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Sammandrag 
Crowdfunding är en ny metod för att finansiera företag och projekt och denna metod 

har under senare år börjat få momentum. Genom att använda kunskapen och kapitalet 

hos ”crowden” finansieras idag projekt som tidigare inte ansetts hållbara. Centralt 

inom alla finansieringsformer är förtroendeskapandet mellan intressenterna, dock 

finns inga tidigare studier kring hur crowdfundingföretag skapar förtroende till 

entreprenörer och finansiärer. Syftet med vår uppsats är följaktligen att utröna hur 

crowdfundingföretag hanterar och arbetar med förtroende mot entreprenörer och 

finansiärer. Totalt har sju intervjuer genomförts varav fyra var med grundare till 

ledande aktörer på den svenska marknaden för crowdfunding. Resultatet i studien 

visar på att crowdfundingföretagen arbetar med att överkomma den 

informationsasymmetrin som råder gentemot finansiärer och entreprenörer genom ett 

aktivt arbete med relationsskapande och transparens gentemot dessa. Samtidigt slås 

även fast att användandet av legala och tekniska strukturer för att uppnå ett förtroende 

inte är genomgående för de undersökta aktörerna. 

 

 

 

Nyckelord: Crowdfunding, Trust, Förtroende, Fundedbyme, Nordic Lokalkapital, 

Crowdcube, Transparens, Relationsskapande 
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1 Introduktion             

Det finns sedan länge många finansieringsformer, där de mest förekommande är lån 

via bankväsendet riskkapitalister och affärsänglar1. Det kan dock vara svårt för 

nystartade företag att få dessa aktörer att vilja eller våga satsa på affärsidén, då det 

inte finns tillräckliga säkerheter att hålla sig i. Sedan 2006 har dock ett nytt finansiellt 

fenomen etablerat sig på finansmarknaden – crowdfunding. Crowdfunding är en ny 

metod för att finansiera företag och projekt och denna metod har under de senaste 

åren börjat få momentum. Insamlat kapital genom crowdfunding har haft en 

explosionsartad utveckling de senaste åren. Den globala tillväxten har accelererat från 

en ökning med 64% under 2011 till en ökning på 81% under 2012. Under detta år steg 

insamlat kapital genom crowdfunding i Nordamerika med 105% till ca 10,5 miljarder 

kronor och inom Europa med 65% till 6,2 miljarder kronor (Massolution, 2013). 

 

Crowdfunding är en finansiell intermediär i ny tappning, där kapitalet kan komma 

från oändligt antal finansiärer2. Detta samtidigt som alla finansiärer har ett mer eller 

mindre aktivt intresse i det objekt de finansierar i, oavsett om det är ekonomiskt eller 

altruistiskt. (Mollick, 2013.) Crowdfunding ger oetablerade entreprenörer 3 

möjligheten att lättare få finansiering till dennes projekt. Crowdfunding som fenomen 

kan därmed ses som att principiellt ha samma syfte som etablerade finansiella 

intermediärer, att samla in och fördela kapital, men möjligtvis med annan 

karakteristika. 

 

Ser man till etablerade finansiella intermediärer såsom bankväsendet är 

förtroendeaspekterna central mellan bank och långivare samt bank och låntagare. 

Tidigare forskning har även markerat vikten av förtroenderelationer mellan banker 

och entreprenörer (Howorth, Peel, & Wilson, 2003; Binks & Ennew, 1997.) samt de 

fördelarna förtroende kan ha med sig i dessa relationer såsom beslutstagande under 

                                                
1 Affärsänglar kan liknas vid en riskkapitalist, men engagerar sig mer i företaget och kräver en hög 
avkastning på investerat kapital (Mason & Stark, 2004). 
2  Finansiär syftar till de individer som väljer att bidra med pengar till de crowdfundade 
projekten/företagen. 
3  Entreprenör kommer vidare i arbetet att användas som benämning för den part som via 
crowdfundingplattformen tillskansar sig kapital för dennes projekt/företag. 
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komplexa förhållanden, hög risk samt bristfällig information (Lewis & Weigert, 1985; 

Weick, 1993; Luhmann, 2000). Förtroendeskapande på crowdfundingplattformar är 

dock inte utforskat i tidigare studier, vilket gör det intressant att undersöka hur 

crowdfundingföretag som finansiell intermediär arbetar och hanterar förtroende till 

entreprenör och finansiärer. Samtidigt tillkommer även en ytterligare 

förtroendedimension av att crowdfunding sker via en digital plattform, vilket gör 

förtroendeaspekten än mer relevant, men även mer komplex. (Pavlou, 2002.) 

Uppsatsen inriktas på equity based crowdfunding, då denna finansieringsform är 

betydligt mer etablerad i Sverige (Teigland & Ingram, 2013). Samtidigt är det till 

skillnad från reward based crowdfunding jämförbart med riskkapitalister och 

affärsänglar, då samtliga parter antas ha ett ägandemotiv i projekten. Dessa 

egenskaper gör fenomenet än mer intressant att undersöka crowdfunding som 

finansiell intermediär. Vidare information om de olika crowdfundingformerna och 

dess skillnader sinsemellan återfinns i Bilaga 1. 

1.1 Problemformulering 

Existerande forskning om crowdfunding är i dagsläget inriktat mot beskrivande 

forskning över fenomenet i sig. Det finns ingen tidigare forskning över hur förtroende 

bildas från den finansiella intermediären gentemot finansiärer och entreprenörer inom 

crowdfunding. (Teigland & Ingram, 2013.) Det är intressant att utforska hur 

förtroendeskapandet går till hos crowdfundingföretag då detta är en central aspekt hos 

finansiella intermediärer. Inom bankväsendet utvecklas relationer under lång tid, 

vilket bidrar till en minskad informationsasymmetri. Detta underlättar 

förtroendeskapandet vilket minskar bankens risk, samtidigt som företaget som söker 

finansiering får ökade kreditmöjligheter. (Howorth & Moro, 2006.) Då crowdfunding 

är ett betydligt nyare fenomen bör det därför sakna denna erfarenhet i större 

utsträckning och detta gör att förtroendeskapande kan bli mer problematiskt. 

Entreprenör och finansiärer vill känna sig trygga i att den finansiella intermediären 

sköter sina åtagande och därför bör en viktig aspekt vara att intermediären skapar ett 

starkt förtroende till båda aktörerna.  
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Det är denna faktor som uppsatsen kommer fokusera på för de finansiella 

intermediärerna inom crowdfunding, vilket leder till frågeställningarna:  

 

• Hur skapar equity-baserade crowdfundingföretag förtroende för de 

entreprenörer som finansieras via den? 

• Hur skapar equity-baserade crowdfundingföretag förtroende för de finansiärer 

som skjuter till kapital? 

1.2 Syfte 

Det kan tänkas finnas en förtroendesituation hos en equity-inriktad 

crowdfundingplattform liknande den hos en traditionell finansiell intermediär. Syftet 

är att undersöka karaktären av de centrala förtroendeegenskaperna hos crowdfunding. 

Detta kommer genomföras genom att göra tydligt vilka verktyg som 

crowdfundingföretag använder för att förtroende ska skapas dels till finansiärer och 

dels till entreprenör. Studien syftar vidare till att ge ett bidrag till forskningen kring 

detta relativt nya fenomen genom att beröra förtroendeaspekten inom ämnet.  
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2 Litteraturgenomgång 

I detta kapitel presenteras relevant litteratur kring förtroendeskapande mellan 

organisationer, individer och finansiell intermediär. I kapitlet bedrivs även en 

genomgång av de centrala begrepp som kommer behandlas i uppsatsen. 

2.1 Trust 

Som grund för uttrycket trust används definitionen av trust som Mayer, Davis, and 

Schoorman (1995:712) bidragit med och anses som en av de bästa och mest 

välanvända. De definierar trust såsom följer: 

 
“The willingness of a party to be vulnerable to the actions of another party based on the expectation 

that the other will perform a particular action important to the trustor, irrespective of the ability to 

monitor and control that other party” 

2.1.1 Digital trust 

Förtroende ses som en grundläggande konkurrensfördel och en viktig grund inom 

digital handel, där förtroende mellan organisationer ses som en funktion av 

trovärdighet och välvilja (Barney & Hansen 1994; Pavlou, 2002). Internetbaserad 

affärsverksamhet karaktäriseras av en opersonlig miljö, där kommunikationen ofta 

sker genom ett digitalt nätverk istället för öga mot öga, där osäkerhet råder inom en 

teknologisk infrastruktur för transaktioner (Pavlou, 2002; Yaobin et. al., 2010).  

 

Med hänsyn till dessa egenskaper är den digitala affärsmiljön ett fenomen där 

institution based trust är väsentligt, då det skapas ett certifieringsbehov för den andra 

partens tillförlitlighet. (Pavlou, 2002) Institution based trust förklaras närmare i ett 

senare kapitel. När människor bildar relationer via en internetbaserad intermediär 

skapas förtroende för intermediären genom goda interaktioner mellan aktörerna. 

Förtroendet till aktörerna kan vidare stärkas genom att intermediären sköter den 

virtuella gemenskapen på ett bra sätt, då det främjar tilliten om de har samma 

värderingar som aktörerna. (Yaobin et. al., 2010.) 
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Även fast förtroendeskapande är väsentligt i internetbaserad affärsverksamhet skiljer 

sig synen för förtroende i den digitala ekonomin med den traditionella synen för 

förtroende. I det traditionella synsättet har familiarity trust, det vill säga förtroende 

baserat på kännedom om motparten, en betydande roll. I den digitala ekonomin där 

organisationer skapar affärsrelationer med många nya och ibland vissa anonyma 

aktörer, saknas detta förtroende då kännedomen om affärspartnern ofta är liten. 

(Pavlou, 2002.) Nedan förklaras några förtroendeaspekter som går att implementera i 

den digitala kontexten.  

