kommer till svenskars försiktighet i investeringssituationer. Hon menar att 

svenskar är mycket mer försiktiga än många andra. De väntar helt enkelt och ser om det fungerar 

någon annanstans innan de själva vågar ta steget och investera. Det här ser hon som ett problem då 

det blir svårt för konstnärer och entreprenörer i Sverige att utveckla nya innovationer och idéer.  
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5. Analys  

I analysen använder vi oss av svaren vi fått in under intervjun och enkätundersökningen. Genom att 

utgå från de fyra teorierna vi tidigare gått igenom i uppsatsen syftar vi till att svara på frågorna i 

problemformuleringen. Analyskapitlet har delats in i fyra delar för att spegla respektive teori under 

varje kapitel. 

 

5.1 De tre motivationskrafterna 

Vi menar att motiven bakom att investera i crowdfunding har två inriktningar: filantropiskt och 

affärsmässigt. De mjuka värdena i filantropin, så som känslor av stolthet, hjälpsamhet och 

tillhörighet, kan ses som motivgrundande för både belöningsbaserad och delägarbaserad 

crowdfunding. De hårda värdena, vilka är mätbara värden så som de monetära motiven i den 

affärsmässiga inriktningen, är aktuella främst för den delägarbaserade.  

 

Vårt resultat analyserades först utifrån Ordaninis tre motivationskrafter: patronat, investering och 

socialt tillhörande. För den belöningsbaserade crowdfundingen anser vi inte att patronatet är en 

motivationskraft. Snarare väljer investeraren att sprida information om projekt de investerat i 

eftersom man är stolt över att synas i de sammanhangen, och den aktiviteten sker efter det att man 

redan har investerat. Det är alltså inte för patronatskapet i sig man väljer att hjälpa projektet, så som 

Ordanini et al antog, utan det kommer snarare som en biprodukt i efterhand. Annat gäller för de 

delägarbaserade projekten. Ibland väljer investerarna projekt efter vad de själva anser sig ha 

kompentens för. De vill då hjälpa till för att styra projektet i rätt riktning: man går alltså in både 

finansiellt och med ett kunskapskapital. Kunskapskapitalet kan vara latent och endast användas i fall 

där entreprenören efterfrågar det, eller så är investerarna aktiva med att föreslå lösningar som de 

anser lämpliga.  

 

Det är främst inom den delägarbaserade crowdfundingen som investeringsmotivet är aktuellt då man 

vid belöningsbaserad crowdfunding oftast går in för en rolig produkts skull eller för att man tycker att 

en idé är spännande. Då ses investeringen mer som en engångstransaktion och kan jämställas med ett 

köp av en produkt. I delägarbaserad crowdfunding väntar sig investeraren avkastning inom en 

översiktlig framtid, eller att i alla fall kunna se potential för en eventuell avkastning längre fram. 

Investeringsmotivet har stark koppling till riskanalys som tas upp i prospektteorin och den analysen 

kommer att fortsätta längre fram.  
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Gemensamt för de båda inriktningarna är den sociala tillhörigheten. Genomgående har ”människan 

bakom” nämnts som en avgörande faktor när man investerar i både belönings- och delägarbaserad 

crowdfunding. Investerarna känner ett socialt tillhörande eftersom entreprenörerna de stöttar verkar 

inom ett speciellt nätverk eller speglar deras egna värderingar. Det är det som gör att man som 

investerare engageras och känner tillit till entreprenören.   

