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Sammandrag 
 
Crowdfunding är ett fenomen som de senaste åren har blivit ett allt större 

finansieringsalternativ för entreprenörer. I och med detta kommer denna uppsats med 

hjälp av intervjuer med anställda på två av de största crowdfundingplattformarna i 

Sverige samt enkäter med entreprenörer som använt sig av detta fenomen att 

analysera förtroendebyggandet mellan plattformen och entreprenörer. Uppsatsen 

ämnar även undersöka om tillvägagångssättet skiljer sig mellan de två största 

crowdfundingmodellerna i Sverige, aktie- och belöningsbaserad crowdfunding. Med 

hjälp av etablerade teorier inom förtroendeforskning har uppsatsskribenterna 

sammanfattat detta i en egen konstruerad modell som tar upp de faktorer som 

påverkar förtroende. Resultatet visar att förtroendebyggande sker mellan parterna 

samt att de faktorer som är av störst vikt är, kommunikationskanaler samt 

institutionellt förtroende. De största skillnaderna mellan aktie- och belöningsbaserade 

är mängden kommunikation och strukturell försäkran som krävs. Olika kombinationer 

av faktorer kan användas för att bygga förtroende beroende på plattformens inriktning 

och de entreprenörer som man riktar sig mot. 
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Förord 
 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Sabine Gebert Persson för all handledning 

och hjälp under uppsatsskrivandets gång. Vi vill även tacka de respondenter som har 

hjälpt oss genom intervjuer samt enkätsvar. Slutligen vill bi tacka de som har 

opponerat på uppsatsen och bidragit till en bättre slutprodukt. 
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1. Inledning 
	  
Crowdfunding är ett relativt nytt fenomen inom finansiering och innebär att använda 

sig av små kapitaltillskott från många olika investerare för att entreprenörerna ska 

kunna fullfölja sina idéer (Forbes, 2012). Idéerna lanseras på olika internetsidor som 

agerar som intermediär mellan investerare och entreprenörer, dessa intermediärer 

kommer i uppsatsen benämnas som en plattformar. Crowdfunding har funnits som 

alternativ i ungefär 10 år och har konstant ökat i användande bland entreprenörer som 

ämnar starta nya företag (De Buysere et al., 2012). Fast det var inte förrän under den 

ekonomiska krisen 2008 då bankerna blev mer motvilliga att ge kredit i och med de 

osäkra affärsklimatet som crowdfunding tog ett språng på riktigt. År 2013 uppgick det 

insamlade beloppet till ca 2,6 miljarder Amerikanska dollar (USD) över hela världen 

varav 945 miljoner USD från Europa. Denna siffra förväntas fortsätta stiga under 

kommande år (Ingram & Teigland, 2013). Det finns inga konkreta siffror på den 

svenska crowdfundingmarknaden, men en tidigare undersökning gjord av Ingram & 

Teigland (2013) uppskattar att ungefär 300 000 USD har samlats in på den svenska 

marknaden. 

 

Det finns flera olika modeller av crowdfunding som plattformarna använder sig av. 

Denna uppsats kommer fokusera på aktiebaserad (equitybased) och belöningsbaserad 

(rewardbased) crowdfunding eftersom det är dessa som är mest etablerade på den 

svenska marknaden. Dessa modeller kommer att förklaras senare i uppsatsen och 

analyseras i diskussionsdelen. Dessa olika affärsmodeller lockar till sig olika projekt. 

Belöningsmodellen används till exempel ofta inom produktutveckling eller andra 

kreativa projekt, medan aktiemodellen är populär hos nya start-up företag och mindre 

till mellanstora företag som letar efter finansiering (De Buysere et al., 2012). 

 

I och med dessa olika versioner av crowdfunding-plattformar samt det ökade intresset 

för finansieringsalternativet kommer också fler plattformar som vill använda och 

specialisera sig inom denna bransch. Med ökad konkurrens på marknaden innebär det 

att plattformarna måste börja marknadsföra sig för att locka entreprenörer. Grönroos 

(1994) beskriver förändringen inom marknadsföringen och menar att 

relationsmarknadsföring är det som företag bör specialisera sig på för att bygga 
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samarbete. Det leder till att plattformarna, för att marknadsföra sig, bör bygga upp en 

relation med entreprenörerna för att få ett givande och fungerade samarbete. Enligt 

Morgan & Hunt 1994 är förtroende en nyckelfaktor för att ett samarbete ska bli 

givande. 

 

Det finns en stor del forskning om förtroende men desto mindre om 

förtroendeskapande i ett crowdfundingsammanhang. Denna kombination av 

välanvända teorier och det nya fenomenet gör att detta blir ett intressant ämne att 

undersöka. Den tidigare forskningen om crowdfunding är ofta fokuserad på 

plattformar istället för typ av crowdfundingmodell som till exempel Mollick (2014). 

Han undersöker crowdfunding utifrån den största plattformen inom branschen, 

Kickstarter. Denna plattform är inriktad på belöning- och donationsbaserad 

crowdfunding (Ingram & Teigland, 2013). Det finns desto mindre forskning som 

inriktar sig på just förtroendebyggande mellan plattform och entreprenör och ännu 

mindre tidigare forskning om detta skiljer sig mellan olika modeller av crowdfunding. 