2.1.2 Förtroendets roll i affärsrelationer 

Förtroendets roll i ett ekonomiskt utbyte skiljer sig mellan situationer. Barney & 

Hansen (1994) identifierar i sin artikel tre typer av förtroende: weak form trust, semi-

strong form trust och strong form trust. Förtroende i en affärsrelation är en ömsesidig 

tro om att affärspartnern inte ska utnyttja ens sårbarheter, men graden av förtroende 

kan skilja sig mellan olika slags ekonomiska utbyten.  

  

En stark trovärdighet mellan parterna skapas då relationen inte tyngs av moral 

hazard4, ett informationsmässigt snedvridet urval eller andra signifikanta sårbarheter.   

Denna typ av förtroende kan man kalla weak form trust eftersom detta förtroende 

existerar oberoende av lagar, kontrakt eller andra former av styrningar. (Barney & 

Hansen, 1994.) Semi-strong form trust är en typ av förtroende som grundar sig i olika 

styrmekanismer. När förtroende har en semi-stark roll finns det signifikanta 

sårbarheter hos parterna och det krävs att parterna är skyddade genom olika 

styrenheter.  Styrenheterna lägger på en kostnad för parter som inte följer sina 

åtaganden i relationen. Används lämpliga styrenheter blir kostnaden för ett 

opportunistiskt beteende större än den vinst beteendet ger upphov till. Detta kan 

exempelvis göras genom ett kontrakt med specifika åtaganden som måste vara 

uppfyllda från parterna där vite betalas av en eventuell opportunistisk part. En 

rationell affärspartner får således ett egenintresse att bete sig på ett tillförlitligt sätt. 

Semi-strong form trust är den mest frekvent använda typen i ekonomiska 

                                                
4 Moral hazard definieras av Holmström (1979) som en situation där den ena parten har tendens att 
agera riskfyllt eftersom konsekvenserna av ett sådant beteende endast drabbar den andra parten i 
relationen. 



Uppsala Universitet  Johan Hunter Oja 
Kandidatuppsats Företagsekonomi C   Rickard Markgren 
 
 

6 
 

transaktioner. Strong form trust uppstår när det finns signifikanta sårbarheter i 

transaktionen som är oberoende av vad det finns för ekonomiska styrmekanismer 

eftersom ett opportunistiskt beteende skulle bryta mot värderingar, principer och 

normer för det beteende som parterna har internaliserat för transaktionen. (Barney & 

Hansen, 1994.) 

2.1.3 Institution based trust 

Institution based trust speglar säkerheten som människor känner genom institutioner 

som t ex. garantier eller trygghetssystem (Mcknight et. al., 1998.). Dessa institutioner 

upprättas för att öka möjligheten för individer och företag att skapa lyckade relationer. 

Institution based trust anses extra viktigt i situationer där det finns lite eller ingen 

tidigare interaktion mellan parterna, där rykte har en särskilt viktigt roll vid 

förtroendeskapandet inom initiala förhållanden. (Rachmann & Inkpen, 2011.)  

 

I den tidigare forskningen diskuteras två typer av institution based trust: Situational 

normality (i) som är definierat som ett tillstånd där det finns ett förtroende att 

relationen kommer bli lyckad eftersom situationen känns normal. I och med att den 

rådande situationen känns normal, upplevs den rådande informationsasymmetrin lägre 

och därmed även den uppfattade risken i situationen, vilket ger en grund för 

förtroende. Structural assurances (ii) är definierat som ett fenomen där man känner 

ett förtroende till att relationen kommer bli lyckad eftersom det finns kontextuella 

förhållanden som t ex. avtal, kontrakt, regler, garantier etc. (Mcknight et. al., 1998.) 

Det finns tre skäl till att använda structural assurance för att bygga institution based 

trust. För det första skapar skyddsåtgärder en tro att entreprenören är bunden till att 

uppträda på ett tillförlitligt sätt. För det andra speglar institutioner entreprenörens 

åtaganden så att finansiären blir övertygad att entreprenören är pålitlig. För det tredje, 

structural assurance kopplas till förtroende genom att olika typer av försäkringar 

skapar trygghet, särskilt när det saknas tidigare erfarenheter. (Pavlou, 2002.)  
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2.1.4 Affect based trust 

Affect based trust byggs av den tillit mellan parter som skapats genom en personlig 

relation (Parayitam & Dooley, 2009). Mcallister (1995) beskriver denna 

känslomässiga aspekt i förtroendeskapande som starka band som utvecklas mellan 

individer. När ett förtroende bildas görs känslomässiga investeringar i form av 

ömsesidig omtanke mellan individerna (Mcallister, 1995; Johnson et. al., 2003; 

Andersen & Kumar, 2003). Den ömsesidiga omtanken ger styrka och trygghet i 

relationen. När den känslomässiga kopplingen blir starkare kan förtroendet för ens 

partner bli större än den tillit som har skapats av den tillgängliga kunskapen som finns 

om varandra. (Johnson et. al., 2003.) De känslomässiga banden är ofta det som utgör 

grunden för förtroendet (Mcallister, 1995). 

 

För att ett förtroende ska bildas betonar Jones (1996) vikten av det faktum att 

motparten ska känna att du förväntar dig att hen sköter sina antaganden. 

Förväntningar gör att människor på ett mer omsorgsfullt sätt agerar i den andra 

partens intressen. Ett känslomässigt förtroende är ofta väldigt starkt, vilket innebär att 

det krävs starka bevis för att bryta tilliten till individen eller företaget. En av 

anledningarna till detta är att man ofta försöker hitta självbekräftande stöd för det 

förtroende man redan känner. (Jones, 1996.) Känslor spelar en betydande roll när 

personliga interaktioner skapas. Positiva och negativa känslor formar vårt beteende, 

samtidigt som det bildar oss en uppfattning om tillförlitligheten till varandra. Det 

spelar en viktig roll i inledningsfasen, utvecklandet, men även för att behålla 

förtroendet över tid. (Andersen & Kumar, 2003.)  

2.1.5 Calculative trust 

Calculative trust är baserat på en analys av ekonomisk rationalitet där individen avgör 

om det är i motpartens bästa intresse att bryta förtroende eller ej (Gefen & Pavlou, 

2004, Williamson, 1985). Förtroende i sig kan ses om en funktion av risktagande och 

osäker information, där individen i förtroendesituationen behöver väga för- och 

nackdelarna i denna risk mot den bakgrund av osäker information som hen besitter 

(Lane & Bachmann, 1998). 
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I klassiska spelteoretiska definitioner av bestående förtroende mellan två parter 

uppkommer bestående förtroende i två situationer; Antingen om båda parterna har en 

kontinuerlig relation eller om deras relation hanteras av ett ramverk eller struktur som 

cementerar förtroendet parterna emellan t ex. att båda parter besitter en hög 

kompetens. (Axelrod, 1984.) Institutionella strukturer och incitaments utformande är i 

praktiken de främsta metoderna för att båda parternas intressen ska ligga i linje med 

varandra och som därmed ligger till grund för calculative trust (Shapiro et al. 1992). 

Calculative trust skiljer sig från institution based trust då det senare fokuserar på 

förtroendeaspekten hos en tredje part medan calculative trust appliceras på all 

rationell bedömning. Det vill säga institution based trust är ett led för att skapa 

calculative trust. (Gefen & Pavlou 2004.) 

 

Genom ett förtroende för intermediären kan ett kalkulativt baserat förtroende för den 

slutgiltiga säljaren, eller i kontext till denna uppsats, det finansierade företaget skapas. 

Finansiärer som hyser tillit till intermediären kommer även ha denna tillit då det finns 

en upplevd association mellan intermediären och entreprenören. Samtidigt innebär 

även denna association att förtroendet till entreprenören kan brytas ned som en 

konsekvens av intermediärens handlingar. (Lane & Bachmann, 1998.)  

 

Jämför man calculative trust med andra icke-kalkulativa former av förtroende 

tenderar förtroende baserat på rationella kalkulativa förväntningar lättare och 

snabbare kunna reparera ett ev. brutet förtroende då risken för ett opportunistiskt 

beteende ingår i parternas förväntningar över potentiella händelser. Samtidigt kan en 

relation enbart baserat på calculative trust begränsa fördelarna från relationen då båda 

parter är mer försiktiga än de egentligen behövt vara. (MacDuffie, 2011.) 

 

Den främsta kritiken mot synsättet om calculative trust kommer främst från åsikten att 

många grundläggande förtroendeteorier utgår från synen om att beslut tas med en 

rationell och egoistisk grund. Där man inte kan anses applicera en förtroendeteori med 

ett antagande om rationellt beteende då detta inte tar den större sociologiska 

kontexten av etik och normer in i beräkningen. (Weber 1978, Lane & Bachmann, 

1998.) 
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2.2 Sammanfattning av litteraturgenomgång 

I detta avsnitt har rådande teorier som är applicerbara till syftet studerats, där först 

övergripande teorier om digital trust och dess inverkan på affärsrelationer beskrivs, 

för att sedan redogöra institution based trust och vidare affect based- och calculative 

trust. De två sistnämnda kan ses som de perspektiv som uppgör det mer generella 

epitetet trust. Kopplingen mellan tidigare förtroendeteorier och dess inverkan på 

affärsrelationer kommer användas som grund för vidare analys.  

 

Även då de rådande förtroendeteorierna behandlar olika aspekter av trust, finns det 

samtidigt en koppling mellan dem alla. Digital trust kan ses som ett sammanhang där 

förtroende måste bildas med de opersonliga relationer och informationsasymmetri 

som råder inom ett virtuellt nätverk. Konsekvenserna av den digitala kontexten är den 

inverkan det får på affärsrelationer, därför kan det krävas olika former av 

förtroendeskapande aktiviteter för att få bukt på detta. I osäkra förhållanden kan 

förtroendet sedermera stärkas genom olika strukturer som minskar osäkerheten i 

relationen genom institution based trust. Strukturerna är uppbyggda från två 

perspektiv, affect based- och calculative trust. Inom affect based trust grundas 

känslomässiga antaganden om den som förtroendet yttras mot. Calculative trust 

handlar å andra sidan om att individen väger för- och nackdelarna av risktagandet 

denna tar mot utbytet och graden av information den besitter. Sammankopplingen 

som beskrivs ovan redovisas i Figur 1. 