 

5.2 Tillit och engagemang 

Nätverken och de delade värderingarna var en av de centrala faktorerna i teorin om engagemang och 

tillit. Delade värderingar är en av grunderna för att våra respondenter ens skulle kunna tänka sig att 

gå med och investera. Tilliten som uppkom ur detta är särskilt viktig i delägarbaserad crowdfunding 

då man från början måste se förmågan bakom projektet, se entreprenören som ska driva projektet i 

rätt riktning för att uppnå väntat resultat. För att få känslan av tillit krävs det att entreprenören kan 

presentera tillräckligt god information på en väldigt begränsad plats på plattformen. Då det är upp till 

entreprenören att hålla sina investerare informerade uppstår här ett ömsesidigt engagemang, som 

måste uppehållas. Engagemanget tar sig i uttryck genom entreprenörens vilja att informera och i 

investerarens vilja att aktiveras. Här finns ett problem på plattformarna då investeraren ofta känner att 

det inte finns tillräckligt med utrymme för uppföljning på ett tillfredsställande sätt. Plattformarnas 

utformning och policys är inte tillräckligt utvecklade för att engagemanget och relationerna ska 

kunna skötas optimalt.     

 

5.3 Riskfaktorer  

Det var fler respondenter som påtalade vikten av att utgångspunkten vid en investering måste 

vara att hela det investerade beloppet kan förloras, det visar att anpassningsnivån är viktig. 

Investeraren utgår ifrån sig själv och sin situation och det är det som styr hur mycket pengar som 

läggs in i projektet. Men trots detta hamnade de flesta på ungefär samma nivå när de svarade 

spontant på hur mycket pengar de kunde investera i ett projekt. Det kan bero på att personerna 

befinner sig i ungefär samma livssituation med samma syn på pengars värde. På grund av det 

kräver varje enskild investering, oavsett storleken på beloppet, att personen känner till projektet 

eller entreprenören bakom. Varje nytt projekt kräver således en viss analys och bedömning från 

investeraren oavsett vad det är för projekt.  
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Investerarnas inställning till de investerade beloppen speglar Kahnman och Tverskys prospektteori 

om avtagande känslighet. Av svaren från intervjuerna kan man utläsa att den ungefärliga 

smärtgränsen ligger på 1500 kronor per projekt. Den summan kan investerarna lägga för att det är en 

”kul grej” och för att uppmuntra entreprenören men om de ska lägga mer än så måste de ha mer 

information om projektet och de måste ha större tilltro till entreprenören än vid summor lägre än 

1500 kronor. Det är däremot enklare att lägga lite mer pengar i en redan befintlig investering. En 

investerare kände sig ovillig att lägga in 1800 kronor i ett projekt från början men genom att göra det 

i omgångar uppfattades summan som rätt obetydlig. Det här stämmer med principen om avtagande 

förmögenhetskänslighet: då det från början kan uppfattas som mycket pengar att lägga 1800 kr anses 

det inte att vara en lika stor investering att öka från 1500 till 1800 kronor, därför att man inte 

uppfattar det som att man investerat hela beloppet utan faktiskt bara 300 kronor ytterligare. Därför 

anser vi att det skulle vara bra om crowdfundingentreprenörerna utnyttjade redan befintliga 

investerare för att samla in mer kapital till projektet. Tilltron till entreprenören finns då redan och 

investeraren tycker inte att ytterligare investerade pengar spelar så stor roll eftersom dessa belopp 

verkar små i förhållande till tidigare investerade pengar i samma projekt. Men beloppet som 

entreprenörerna sätter som lägsta nivå kan fungera som en bromskraft, då den ibland uppfattas som 

för hög. Eftersom det visat sig att principen om anpassningsnivån stämmer utgår vi ifrån att fler 

skulle investera i crowdfunding om nivån var lägre.  

 

Med utgångspunkt i prospektteorin så verkar alla respondenter riskbenägna eftersom de satsar sina 

pengar utan att ha någon garanti för att de faktiskt kommer att få någon avkastning, och de vet inte 

heller hur långsiktigt projektet är. Även om det oftast är en mindre summa investerade pengar så 

finns det ändå ingen säkerhet bakom investeringen mer än tilltron till entreprenören bakom projektet. 