 
Figur 1 Grafisk återgivning av sammankopplingen mellan teorier relevanta för uppsatsen. 
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3 Metod 

I det följande kapitlet kommer de övergripande arbetsmetoderna och 

tillvägagångssätten att beskrivas.  

3.1 Undersökningsprocessen 

I studien användes en deduktiv forskningsansats, där empirin jämfördes med befintlig 

teori. Denna forskningsansats medförde att det gick jämföra om tidigare studier inom 

området trust överensstämmer eller skiljer sig med den empiriska undersökningen och 

vilka underliggande faktorer som de eventuella skillnaderna beror på. (Saunders et. 

al., 2009:126–127.) 
 

Vidare användes kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Detta metodval 

grundas i att studien är av explorativ karaktär om ett fenomen som är relativt 

outforskat, där en kvantitativ metod skulle göra det svårare att gå på djupet inom 

problemområdet. (Saunders et. al., 2012:378; Blumberg et. al., 2011:265–266.) Det 

genomfördes semi-strukturerade intervjuer där frågorna till skillnad från strukturerade 

intervjuer är icke-standardiserade, vilket innebär att intervjuobjekten är den aktiva i 

intervjun, medan intervjuaren endast styr intervjun med öppna frågor och teman. Mer 

ostrukturerade undersökningsmetoder uppskattas ofta av intervjuobjekten eftersom de 

kan bemöta frågorna på det sätt de önskar, utan att känna sig pressade av ett 

strukturerat frågeformulär. (Blumberg et. al., 2011:266.) Genom öppna frågor tilläts 

intervjuobjekten att förklara och beskriva situationer eller händelser på ett utförligare 

sätt, jämfört med om strukturerade intervjuer skulle använts. Detta ledde till att 

intervjuobjektets inställning till de olika temana uppenbarade sig. (Saunders et. al., 

2009:320–321; 337.) Det finns en risk med öppna frågor att intervjuobjektet börjar 

diskutera kring områden som inte är relevant för undersökningen. Risken att 

relevansen av intervjuerna skulle bli låg reducerades dock genom styrning av 

intervjuobjekten i form av följdfrågor. Det var även relevant att genomföra kvalitativa 

intervjuer då syftet var att undersöka intervjuobjektens syn på betydelsen för ett 

relativt outforskat forskningsområde. (Blumberg et. al., 2011:266). En risk med 

kvalitativa intervjuer med individer inom olika hierarkiska nivåer inom företagen är 
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subject eller participants bias. Det innebär att det finns risk att intervjuobjektet 

uttryckte sig som hen trodde att dennes chef ville och därmed inte var fullt uppriktig i 

intervjun. Risken kan för detta reduceras genom att erbjuda anonymitet till samtliga 

deltagare i studien (Saunders et. al., 2009:156.) 

3.2 Val av intervjuobjekt 

För att öka kunskapen inför intervjutillfällena genomfördes en personlig intervju, följt 

av email-kontakt med Claire Ingram. Ingram är tillsammans med Robin Teigland den 

främsta forskaren i Sverige inom crowdfunding. Genom Ingram skapades en 

grundförståelse för crowdfunding som fenomen, vilket var till god hjälp när 

intervjuguiden utformades (Bilaga 2). Hon bidrog även med sitt nätverk, vilket vidare 

ledde till kontakt med en av grundarna som intervjuades i huvudstudien. 

 

Då syftet med huvudstudien var att utforska hur crowdfundingplattformar som ny 

finansiell aktör bildar förtroende till sina intressenter lades stor vikt vid att få access 

till etablerade crowdfundingföretag. Samtidigt var det väsentligt ur 

nyanseringssynpunkt att även göra intervjuer med entreprenör och finansiär för att få 

en övergripande uppfattning om hur förtroendeskapandet kan uppfattas från deras 

synvinkel. Crowdfundingföretag som undersöktes var FundedByMe, Crowdcube och 

Nordic Lokalkapital. Val av crowdfundingföretag grundade sig på att dessa företag är 

mest intressanta för vårt syfte, då alla är större aktörer på den svenska marknaden. 

(Teigland & Ingram, 2013.) För att öka reliabiliteten i intervjuerna lades sedan stor 

vikt i att få access till relevanta intervjuobjekt som har god insikt i det arbete som 

uppsatsen syftar att undersöka – hur crowdfundingföretag bildar förtroende. En 

förundersökning genomfördes även för att säkra kvaliteten på den empiriska 

undersökningen. Denna undersökning bestod av en intervju med grundaren av ett 

relativt nystartat crowdfundingföretag, Nordic lokalkapital. Förundersökningen 

minskade risken att teman och frågor var utformade på ett sätt som var oklart för 

intervjuobjekten, eller på ett sätt som inte täcker det undersökningsområde som var 

till avsikt, vilket i sin tur ökade studiens validitet. Då denna intervju gav ett kvalitativt 

underlag, kommer den även användas som underlag till huvudstudien. 
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För att få en så god bild som möjligt över arbetet med förtroendeskapande i de 

undersökta företagen valdes intervjuer med både grundare och ansvarig för kontakten 

till entreprenörer som arbetar närmare med relationer till intressenter. Genom direkt 

kontakt med grundarna för företagen ämnades undersökningen få en bakgrund i hur 

företagen har arbetat med förtroendefrågor sedan start. Sedan genomfördes intervjuer 

med ansvarig för relationer till entreprenörer som har större insikt i hur de arbetar 

med förtroende på daglig basis. 

 

Intervjuerna med entreprenör och finansiär genomfördes med en lätt modifiering av 

intervjuguiden, då intervjuguiden var utformad för intermediären. För att eliminera 

risken för branschavvikelse gjordes ett kvoturval där entreprenör och finansiär var 

kopplade till varandra via intermediären (Holme & Solvang, 1997:183). Med andra 

ord investerade finansiären specifikt i entreprenörens projekt. En sammanställning av 

de genomförda intervjuerna återfinns i Tabell 1. 

 

Position/Namn Del i crowdfundingkedjan Ålder Kön Intervjumetod Intervjulängd
Grundare A Intermediär 36 Man Telefonintervju 55min
Grundare B Intermediär 50 Man Intervju 90min
Grundare C Intermediär 34 Man Telefonintervju 70min
Membership manager Intermediär 29 Kvinna Intervju 60min
Entreprenör Entreprenör 24 Man Telefonintervju 45min
Finansiär Finansiär 23 Man Telefonintervju 40min
Claire Ingram Forskare Crowdfunding 30 Kvinna Intervju 90min  

Tabell 1 - En sammanställning över intervjuobjekt för studien efter position i företaget, vilken del i 
crowdfundingkedjan de har, intervjuaspekter samt demografisk information. 

3.3 Att mäta trust 

Att mäta de olika formerna av trust som existerar har gjorts i flera tidigare studier. 

Seppänen et. al (2007) går i sin artikel ”Measuring inter-organizational trust – critical 

review of the empirical research in 1990-2003” genom de flesta större 

forskningsartiklarna inom området mellan 1990- och 2003. En liknande studie, dock 

med inriktning mot e-handel, genomförde McKnight et al (2002) där fokus ligger på 

fyra faktorer kopplade till e-trust, disposition to trust, institution based trust, trusting 

beliefs och trusting intentions.  Dessa trust-koncept är sedan kopplade till etablerade 

strukturer inom e-handel. I Tabell 2 sammanställs rådande forskning kopplat till 



Uppsala Universitet  Johan Hunter Oja 
Kandidatuppsats Företagsekonomi C   Rickard Markgren 
 
 

13 
 

uppsatsens fyra temaområden, digital trust, institution based trust, calculative trust 

samt affect based trust.  
Författare Publicerad Sammanhang Trust-tema
Morgan & Hunt 1994 Relational Trust Affect- and Calculative-based Trust
McAllister 1995 Interpersonal Co-operation & Trust Affect-based Trust
Möllering 2002 Inter-organizational Trust Affect-based Trust
Doney & Cannon 1997 Inter-personal & Interorganizational Trust Calculative Trust
Gassenheimer & Manolis 2001 Inter-organizational & Organizational Trust Calculative Trust
Zaheer, McEvily & Perrone 1998 Inter-organizational Trust Calculative Trust
McKnight, Choudhury & Kacmar 2002 Trust in E-commerce Institution-based & Digital Trust
Pavlou 2002 Inter-organizational Trust in E-commerce Institution-based & Digital Trust  

Tabell 2 - Sammanställning av mätmetodik inom trust. 

3.4 Operationalisering 

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide med teman utdragna från det teoretiska 

underlaget, detta för att ha en genomarbetad och valid grund för empirin och analysen 

(Bilaga 2). Intervjuguiden delades upp i fyra huvudteman, digital-, institution based-, 

affect based- och calculative based trust, där varje tema bröts ner i öppna frågor som 

intervjuobjektet fick föra en diskussion om. Under intervjun lades även stor vikt i att 

få intervjuobjekten att exemplifiera för att det inte skulle ske några misstolkningar. Då 

reliabilitet grundar sig i huruvida datainsamlingsmetoden leder till samma resultat i 

liknande undersökningar (Saunders et. al., 2009:156.) är det svårt att dra slutsatser om 

reliabiliteten är hög i denna undersökning då det är en kvalitativ metod som använts 

och att det således inte går mäta reliabiliteten numeriskt, dock ökar upprepbarheten 

genom att grunda samtliga av studiens frågeställningar i tidigare etablerad forskning 

och frågeställningar. 

 

Temat digital trust bröts ner i en fråga om hur utformningen av plattformen ger ett 

förtroendegivande intryck. Denna fråga gjorde det möjligt att få information om hur 

förtroende skapas i en virtuell miljö enligt McKnight et.al (2002) och Pavlou (2002). 

Hur företaget skapar institution based trust fångades genom att intervjuobjekten fick 

berätta om vad företaget har för institutionella strukturer som skapar förtroende. För 

att göra det begripligt innefattade intervjuerna frågor om vilka legala- och tekniska 

strukturer som skyddar entreprenörer och finansiärer samt hur de förmedlar att de 

kommer sköta de antaganden de har gentemot dem. Frågorna utformades i linje med 

McKnights artikel om att mäta institution based trust inom e-handel, då det går att 

relatera till crowdfundingplattformar som intermediär. Affect based trust som berör 
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den emotionella aspekten av förtroende, gjordes mätbart genom applicering av 

förtroendeforskning av Möllering (2002) och McAllister (1995). Här fick 

intervjuobjekten beskriva hur de arbetar för att skapa förståelse för entreprenör och 

finansiärers behov, hur relationer skapas samt hur de arbetar för att behålla de 

relationer som byggs upp. Det fjärde och sista temat i intervjuerna var calculative 

trust, där intervjuobjekten fick diskutera kring hur de arbetar med att minska den 

informationsasymmetri som påverkar calculative trust. Frågorna är baserade på 

tidigare studier av Gassenheimer (2001) och Doney & Cannon (1997). 

Intervjuobjekten fick berätta hur de förmedlar till intressenter att de besitter den 

kompetens som krävs, arbetar med rykte och intressenters perception samt hur de 

förmedlar att entreprenörs och finansiärers intressen är viktiga.  

 

De öppna frågorna var till god hjälp för att styra intervjuerna så att intervjuobjektet 

betade av de ämnen som intervjuerna syftade till. Eftersom intervjuerna var av semi-

strukturerad art fick det verkan att intervjuobjekten kunde fritt och utan 

förutsättningar tala kring intermediärens förtroendearbete, vilket minskade risken att 

intervjuobjektets svar vinklades. Det har i hög grad gjorts ett försök att eliminera 

intervjuareffekten för att öka reliabiliteten i undersökningen. Intervjuareffekten som 

är det fenomen där intervjuaren t ex. har en viss attityd, eller ställer frågor på ett 

vinklat sätt som förändrar intervjuobjektens beteende och således ökar risken att 

intervjuobjekten inte svarar uppriktigt (Saunders et. al, 2009:326, 333). Försök till 

eliminering av detta fenomen har gjorts genom att skapa förtroende till 

intervjuobjekten. Detta skapades genom att intervjuarna höll en neutral ton, frågorna 

var enkla att förstå samt att de var så öppna att intervjuobjekten fritt kunde välja hur 

de ville vinkla sina svar (Saunders et. al., 2009:331–332). 

3.5 Intervju och analysmetod 

En helhetsanalys genomfördes av intervjuerna för att få en övergripande bild över de 

teman och problemområden som finns i det empiriska underlaget. Denna 

helhetsanalys utarbetades genom tre arbetsfaser – utformande av temaområden, 

frågeformulering och analysering. Först hittades fyra temaområde från 

litteraturgenomgången; digital-, institution based, affect based samt Calculative trust. 
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Utifrån dessa teman formulerades sedan frågeställningar för att slutligen utmynna i en 

systematisk analys utifrån de frågeställningarna som ställts upp. (Holme & Solvang. 

1997:141–142.) Efter att insamlad data sammanställts och analyserats, transkriberades 

det som var av extra intresse, till exempel nyckelord kopplade till intervjuguidens 

teman. Denna rationalisering gjordes för att kompromissa mellan effektiv 

tidsallokering och vikten av att fånga detaljer och citat för att göra resultaten mer 

nyanserade. (Holme & Solvang, 1997:144.) 

 

Analysen kompletterades med feedback från intervjuobjekten av det transkriberade 

materialet för att undvika feltolkningar och missförstånd från intervjuobjekten och 

därigenom ge ett mer genomarbetat och fylligt material (Jensen 1995:131–132). 

Vidare användes forskningstriangulering i samband med intervjuerna för att öka 

tilltron till resultatet. Detta gjordes genom att båda författarna närvarade vid samtliga 

intervjuer och kunde jämföra tolkningar över det insamlade materialet. Vid oenigheter 

över tolkningarna samlades komplimenterade underlag och alternativa upplysningar 

in. (Jensen 1995:103–104.) 

  



Uppsala Universitet  Johan Hunter Oja 
Kandidatuppsats Företagsekonomi C   Rickard Markgren 
 
 

16 
 

4 Studiens resultat 

I detta kapitel kommer den empiriska undersökningen presenteras. Den första delen 

består av en kort beskrivning av de företag som intervjuobjekten representerar. Sedan 

kommer intervjuobjektens arbete kring och syn på förtroendeskapande för 

crowdfundingföretag klargöras. Namn och företag för intervjuobjekten har efter 

begäran anonymiserats.. 

4.1 Crowdfundingföretag 

Till studien intervjuades tre skilda crowdfundingföretag operationella inom Sverige. 

För att få en bättre förståelse för crowdfundingmarknaden genomfördes en 

sekundärstudie över marknadsläget och aktuella aktörer i Sverige. Vidare presenteras 

de tre undersökta företagen och en generell bild över deras affärsidé för att ge läsaren 

en grundläggande förståelse för viktiga faktorer kring operationella 

crowdfundingföretag. 

 

FundedByMe är ett svenskt crowdfundingföretag grundat 2011, inriktat på equity- 

och reward based crowdfunding. De är i dagsläget operationella i hela Skandinavien 

samt Tyskland och Spanien. Ett stort fokus hos företaget ligger hos 

gränsöverskridande investeringar, vilket även är skälet till deras internationella 

expansion. Projekt läggs upp på FundedByMe’s plattform genom att entreprenörer 

kommer med en affärsidé, denna granskas sedan av en paneljury som avgör om 

projektets grund anses hålla en tillräckligt hög nivå för att läggas ut på plattformen. 

Sedan går projektets crowdfunding-kampanj in i en finansieringsrunda där potentiella 

investerare väljer att finansiera i projektet eller ej. Når crowdfundingkampanjen det 

utsatta finansieringsmålet tar FundedByMe en administrativ avgift på sex procent av 

det insamlade kapitalet. Når inte kampanjen det satta finansieringsmålet anses 

investeringsrundan förfallen och kapitalet går tillbaka till investerarna. 

(FundedByMe’s hemsida, 2013.)   

 

Crowdcube är i grunden ett brittiskt företag, men har nu även etablerat sig på den 

svenska marknaden genom ett joint venture. De grundades i Sverige 2011 med 
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inriktning att ge entreprenörer ökade möjligheter att styra sin finansieringsprocess och 

speciellt hitta finansiering hos släkt, vänner och främlingar. Till skillnad från 

FundedByMe är Crowdcube endast inriktade mot equity based crowdfunding, men 

har liksom FundedByMe krav på att varje kampanj måste det uppsatta 

finansieringsmålet för att kapital ska betalas ut till entreprenören. De gör även en 

grundläggande due diligence över potentiella entreprenörer som kommer med en 

förfrågan om att få finansiera sitt projekt via plattformen. Detta motiverar enligt dem 

uppläggningsavgiften på 25’000kr per projekt, där 50% betalas i förväg och 

resterande 50% betalas om kampanjen är lyckad. Utöver denna fasta kostnad 

tillkommer även en avgift på fem procent på insamlat kapital för lyckade kampanjer. 

(Crowdcube’s hemsida, 2013.) 

 

Nordic Lokalkapital är ett mindre crowdfundingföretag som endast är inriktat på 

equity based crowdfunding. De skiljer sig från andra equity-baserade plattformar 

genom att ägandet inte är direkt utan genom lokala crowdfundingbolag som varje 

investerare blir delägare i. De har liksom övriga aktörer på marknaden samma krav på 

de uppsatta finansieringsmålen men gör ingen genomgående due diligence i likhet 

med Crowdcube. De fasta kostnaderna för entreprenörerna skiljer sig beroende på 

projektets storlek och betalningskapacitet mellan 1000 och 6000 kronor, vilket sedan 

följs av att Nordic Lokalkapital tar fyra procent på insamlat kapital. (Nordic 

Lokalkapitals hemsida, 2013.) 

 

I Tabell 3 återfinns en sammanställning på centrala särskiljande aspekter mellan 

undersökta crowdfundingföretag. Vidare hittas även kampanjexempel från 

crowdfundingplattformarna i Bilaga 3. 
 

Företag Grundat Startkostnad Procentuell andel av insamlat kapital

Fundedbyme 2011 0 kr 6%

Crowdcube 2011 25000kr (varav 50% betalas direkt och 50% 
betalas vid en lyckad kampanj

5%

Nordic Lokalkapital 2010

500-1000kr i uppläggning + 
marknadsföringsavgift på 500-5000sek för 
bolag som marknadsförs via lokalkapitals 
hemsida, summorna beror på företagets storlek 
och komplexitet

4%

 
Tabell 3 - En sammanställning av intäktsstrukturen för de undersökta crowdfundingföretagen. 
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4.2 Utformandet och sammanhanget bygger förtroende  

En plattforms utseende och funktioner är något som måste vara väl utstuderat och 

genomtänkt för att ge ett förtroendegivande intryck. Detta görs bland annat genom ett 

arbete med att skapa en plattform som tvingar entreprenören att delge information 

utefter finansiärernas behov. Därför ställer många crowdfundingföretag höga krav på 

entreprenörers informationsdelning när de vill presentera en kampanj på plattformen, 

för att förtroende ska skapas gentemot finansiärer, detta tas också väl emot av 

finansiärerna som ser kraven som en kvalitetsstämpel. 
 