Detta kan bero på att de inte ser det som en investering där de kan förlora pengar utan snarare som ett 

sätt att ”stötta” något för att de tror på projekt eller personen bakom. På grund av det försvinner 

känslan av att man ställs inför en risk för att det snarare handlar om ett personligt engagemang.  

 

Kontentan av drivkraften bakom en investering i crowdfunding är framförallt att investeraren ska se 

personen bakom projektet, så fokus hamnar på personen och inte avkastningen och därmed risken. 

Många av respondenterna uttrycker att det viktiga är personen bakom projektet och om investeraren 

inte får förtroende för entreprenören uttrycker de ofta att de vill ha mer information om hur 

affärsplan, kalkyler och annat ekonomiskt underlag ser ut. Enligt prospektteorin är det ingen 

tillfällighet att projekt som lyfter fram sådan information inte blir lika framgångsrika eftersom risken 

i projektet belyses. Om projektbeskrivningen lyfter fram en duktig entreprenör och det ”mänskliga” 
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bakom projektet så flyttas fokus bort från risken i projektet till personen bakom, något som 

investeraren antagligen (kanske undermedvetet) föredrar. Med utgångspunkt i det kan slutsatsen dras 

att oavsett hur mycket mer finansiell information investeraren skulle få så spelar det ingen roll då 

projektpresentationen redan har avskräck investeraren eftersom riskerna i projektet belysts.   

 

5.4 Crowdfundinginvesterarna 

Resultaten belyser ”människan bakom” som ett av de stora motiven till att investera, vilket leder oss 

in på människan vi ämnat analysera: investeraren. De personer som intervjuats besitter många 

egenskaper som är lika de som Rogers tar upp när han beskriver ”early adopters”. Utifrån resultatet 

ges tydlig bild av crowdfundinginvesteraren som nyfiken och aktiv i sitt sökande efter ny kunskap 

och nya investeringsmöjligheter. Investerarna är vana vid att arbeta i stora virtuella nätverk och får 

stora mängder ny information varje dag. Alla investerarna uttrycker att de tycker att det är roligt att 

vara först med en produkt och att få testa nya saker innan någon annan gör det. Det här berör främst 

belöningsbaserad crowdfunding och fungerar här som en stark motivationskraft.  

 

Men som nämnt i resultatet så är det troligt att svenskarna hellre väntar och ser hur ett projekt går 

innan man investerar istället för att våga agera på magkänsla, och den största motkraften till att 

investera i crowdfunding anser vi vara det faktum att svenskarna inte vet vad det innebär, eller ens att 

det existerar. 

 

5.5 Motivationsmodell för svenska crowdfunding investerare 

För att lättare få en tydlig överblick av slutsatsen har vi satt samman en egen modell. Modellen 

beskriver hur den svenska crowdfundinginvesteraren motiveras till att investera, samt vilka hinder 

som finns för att investeringen ska utebli.  
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Fig. 5, Motivationsmodellen för crowdfundinginvesterare av S. Klingspor och S. Kristiansson.  

 

De tre initiala stegen i motivationsmodellen är gemensamma för all sorts crowdfundinginvestering. 

Först och främst så krävs det en medvetenhet (1) om vad crowdfunding är och en förståelse för vad 

det innebär. Som visats i studien är inte kunskapen om crowdfunding särskilt utbredd i Sverige. Det 

är först när medvetenheten finns som det väcks ett intresse att ta reda på mer och faktiskt klicka sig 

vidare in på en crowdfundingplattform. Den bromskraft vi har funnit bakom detta (a) är att 

spridningen av information om crowdfunding är för låg och för branschkoncenterad.  

 

När intresse för ett projekt har uppstått är nästa motivationskraft (2) hur välformulerad 

projektbeskrivningen är. Vi har belyst vikten av hur information måste vara riktigt formulerad på rätt 

plats och i rätt tid för att motivationen att investera ska uppstå. Entreprenören måste kunna berätta sin 

historia på ett begränsat utrymme och då måste det vara tillräckligt för att den potentiella investeraren 

ska ta det avgörande steget. Är presentationen ointressant, dåligt formulerad eller på annat sätt icke-

tillfredställande (b) så är det inte troligt att man får någon större framgång i sin insamling. 