”Vissa fält måste vara ifyllda för att det ens ska gå skicka in en presentation, just för att tvinga 

entreprenörerna att hålla tillräckligt god kvalitet för att ens komma in för granskning. Så 

entreprenörerna måste uppge sin värdering och de måste ladda upp ett dokument med ansenlig 

information.” – Membership manager, intermediär 
 

”Det känns tryggt att veta att inte vem som helst kommer igenom med sin crowdfundingkampanj och 

kan efterfråga pengar till sitt projekt.” – Finansiär 
 

För att förtroende ska skapas till entreprenörer var alla intervjuobjekt samstämmiga 

om att det är viktigt att skapa en hemsida med hög transparens, därmed hade de en 

medvetenhet över vad crowdfundingsföretagets roll är i kampanjen. Samtidigt gäller 

det att de inte ”snöar” in sig på hur de vill att plattformen ska se ut, utan titta på hur 

andra har gjort och ta åt sig kunskaper.  
 

”Det gäller att hemsidan är transparent, men också att man kollar på andra case, hur de har gjort.”  

– Grundare C, intermediär 

 

”Extrem tydlighet och många svar på samma fråga på flera ställen, så att folk alltid kan referera vad 

är det för någonting, hur man menar här. Så jag tror ju mer svar och hur tydlig man är, desto mer 

förtroende.” – Grundare B, intermediär 

 

Entreprenören tycker att det som nämns av crowdfundingföretagen stämmer, men 

denne betonar även att det grafiska intrycket är viktigt. Det ser entreprenören ofta som 

en indikator på hur etablerat företaget är.  
 

”Man har ju inte direkt förtroende för en sida direkt från Wordpress som någon kastat ihop lite snabbt. 

Då söker jag mig hellre någon annanstans” – Entreprenör 
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4.3 Olika syn kring vikten av strukturer  

Det råder en spännvidd bland de undersökta företagen om vikten av strukturer. Vissa 

intervjuobjekt hävdar att det inte krävs några särskilda legala strukturer via 

plattformen utan att det finns lagar som skyddar entreprenörer och finansiärer.  Andra 

ser lagar som något som är grundat i en gammal värld där man inte var uppkopplad 

och anonymitet var en vanlig företeelse, vilket innebär att vikten av kontrakt och 

andra legala bevis har förändrats. 
 

”Det är mer värt idag att man arbetar med transparensen på riktigt än att man jagar regleringsbevis. 

[…] HQ bank var reglerade efter finansinspektionen, det betydde ingenting” – Grundare A, intermediär 
 

Ett av de undersökta företagen ansåg dock att det är förtroendeingivande att ha en 

närmare relation till finansinspektionen. De arbetar därför utifrån finansinspektionens 

rekommendationer då de håller i det finansierade kapitalet under kampanjens gång, 

istället för att entreprenören får tillgång till kapitalet löpande.  
 

”Vi fokuserar på att de når målen och vi håller pengarna för att det ska vara ordning och reda och allt 

ska skötas rätt.” – Grundare C, intermediär 
 

Det finns situationer då det krävs tekniska strukturer för att skapa en trygghet för 

finansiärer. Ett exempel på detta är scribe-funktionen som FundedByMe använder 

som en digital signatur, dvs. en avsiktsförklaring för investeringar.  
 

”Man vill ju ha en tydlig process där man får ett intyg att man investerat, en typ av digitalt kontrakt, 

även om det inte är ett kontraktsbrott om man väljer att inte investera.” – Membership manager, 

intermediär 
 

Just denna kontinuerliga tydlighet ger även finansiären en känsla av kontinuitet och 

professionalism där en osäker investering kan göras mer legitim. Ur entreprenörens 

synvinkel har däremot legala- och tekniska strukturer ringa betydelse och därmed 

läggs liten eller ingen vikt på detta vid val av plattform för kampanjen. 
 

”Även fast det inte är något juridiskt bindande så gör bara funktionen i sig att man känner att det är en 

riktig investering man gör i ett riktigt företag” – Finansiär 

 
”Alltså spontant är detta lite bu eller bä för oss. Tror det snarare är viktigare för dem som vill 

finansiera.” – Entreprenör 
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4.4 Förtroende skapas genom relationer 

Skapande av relationer är en process med hög komplexitet. Genom att synas och 

höras mycket i media, på företagsevent, föreläsningar etc. når crowdfundingföretag ut 

till entreprenörer och som vidare leder till att en relation skapas mellan plattformen 

och entreprenören. Relationer till finansiärer är å andra sidan en indirekt process för 

plattformar, då denna relation skapas främst genom de relationer som bildas mellan 

finansiärer och entreprenörer via deras aktiviteter. Aktiviteter i detta sammanhang kan 

handla om att göra uppdateringar, eller på annat sätt få kampanjen att kännas levande 

i ögonen på finansiärerna. 

 
”Om man tittar på statistik från branschen, […] så brukar man säga att för en framgångsrik kampanj 

har 80-85 % utav aktiviteterna genererats av entreprenören medan resterande del kommer från 

crowdfundingplattformen.” – Grundare C, intermediär 

 

Crowdfunding är ett relativt nytt fenomen och därför har det tagit lång tid för 

företagen att bygga upp trovärdighet. Det är därför väsentligt för 

crowdfundingföretagen att bevisa för sina intressenter att de är trovärdiga.  

 
”Folk har varit skeptiska, har testat oss, har ifrågasatt oss, har funderat på oss och sedan har vi gång, 

på gång, på gång levererat och hållit våra löften och deadlines.” – Grundare A, intermediär 

 

Crowdfundingföretagen har olika taktiker för att bibehålla relationerna som de byggt 

upp till sina entreprenörer. Vissa företag genomför en uppföljning i form av intervjuer 

med entreprenörer som sedan används för att visa att de har ett intresse för 

entreprenörens arbete, samtidigt som det skapas en inspirationskälla för nya 

entreprenörer. I Sverige är antal entreprenörer på equitysidan fortfarande överskådligt. 

Därför är det ännu möjligt att bibehålla relationen på detta sätt men i framtiden kan 

det krävas bildande av entreprenörsnätverk för att bibehålla relationer.  

 
”Just nu är inte behovet skriande för vi har bra relationer som det är, men sen behövs struktur på det 

när det blir fler.” – Membership manager, intermediär 
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Entreprenören har haft en god dialog med crowdfundingföretaget genom hela 

processen och även efter den genomförda kampanjen.  Dialogen bestod under 

kampanjen bland annat av ständig feedback, vilket förstärkte känslan av att 

crowdfundingföretaget var seriöst och brydde sig om kampanjen. 

 
”Vi hörs kontinuerligt och berättar hur det går och så. […] Det känns riktigt skönt”  

– Entreprenör 

 

Andra har en annan syn på vikten av att bibehålla entreprenörer efter genomförd 

kampanj. Dessa anser att det inte är intermediärens jobb att varken skapa eller 

bibehålla relationer med sina intressenter. Förtroende finns för att det redan sedan 

tidigare har funnits ett förtroende till entreprenören, vilket innebär att det inte behöver 

skapas någon relation till intermediären.  

 
”Jag ger dem bara verktyg och råd med vad jag kan råda dem om ju. Then it’s their problem, they 

have to make it, I don’t have to make it.” – Grundare B, intermediär 

 

Något som är gemensamt för crowdfundingföretagen är att de vill att intressenter ska 

uppleva dem på samma sätt som de upplever andra vardagliga ärenden på internet, att 

de finns ett intuitivt och grundläggande förtroende för dem. De vill att finansiärerna 

ska ha samma grad av tillit till att pengarna kommer till rätt mottagare via deras 

plattform, som när de sänder pengar via sin internetbank. Just denna trygghet i den 

digitala hanteringen av kapital är central även för finansiären. 

 
”Det ska vara som att betala en räkning.” – Membership manager, intermediär  

 

”Det är ju ändå pengar det handlar om, ibland större summor, det är inget man bara kastar ifrån sig, 

man vill veta att hanteringen är stensäker” – Finansiär 

4.5 Transparens i finansiella sammanhang 

Transparens är ett nyckelord som genomsyrar alla undersökta 

crowdfundingplattformar för att öka förtroendet till både entreprenörer och 

finansiärer. Transparens ses som ett verktyg som alla använder nu för tiden, oavsett 

bransch. Detta grundar sig i att sociala medier anses har förändrat samhällets sätt att 
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tänka och arbeta, speciellt inom den finansiella sektorn. Tidigare har det inte kommit 

naturligt med transparens inom finansvärlden, snarare är kutym att vara så opaka som 

möjligt. 
 

”… så när vi kommer in och är transparenta både med vår affärsidé, vår översyn, våra läxor och 

lärdomar men även med vår modell., då blir ju det ett välkommet tillskott.” – Grundare A, intermediär 
 

Samtidigt är graden av transparens hos entreprenören en balansgång som 

intermediären är med och påverkar. Alla crowdfundingplattformar har mer eller 

mindre strikta riktlinjer över vad som krävs för att bli godkända för att finansieras via 

deras plattform, där intermediärens roll är att vikta entreprenörens intresse av att 

behålla sina affärshemligheter mot finansiären och dennes behov av information. 
 

 ”När vi gjorde vår första runda så berättade vi på nätet det vi var bekväma med och så sa vi till de 

som ville veta mer att de gärna fick höra av sig. […]Är inte han [entreprenören] beredd på att fylla i 

all information är inte crowdfunding rätt forum” – Grundare A, intermediär 
 

De riktlinjer för transparens som crowdfundingföretagen kräver på entreprenörer 

ledde till att entreprenören lade stor vikt vid att vara så transparent som möjligt. Att 

vara transparent är dock även något som förde med sig risker, men då de inte finns 

några dokumenterade bedrägerifall i Sverige och att många använt crowdfunding som 

finansieringsform tidigare kändes det värt att ta risken.  
 

”Man är ju alltid orolig att någon annan kommer och tar det man tror på.[…] Det kändes ändå rätt 

lugnt, flera projekt har ju gjort det före oss och det har ju fungerat för dem, så resonerade vi.”  

– Entreprenör 
 

Då det i crowdfundingsammanhang handlar om start-ups som finansieras finns det 

risker att företaget går i konkurs. Detta är något som de allra flesta som investerar 

inom crowdfunding är medvetna om. Alla intervjuobjekt är eniga om att det krävs en 

gedigen transparens när något sådant sker genom att berätta för allmänheten vad det 

insamlade kapitalet använts till och vad det är som inte gått som man tänkt.  

 
”Vi har ingen utstakad action-plan, men vi har ju en modell över hur andra har gjort och jag tror vi 

skulle göra något snarlikt som de plattformarna gjorde. Att man tillsammans med entreprenören gör 

ett gemensamt uttalande: Det här har hänt, såhär hanterade vi det och såhär har entreprenören 

hanterat det.” – Membership manager, intermediär 
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4.6 Skapandet av initialt förtroende och dess konsekvenser 

”Det är en process, det börjar med att entreprenörerna skapar en presentation, till dess att investerare 

stoppar in pengar och sedan ska entreprenörerna få pengarna. Så detta måste ju gå som en process 

och detta måste fungera smärtfritt varenda gång. Annars så kan vi stänga ner.” – Membership 

manager, intermediär 

 

Förtroende är vitalt i crowdfundingsammanhang för att processen ska flyta på. Dock 

understryker alla intervjuobjekt att det inte bara är förtroende som är viktigt för att en 

relation ska skapas gentemot entreprenörer. En väsentlig aspekt är också vart 

entreprenören vill att kampanjen ska vara synlig. Om en entreprenör exempelvis gör 

en kampanj som syftar till att slå sig in på den brittiska marknaden kan det vara 

intressant att använda en brittisk crowdfundingplattform, då denna aktör har 

kunskaper om denna specifika marknad.  

 
”Förtroende är en viktig aspekt men det är inte det som fäller avgörandet vilken plattform man 

väljer.” – Membership manager, intermediär 

 

När entreprenören skulle välja plattform ansåg denne att det skulle vara mer 

problematiskt att hålla en god kommunikation med intermediären om man sökte sig 

till en internationell plattform. Detta potentiella problem låg till grund för valet av en 

svensk plattform. 

 
”En mindre mer lokal plattform där vi känner att vi kan snacka med de som ligger bakom känns 

spontant tryggare” – Entreprenör 

 

En tydlig problemfaktor som belystes hos crowdfundingföretagen var problematiken 

att skapa initialt förtroende mot entreprenörer och finansiärer, ett problem som 

baserades i crowdfundingens korta renommé tillsammans med en okunskap om 

fenomenet.  

 
”Jag säger såhär, du kan inte få trovärdighet inom den här branschen utan att vara trovärdig länge. 

Därför för en ny crowdfundingplattform som öppnar så blir det ett moment 22. Du behöver vara igång 

länge för att vara trovärdig samtidigt som du behöver trovärdighet för att kunna hålla igång länge.”  

– Grundare A, intermediär 
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Just bristen på allmän etablering av crowdfunding är en av de större utmaningarna för 

plattformarna. En okunskap om fenomenet gör arbetet med förtroende mot 

intressenterna än brantare. Fokus hos crowdfundingföretagen har därför varit att knyta 

till sig kända aktörer inom andra relevanta områden för att därigenom få en legitimitet 

till sin egen verksamhet.  
 

”det är såklart viktigt att välja dem man allierar sig med, det gör ju att de får ett förtroende för oss” 

 – Grundare B, intermediär 

 

När väl en kunskap är etablerat hos finansiären finns tendenser att även en slags 

altruism byggs gentemot det finansierade projektet. Finansiären tenderar att knyta till 

sig projektet den tagit del av och därigenom få en högre känsla av ägande gentemot 

projektet. 

 
”När man väl investerat i ett projekt bryr man sig verkligen om det, det är inte direkt som köpa aktier 

där man bara ser företaget i stort, allt känns mer personligt.” – Finansiär  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer begreppen från modellen (Figur 1) utvecklas för att binda 

samman hur det empiriska fenomenet överensstämmer med rådande teorier inom 

ämnet. 

5.1 Digital trust 

Det råder en osäkerhet på internet med opersonliga relationer och 

informationsasymmetri. Den digitala kontexten är således ett sammanhang där det 

krävs en struktur för att entreprenörer och finansiärer ska få ett förtroende till 

crowdfundingplattformen. Den empiriska undersökningen pekar på att 

crowdfundingföretag lägger ner mycket arbete vid att utforma sin plattform på ett 

tydligt sätt, där det ställs krav på att entreprenören minimerar 

informationsasymmetrin. Genom detta skapar intermediären ett förtroende till 

finansiärer. Detta resonemang stödjer rådande teori av Yaobin et. al. (2010) om att 

förtroendet stärks när en intermediär sköter den virtuella gemenskapen på ett bra sätt.  

Denna brist på personliga relationer återspeglas även i Pavlou (2002) teori om 

behovet av familiarity trust inom en digital kontext. Aktörerna inom crowdfunding 

behöver få en kännedom sinsemellan även fast en fysisk interaktion inte 

nödvändigtvis är etablerad. Detta hanterar intermediären genom att skapa en känsla av 

personlighet inom plattformen, där stor vikt läggs på presentationer till entreprenör, 

transparens och tydlig kontaktbarhet till, och mellan, alla intressenter. 

 

Vid investering i kampanjer är det väsentligt att få finansiärer att uppleva plattformen 

som pålitlig och seriös. Detta löser crowdfundingföretagen ofta genom att använda 

tekniska strukturer som skapar trygghet, där scribe-funktionen som FundedByMe 

använder är ett exempel på detta. Detta stärker den tidigare forskningen av 

exempelvis Pavlou (2002) om att digitalt förtroende skapas av ett certifieringsbehov. 

Dock ansåg entreprenören i huvudstudien att legala- och tekniska strukturer inte är av 

väsentlig vikt från dennes synpunkt. Således finns inget stöd för Pavlou’s (2002) teori 

ur entreprenörens perspektiv, men detta kan troligtvis skilja sig mellan olika 

entreprenörer, beroende på hens riskaversion.  
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5.2 Förtroendets roll i affärsrelationer 

Det tenderar att finnas grader av altruism inom Crowdfunding från finansiärens sida. I 

sken av Johnson (2003) och McAllister (1995) teori om att känslomässiga band ger en 

grund för starkare förtroende, är det därmed rimligt att även finansiären tenderar att 

ha ett starkare band gentemot intermediären och entreprenörerna.  Ett initialt sett 

starkare band och därmed starkare förtroende kan ge att behovsgraden av förtroende 

enligt Barney & Hansen (1994) är även den initialt lägre.  Genom att finansiären har 

en grad av altruism vid investeringstillfället kan alltså behovet av strukturella och 

tekniska strukturer inom Crowdfunding bli lägre. 

 

Samtidigt är just problematiken med initialt förtroende något som får direkta 

konsekvenser för relationerna inom crowdfunding, där arbetet med förtroende inte 

bara behöver vara situationsanpassat utefter finansiären eller entreprenörens kunskap 

om fenomenet, men även utefter dessas känslor om fenomenet i sig. Detta leder i sin 

tur till att olika nivåer av trust enligt Barney & Hansen’s (1994) teori behövs. Vissa 

crowdfundingföretag anser att behovet av att visa att de är bundna till legala strukturer 

såsom registrering vid statliga institutioner för att skapa förtroende är högre än andras. 

Detta i enlighet med McKnight et als. (1998) teori om institutionella strukturer. 

Vidare är det något som kan ses som en metod att överkomma det moment 22 som 

crowdfundingföretagen upplever kan uppstå för icke etablerade aktörer enligt 

Rachmann & Inkpen’s (2011) teori om problematiken att skapa initialt förtroende.  

5.3 Institution based trust 

Ett av crowdfundingföretagen stack ut genom dess arbete med att förankra förtroende 

mot sina intressenter via statliga institutioner, och då specifikt en tät koppling till 

finansinspektionen. Där betonas att det är ett bra sätt för att skapa ett stark förtroende 

för både entreprenörer och finansiärer. Entreprenören som intervjuades ansåg däremot 

att finansinspektionen inte hade någon betydelse för dem, men att det möjligen har en 

större betydelse för att skapa tillit till finansiären. Detta kan ha att göra med att de 

tycker att lagarna som finns i Sverige är tillräckligt betryggande och därför känns en 

tät koppling till finansinspektionen överflödig.  Ser man till tidigare studier gjorde av 
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t ex. Mcknight et. al. (1998) och Pavlou (2002), skapas ett starkare förtroende då 

kontextuella förhållande i form av trygghetssystem behövs för att skapa en tillit till 

intermediären när tidigare erfarenheter saknas. Denna teori som Mcknight et. al. och 

Pavlou benämner structural assurance får alltså medhåll av det ovan nämnda 

crowdfundingföretaget, men ej av entreprenören i studien. 

 

De övriga menar att det inte är nödvändigt att använda några legala strukturer på 

plattformen, då de befintliga lagarna är tillräckliga för att skapa förtroende. De 

rådande teorierna som beskrivs ovan kontradikteras således av de övriga 

crowdfundingföretagen. Detta tros vara starkt sammankopplat med Barney & 

Hansen’s (1994) teori om att förtroendets roll i affärsrelationer skiljer sig mellan 

situationer. I det första fallet, där företaget ansåg att finansinspektionen var 

nödvändigt för att skapa förtroende, ser vi det som något som Barney & Hansen 

benämner semi-strong form trust. Denna association görs då företaget använder en 

styrenhet för att entreprenörer och finansiärer ska känna tillförlitlighet till dem som 

finansiell intermediär. De andra aktörerna i undersökningen som anser att de inte alls 

är nödvändigt att nyttja sådana styrenheter är således kopplade till weak form trust.  