Placeringen av ”2. Välformulerad information” och ”’3. Människan bakom’”, kan även läggas 

parallellt i modellen eftersom det är i formuleringen man kan få en idé om vem entreprenören är, 

vilket bevisligen är en av de större motivkrafterna bakom en investering.  
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”Människan bakom” (3), entreprenören, är den största gemensamma nämnaren i vår 

motivationsmodell. Här börjar en förgrening som förtydligas i nästkommande steg. Entreprenören 

måste vara trovärdig i vad den ska göra för att motivationen att investera ska kunna uppstå. 

Trovärdigheten kan som sagt förstärkas i projektformuleringen, men den kan även uppstå genom 

personlig kontakt då potentiella investerare ibland känner till entreprenören sedan tidigare genom 

andra nätverk. Motivationsstegen har här två primära skäl till att avbrytas (c.): på grund av misstro 

till entreprenören, eller på grund av investeringsnivån. Investeraren kan här ha engagerats till det plan 

att denne är villig att investera, för att den tror på entreprenörens idé, men avstår för att den första 

investeringsnivån ligger för högt. Det beloppet varierar som sagt utifrån investerarens personliga 

referenspunkt. Referenspunkten och motiveringskrafterna förgrenas här beroende på vad det är för 

slags crowdfunding det gäller.  

 

Vid belöningsbaserad crowdfunding (4:1) kan man, om investeringsnivån anses lämplig, gå in och 

investera för en rolig idés eller produkts skull. Investeraren motiveras av att stötta en person, 

entreprenören, för en välutvecklad idé och för att man skulle tycka att det var roligt och för att man 

anser att den fyller en funktion på en marknad. Relationen mellan entreprenör och investerare kan här 

beskrivas mer som mottagare och sponsor, snarare än som ett partnerskap. Investeringarna anses 

kortsiktiga och jämställs med ett köp där beloppen varierar, men ofta är något lägre än de inom 

delägarbaserad crowdfunding. 

 

I delägarbaserad crowdfunding (4:2) vill investeraren se potential i projektet, marknaden, produkten 

och entreprenören. Om marknaden inte tror på produkten kommer den inte sälja, därför kommer 

företaget inte få in kapital och därmed uppstår ingen vinst. Om företaget går utan vinst och 

marknaden inte ser potential i företaget kommer det inte att ske någon handel med företagets aktier. 

Det blir då omöjligt att få någon avkastning på det investerade kapitalet. Entreprenören är den som 

driver projektet och den måste kunna anpassa sig i förändringar på marknaden, så som nya 

innovationer eller tekniska lösningar, och dra nytta av dessa.  

 

Investeraren ser på delägarbaserade investeringar som långsiktiga, och därför krävs ett stort 

engagemang för att vara villig att stanna kvar i projektet. Ofta drivs investerarna även av att de själva 

har kunskap inom området och projektet och känner att de kan tillföra något till dess utveckling, ofta 

i form av rådgivning. Avkastningen utgör en stor drivkraft: eftersom investeringen är så pass 
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långsiktig vill man inte bara se att man får tillbaka de investerade pengarna utan man har även 

förhoppning om en bra utveckling på marknaden och därmed också om en större avkastning.  

 



 

 

  

45 

6. Slutsats 

Sammanfattningsvis så har vi funnit motivationskrafter och bromskrafter beroende på i vilket skede 

investeraren befinner sig. Svenskarnas första motivationskraft för att investera är att vara medveten 

om crowdfundingens existens. Detta motarbetas av dålig informationsspridning om fenomenet och en 

viss branschkoncentration. Informationen på plattformarna måste vara tydlig och välformulerad. Om 

investeraren inte tror på entreprenören och dennes kompetens så avstår hon från investeringen. Detta 

förtroende måste väckas under den tiden investeraren är inne på plattformen, därför är det viktigt att 

informationen är tydlig, välformulerad och intresseväckande.  