5.4 Affect based trust 

Det finns en medvetenhet bland crowdfundingföretag om betydelsen att visa upp sig i 

olika sammanhang för att skapa relationer till entreprenörer. Anledningen till varför 

det läggs stor vikt vid detta är att de vill utbilda entreprenörer om vad crowdfunding 

är, samtidigt som de får möjlighet att skapa personliga relationer. Personliga 

relationer leder sedermera till affect based trust. Relationer till finansiärer däremot 

som är en indirekt process, då det i det undersökta fenomenet snarare bildas en 

relation mellan entreprenör och finansiär. Detta innebär att relationen mellan 

crowdfundingföretag och finansiärer inte fullt kan förklaras av tidigare studier om 

affect based trust som mer fokuserat på relationer som en direkt process. (Se Johnsson 

et. al., 2003;Parayitam & Dooley, 2009.) 

 

Det har tagit lång tid att bygga upp trovärdigheten för crowdfundingsföretagen. I 

McAllister (1995) förklaras ett sådant beteende som naturligt då starka band måste 
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utvecklas över tid mellan individer. Crowdfundingföretagen har genom 

intressenternas skepticism varit tvungna att agera trovärdigt varje gång, vilket ligger i 

linje med Jones (1996) studie som trycker på att förtroende bildas när motparten 

känner en förväntan att du sköter dina antaganden. Därmed ligger det stor vikt vid att 

crowdfundingföretagen kontinuerligt levererar för att enligt Jones, skapa en förväntan 

från intressenterna att de även kommer kontinuerligt sköta sina antaganden och 

därmed stärker förtroendet mellan parterna. 

 

Det råder en splittrad bild mellan intervjuobjektens syn på hur man arbetar med att 

bibehålla relationerna med entreprenörerna efter genomförd kampanj. Å ena sidan 

genomför en majoriteten av de undersökta företagen en uppföljning med 

entreprenörerna för att visa att de har ett intresse för deras arbete. Entreprenören 

ansåg att denna dialog cementerade känslan av att intermediären var seriös och hade 

följaktligen en positiv inställning till återkopplingen. Uppföljningen kan i viss mån 

jämföras med Andersen & Kumar’s (2003) artikel om hur känslomässiga aspekter, 

som i denna kontext är en uppföljning, bildar oss en uppfattning om tillförlitligheten 

med varandra. Samtidigt finns det även en koppling till Axelrod (1984) studie om att 

förtroende skapas genom en kontinuerlig relation, då uppföljningen skapar en 

kontinuerlig kontakt mellan parterna. Å andra sidan anser andra att det inte är 

intermediärens jobb att bibehålla relationen till sina intressenter. Varför det råder 

denna splittring kan möjligen förklaras av skillnader i crowdfundingföretagens mål 

med verksamheten. De företag som ser bibehållande av relationer som en vital del 

kanske vill lära sig av entreprenörerna för att utveckla sitt koncept för att möta 

potentiella entreprenörers önskemål i framtiden. De företag som ser saken från ett 

perspektiv där förtroendet redan sedan tidigare finns hos finansiären gentemot 

entreprenören, ser nog intermediären som en tillfällig rådgivare. Detta tros genom att 

intervjuobjektet explicit uttryckte att hen ger entreprenören råd och verktyg, men att 

det sedan är entreprenörens uppgift att sköta kampanjen. Det senare synsättet har en 

anknytning till Yaobin et. al. (2010) studie som behandlar relationer som skapas via 

en internetbaserad intermediär. Hans resultat tyder på att förtroendet bildas till 

intermediären genom goda interaktioner mellan aktörerna, som i denna kontext är 

entreprenör och finansiärer. 
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Något som genomsyrar alla intervjuobjekt är att de vill att finansiärer ska känna att 

investera i en crowdfundingkampanj är lika säkert som andra vardagliga ärenden på 

internet. Detta ligger i linje med den teori som bland annat Mcknight et. al. (1998) 

och Pavlou (2002) beskriver i sina artiklar som situational normality, vilket är ett 

tillstånd där det finns ett förtroende i relationen för att situationen känns normal och 

då upplevs den rådande informationsasymmetrin lägre.  

5.5 Calculative trust 

Ett begrepp som var av stor vikt för samtliga intervjuobjekt var transparens. 

Intervjuobjekten var eniga om att det krävs en grad av transparens för att ett 

förtroende ska bildas. Transparensen i det undersökta fenomenet är förankrat till 

förtroende genom att transparenta projekt möjliggör en uttömmande granskning av 

”crowden”, som tillsammans besitter mycket kunskap. Om inte 

crowdfundingföretagen upptäcker säregenheter med ett projekt så gör med stor 

sannolikhet crowden det. Genom att företagen kräver en hög grad av transparens för 

kampanjer kan strukturella metoder som den kunskap som crowden besitter appliceras 

och tillsammans skapar det förtroende. Vikten av transparensen och crowdens 

kunskaper bestäms av hur starkt förtroende som krävs för situationen, enligt Barney & 

Hansen’s (1994) teori.  

 

I tidigare studier diskuteras calculative trust som en funktion av risktagande och 

osäker information där man mäter för- och nackdelar i denna risk mot den osäkra 

information som råder (jmr Lane & Bachmann, 1998). Denna teori stämmer väl 

överens med hur intervjuobjekten beskriver crowdfunding. De beskriver det som en 

finansieringsform med hög risk, men att de flesta finansiärer är medvetna om detta. 

Det kan tolkas som att finansiärer mäter för- och nackdelarna med att investera i 

crowdfundingkampanjer istället för att investera dem på annat och bistår således de 

rådande teorierna.  
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5.6 Sammanhang, konsekvenser, struktur och perspektiv  

Trust har som tidigare nämnt en central roll att övervinna den osäkerhet som råder för 

intressenter när de interagerar i ett digitalt sammanhang. Crowdfundingföretagens 

arbete med att överkomma de olika dimensionerna av detta illustreras i Figur 2. 

Studien visar att fokus för crowdfundingföretagen ligger på att överkomma den 

informationsasymmetrin som råder mellan finansiärer och entreprenörer och därmed 

skapa förtroende för båda parter. Konsekvensen för crowdfundingföretagen blir sedan 

att olika situationer kräver olika mängder av förtroendearbete för att överkomma 

denna informationsasymmetri, från att situationen har en hög grad av altruism till att 

crowdfundingföretaget behöver utilisera etablerade strukturer för att få förtroende. 

Just användandet av tekniska och legala strukturer skiljer sig därmed mellan 

aktörerna. Båda de förtroendeperspektiv som behandlas i tidigare studier arbetar 

Crowdfundingföretagen med kontinuerligt. Genom calculative- och affect based trust 

arbetar crowdfundingföretagen med att överkomma utmaningarna de ställs inför. 

Detta görs genom att försöka skapa en relation till entreprenörer och finansiärer 

samtidigt som de även fokuserar på att visa sig transparenta gentemot båda dessa 

parter. 

 
Figur 2 - Trust teori och dess implikationer för Crowdfunding 
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6 Slutsats 

Studien visar att företag som tillhandahåller equity-baserade crowdfundingplattformar 

i Sverige har skilda synsätt på aktivt arbete med förtroende. Vissa ser förtroende som 

en vital del som man måste arbeta aktivt med dagligen för att bedriva verksamheten, 

medan andra ser förtroendeskapande som en sekundär aspekt, som kommer mer eller 

mindre av sig själv. Om detta beror på grundläggande perceptionsskillnader som en 

följd av crowdfunding som fenomen eller som en konsekvens av aktörers egna 

värderingar är svårt att dra välgrundade argument för.  

 

Våra resultat visar att crowdfundingföretag lägger ner mycket tid vid utformandet av 

plattformen. Detta är väsentligt då kommunikationen i den digitala världen är 

opersonlig och det råder en informationsasymmetri. Crowdfundingföretagen ser 

därför till att minska informationsasymmetrin på plattformen genom att vara så öppna 

och transparenta som möjligt. Transparens är något som crowdfundingföretag verkar 

ha som en grundpelare för verksamheten. En hög grad av transparens krävs för att 

skapa en trygghet för entreprenörer och finansiärer, då många fortfarande saknar 

tillräckligt med kunskaper om finansieringsformen. Transparens möjliggör även att 

”crowden” tillsammans kan granska de projekt som presenteras på plattformen. Detta 

ökar förtroendet gentemot entreprenörers kampanjer, vilket även leder till ett ökat 

förtroende till crowdfundingföretagen som intermediär. En slutsats vi gör är därför att 

transparens är en viktig aspekt för att skapa förtroende till både entreprenörer och 

finansiärer. 

 

Det har även visat sig att crowdfundingföretagen kontinuerligt visar upp sig i media, 

på företagsevent, föreläser etc. Genom detta träffar de många entreprenörer som fattar 

intresse för crowdfunding som finansieringsform. Detta leder ofta sedermera till 

personliga relationer till entreprenörer och affect based trust bildas. Mellan finansiär 

och intermediär bildas det dock sällan någon personlig relation, utan 

förtroenderelationer skapas ofta istället mellan finansiär och entreprenör. Det råder 

dock en något splittrad bild, då andra anser att det inte behövs någon 

förtroenderelation från intermediären till varken entreprenör eller finansiär. Enligt 

dessa behövs förtroendet endast självständigt existera mellan entreprenören och 
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finansiären. Det går därför endast spekulera i vikten av affect based trust även när det 

gäller förtroendeskapande gentemot entreprenören. 

 

Det är problematiskt att dra några välgrundade slutsatser kring tekniska- och legala 

strukturers betydelse, då det verkar saknas en entydighet bland 

crowdfundingföretagen. Något som kan påpekas är dock att företag som har en tät 

koppling till finansinspektionen är övertygad om att det är viktigt för att förtroende 

ska skapas till både entreprenörer och finansiärer. Samtidigt finns det argumentationer 

för att de befintliga lagarna är tillräckliga för att intressenterna ska känna sig trygga 

och således är en tät koppling till finansinspektionen överflödig.  

 

Resultatet visar dock att graden av förtroende som behövs byggas upp gentemot 

finansiärer skiljer sig mellan situationer. En faktor som spelar en betydande roll är 

graden av altruism, då altruismen minskar behovet för legala- och tekniska struktur. 

Behovet minskar i takt med att oegennyttan skapar känslomässiga band som skapar 

ett starkt förtroende. Med andra ord behöver inte intermediären anstränga sig för att 

skapa förtroende till finansiärer som besitter en hög grad av altruism för en 

entreprenörs kampanj. 
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7 Praktiska implikationer och förslag till vidare forskning 

Vår studie visar på att vissa förtroendeaspekter har en mer betydande roll i 

crowdfundingsammanhanget. Digital-, affect based- och calculative trust har en 

betydande roll, samtidigt som det råder delade meningar kring institution based trust 

inverkan på förtroende i en crowdfundingkontext. Därför kan vår studie användas av 

crowdfundingföretag vid förtroendearbete för att fokusera på de mer betydande 

aspekterna. Samtidigt går studien utnyttja i utbildningssyfte av crowdfunding som 

fenomen, då fenomenet fortfarande är förhållandevist outforskat. 

 

Denna studie har fokuserat på equitybaserad crowdfunding inom en svensk kontext. 

där intervjuer genomförts med de med ledande positioner på de främsta 

marknadsaktörerna i Sverige. Dock innebär storleken på det empiriska underlaget en 

brist i syftet att dra generaliserbara slutsatser angående förtroende om crowdfunding 

som fenomen. Samtidigt kan det finnas andra kulturella aspekter som ger särskiljande 

resultat vid undersökningar i andra länder, samt andra organisationer som opererar 

annorlunda än de som undersökts. Vidare varierar ofta formen, strukturen och målet 

med crowdfundingplattformarna vilket även det utgör faktorer som begränsar 

generaliserbarheten i vår undersökning. Med dessa begränsningar i åtanke vore det 

därför intressant med vidare forskning som tillhandahåller ett utökat empiriskt 

underlag, med en vidare mångfald i urvalet för att på så sätt med bibehållen validitet 

möjliggöra generaliserbara analyser av crowdfunding. Vidare kan vi utefter våra 

resultat finna det intressant att undersöka djupare hur entreprenörer och finansiärer 

mottar intermediärens förtroendearbete. I vår studie gjordes förvisso intervjuer med 

både en entreprenör och en finansiär, men endast i nyanseringssyfte. 

Huvudinriktningen i vår studie var att se förtroendeaspekter från intermediärens 

synvinkel, men vi finner att det även skulle vara intressant att fokusera en studie på 

entreprenörer och finansiärer inom crowdfunding. 
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9 Bilaga 1 – Crowdfundingformer 

Det finns fyra huvudinriktningar inom crowdfunding, donation based, lending based, 

reward based och equity based. Donation based crowdfunding är en 

finansieringsform där finansiärerna donerar pengar till entreprenören utan att räkna 

med någon form av belöning för sin insats. Lending based crowdfunding innebär att 

finansiärerna lånar ut pengar till entreprenören och räknar med att få tillbaka kapitalet 

i framtiden, med eller utan ränta. Donation based- och Lending based- crowdfunding 

är de största finansieringsformerna inom crowdfunding i dagsläget, globalt sett. 

Reward based crowdfunding skiljer sig från lending based genom att finansiärerna 

inte får tillbaka det kapital de investerat utan får någon form av materialistisk 

belöning tillbaka istället, t ex. ett förköp av den produkt som projektet avser att 

producera. Equity based crowdfunding kan ses som en investering för finansiären, då 

hen får avkastning på sitt investerade kapital om projektet blir lyckat. (Teigland & 

Ingram, 2013;Massolution, 2013.) Under tidsperioden mars 2011 till april 2013 

samlades det in cirka 19 miljoner SEK i Sverige genom equity based crowdfunding. 

Detta kan jämföras med ett insamlat kapital på cirka sju miljoner SEK genom reward 

based- och donation based crowdfunding under samma tidsperiod. Detta gör equity 

based crowdfunding till den största i Sverige, sett till insamlat kapital. (Teigland & 

Ingram, 2013.) 
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10 Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 
1 Inledning 
Till en början går vi igenom vad tanken och syftet är med intervjun samt en förklaring 

av förtroende samt crowdfunding. Vi går även igenom vilka dimensioner vi syftar till 

inom begreppen utifrån uppsatsen för att undvika eventuell begreppsförvirring. 

 

2 Bakgrundsfrågor 
Till en början kommer fokus att ligga på att skapa oss en uppfattning över 

intervjuobjektets (vidare kallad IO) arbetsuppgifter, position och tidigare erfarenhet.  

 

2.1 Entreprenöriell bakgrund & erfarenhet av finansiering 
Vidare syftar denna del till att utröna den bakgrund IO har kring entreprenöriella 

aktiviteter & erfarenhet av finansiering för att få en förståelse för hur dennes svar 

baseras på egna erfarenheter av sammanhangen. 

 

3 Förtroende och affärsrelationer	  
Här kommer frågor om IOs syn på förtroende och dess inverkan på affärsrelationer 

ställas och framförallt möjliga risker och möjligheter som kan räknas till detta. Denna 

tar del i Barney & Hansens arbete om hur graden av förtroende kan skilja sig mellan 

situationer. 

• Hur skiljer sig det arbete ni lägger ner för att skapa förtroende till entreprenör 

gentemot ert arbete för att skapa förtroende till finansiärer? (Barney and 

Hansen’s form trust-teori) 

• Beskriv hur graden av förtroende som krävs skiljer sig mellan 

entreprenör/finansiär? (Barney and Hansen’s form trust-teori) 

• Berätta om någon situation då det har krävts extra hårt arbete för att skapa 

tillräckligt stort förtroende till entreprenör/finansiär? (Barney and Hansen om 

att signifikanta sårbarheter kan kräva ett skydd genom styrenheter) 
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Förtroendeskapande 

I detta avsnitt kommer frågor om IOs syn på förtroendeskapande ställas utifrån fyra 

teman som kan relateras med hur förtroende skapas till crowdfundingföretag som 

intermediär.  

Tema 1 – Digital trust	  

Här ställer vi frågor kopplade till förtroende i en digital kontext, delvis från klassiska 

trust-aspekter inom detta men även strukturella aspekter inom e-handel såsom 

utformning etc. Dessa baseras på Pavlou’s forskning samt McKnight et als 

genomgång av trust inom e-handel. 

• Berätta om hur ni tänkt kring utformningen av er plattform för att det ska ge 

ett förtroendeingivande intryck. (Pavlou & McKnight) 

Tema 2 – Institution based trust  

Här kommer vi utefter temat institution based trust se hur respondenten ser på 

crowdfundingplattformen och förtroende utifrån en institutionell synvinkel. 

Inriktningen kommer från McKnight et al (2002) genomgång av att mäta institution 

based trust inom e-handel.  

• Hur arbetar ni för att förmedla att ni sköter era antaganden gentemot 

finansiär/entreprenör? 

• Hur arbetar ni med legala och/eller tekniska strukturer som skyddar 

finansiären/entreprenören? 

• Berätta om en situation där förtroendet till er riskerats att skadas/skadats och 

hur ni arbetade med att hantera detta? 

Tema 3 – Affect based trust 

Detta tema syftar till att undersöka hur affect-based trust relaterar i ett 

crowdfundingsammanhang. Det vill säga hur de arbetar med den emotionella 

aspekten av förtroende. Detta baseras på förtroendeforskning från Möllering och 

McAllister. 

• Hur arbetar ni för att skapa en förståelse för de behov som era intressenter 

har? (Möllering’s affect scale, McAllister 1995 ) 

• Hur arbetar ni för att skapa relationer med finansiären/entreprenören? 

(Möllering’s affect scale, McAllister 1995 ) 
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• Hur arbetar ni med att behålla de relationer ni bygger upp? (Möllering’s affect 

scale)  

Tema 4 – Calculative Trust 

Här undersöker vi hur IO arbetar med att minska den informationsasymmetri som 

påverkar en motparts kalulativa förtroende om denna. Frågorna är baserade på arbete 

från Gassenheimer (2001) samt Doney & Cannon (1997) 

• Hur förmedlar ni att ni besitter den kompetens som krävs för att uppfylla de 

behov som finansiären/entreprenör har? (Gassenheimers om calculative trust) 

• Hur arbetar ni med er plattforms rykte och era intressenters perception av er? 

(Doney & Cannon) 

• Berätta om hur ni förmedlar att entreprenören/finansiärens intressen är viktiga 

för er? (Doney & Cannon) 

 

4 Avslutning 
Avslutningsvis ber vi IO att sammanfatta de främsta aspekterna kring 

förtroendeskapande inom crowdfunding. Här kommen även IO tillåtas komplettera 

med ytterligare information om denne så önskar.  

• Berätta om hur du ser på förtroende och crowdfunding 

• Kan du sammanfatta de mest centrala aspekterna inom crowdfunding för att 

skapa förtroende, varför? 

• Kan du sammanfatta hur du ser att ni kommer få arbeta med 

förtroendeskapande i framtiden och hur det kommer utvecklas? 
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11 Bilaga 3 – Kampanjexempel 

 
Figur 3 –  Kampanjer från Crowdcube samt Fundedbyme. 