 

Investeraren kan även avstå, trots tillit till ”människan bakom”, om investeringsbeloppen ligger på 

för höga nivåer. Nämnda motiv och bromskrafter är gemensamma för både belöningsbaserad och 

delägarbaserad crowdfunding. Efter det blir det tydligt att motiven skiljer sig åt, därför har en 

uppdelning gjorts mellan de två investeringsalternativen. För belöningsbaserad crowdfunding 

motiveras investeraren av innovativa idéer, roliga produkter, och av att få stötta en person. I 

delägarbaserad crowdfunding, som anses mer långsiktig, ligger motivationen i företagets 

utvecklingspotential, entreprenörskapet, och möjlighet till avkastning.  

 

6.1 Kritisk granskning 

Slutligen anser vi att validiteten i uppsatsen kan uppskattas till relativt hög. Undersökningarna och 

val av teorier har tydlig anknytning till problemformulering och syfte. Vi anser att i vårt resultat 

kunna utläsa vad som driver vissa svenskar till att investera i crowdfunding och vad som får dem att 

avstå. Med vald metod hade datainsamlingen kunnat utökas ytterligare och omfattat fler investerare. 

På det sättet hade vi kunnat dra mer generaliserande slutsatser, något den här uppsatsen inte har 

uppnått eftersom studiens urval blev homogent och de låga siffrorna ger låg signifikans.  

Vid intervjuinsamlingar kan det vara svårt att inte påverka respondenten att svara det hon tror 

intervjuaren vill höra, något man måste ta hänsyn till vid analysen av svaren. Även vid 

transkriberingar kan det vara svårt att få med skiftningar i språk och kroppsspråk vilket kan leda till 

ett missvisande resultat. De transkriberade intervjuerna kontrollerades inte med intervjuobjekten, 

vilket innebär att det finns risk för felcitering och misstolkning. Det här är vi välmedvetna om och att 

det alltid finns en risk att det sänker uppsatsens validitet.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi upptäckte under arbetet med uppsatsen att vidare forskning skulle kunna behandla hur 

crowdfundingplattformarna är utformade för att locka fler investerare. Det märks tydligt att 

investerare bromsas av plattformarnas begränsningar och de skulle kunna locka betydligt fler genom 

annan utformning och större informationsspridning. Hur detta skulle genomföras kan vara intressant 

att undersöka vidare för att få ytterligare förståelse för crowdfunding som fenomen och dess 

eventuella ökade popularitet.  
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Bilagor 

Bilaga 1, enkätundersökningen 

 

Ålder 
 

 

Kön 
Man 

 

Kvinna 

 

Odef. 

 

Arbetssektor 
 

 

Crowdfunding? 

 

Ja 

 

Nej 

Har du investerat? 

 

Ja 

 

Nej 

Kontakt för intervju? 

 

 

 

 

 

Bilaga 2, stomme för kvalitativa intervjuer 

Vem är du? Var verkar du? 

 

1. Hur många projekt har du investerat i? 

 

2. Hur och var hittar du projekt att investera i? Söker du aktivt? 

 

3. Vad får dig att rata vissa? 

 

4. Hur känner du för valda projekt? Varför just dem? 

 

5. Vilken form av Crowdfunding- equity eller reward based? 

 

 

6. Vad är det normala beloppet du investerar på ett projekt? 

 

7. Vad är dina förväntningar? Risken att det inte går vägen? ROI? 

 

8. Hur långsiktigt ser du på investeringen?  

 

 

9. Vilken form av Crowdfunding- equity eller reward based? 

 

10. Aktiv/passiv roll? 

 

11. Nätverk? Sprider du info? 