Därför är syftet med denna uppsats att ge ett bidrag till fortsatt forskning. 

 

1.1.	  Syfte	  och	  frågeställning	  	  
	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur 

crowdfundingplattformar bygger upp ett förtroende hos de entreprenörerna som 

använder sig av deras plattform. Uppsatsen ämnar även undersöka om denna process 

skiljer sig mellan de två vanligaste crowdfundingmodellerna i Sverige. Genom att 

undersöka både plattformen och entreprenörernas perspektiv bidrar denna uppsats till 

forskningen med en ny vinkel. Detta ämnar uppnå med hjälp av intervjuer med 

anställda på två stora svenska crowdfundingplattformar. För att även få 

entreprenörernas synvinkel har en mindre enkätstudie utförts. Empirin analyseras 

utifrån uppsatsskrivarnas egna anpassade modell som har grunden i Morgan & 

Hunt(1994) teori. Detta mynnar ut i följande frågeställning.     
 

Hur bygger plattformar upp förtroende till sina entreprenörer och hur skiljer sig 

detta mellan aktie- och belönings crowdfunding? 
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2. Teori 
	  
I detta avsnitt presenteras de teorier som används för att analysera den insamlade 

empirin och sedan besvara uppsatsens frågeställning. Denna uppsats kommer 

huvudsakligen utgå från “The Commitment and Trust Theory” av Morgan & Hunt 

eftersom detta är en av de mest etablerade teorierna som diskuterar 

förtroendebyggande. För att få en mer bred grund för hur förtroende fungerar i dagens 

samhälle använder vi också Pavlous (2002) artikel “Institution-based trust in 

interorganizational exchange relationships: the role of online B2B marketplaces on 

trust formation” som riktar in sig på digitalt förtroende. Då Morgan & Hunt (1994) 

utgår från relationsmarknadsföring kommer en förklaring utifrån Grönroos (1994) att 

framläggas för att ge en bild av vad denna sorts marknadsföring innebär.   

Slutligen i stycket kommer en sammanfattning av teorin presenteras där en egen 

sammansatt modell blir grunden för fortsatt analys.  

 

2.1.	  Relationsmarknadsföring	  
	  
Utifrån de universella marknadsföringsteorierna som följdes av merparten av företag 

så skapades konceptet Relationsmarknadsföring (Relationship Marketing). Detta 

koncept baseras på uppbyggnaden av relationer mellan aktörerna i en 

affärsuppgörelse (Grönroos,1994). 
 

”Marketing is to establish, maintain, and enhance...relationships with customers and 

other partners, at a profit so that the objective of the parties involved are met. This is 

achieved by mutual exchange and fulfilment of promise” (Grönroos, 1994, s.7) 

 

En av de viktigaste delarna av relationsmarknadsföring är att uppfylla löften, lika 

viktigt som att ha nöjda kunder och att vara långsiktigt lönsam (Grönroos, 

1994).  Detta sätt att tänka gör att organisationer ändrar inriktning från en 

transaktionsbaserad marknadsföring till en mer anpassad strategi som syftar att bygga 

relationer mellan aktörer. 
 

Morgan & Hunt (1994) menar att dessa relationer till stor del byggs upp med hjälp av 

ett förtroende och engagemang mellan båda parterna och förklarar detta utifrån sin 
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Commitment-Trust Theory där de menar att engagemang (commitment) och 

förtroende (trust) är huvudfaktorer som uppmuntrar till långsiktiga relationer och 

minskar risken att entreprenörer väljer korta och snabbt vinstgivande relationer istället 

för den mer etablerade och långsiktiga relationen. Deras argument mynnar ut i den 

modell som visas nedan, Key mediating variable (KMV) modellen som Morgan & 

Hunt (1994) skapat ämnar förklara vilka faktorer som har positiva eller negativa 

effekter på förtroendet eller engagemanget i en relation. Modellen har översatts till 

svenska i denna uppsats. De menar att dessa två huvudfaktorer uppmuntrar aktörerna i 

en relation att bevara investeringarna man lägger i en relation och för att motstå de 

kortsiktiga erbjudanden som verkar attraktiv för stunden men som inte kommer vara 

lika lönsamma på en längre sikt. Vid en relation som har dessa faktorer känner man 

sig även säkrare att ta risker då man inte behöver oroa sig över att affärspartnern inte 

ska bete sig på ett klandervärt sätt. En relation som har dessa faktorer blir enligt 

Morgan & Hunt (1994) effektivare och produktivare. 
 

Modell	  1.	  Översatt	  KMV-‐modell	  
 

 

 

Key mediating variable model (översatt till svenska) (Morgan & Hunt, 1994, s.22). 
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Eftersom denna uppsats frågeställning ämnar undersöka den förtroendebyggande 

processen har valet att inte analysera engagemang-delen av KMV-modellen gjorts. 

Istället har en anpassad modell tagits fram av uppsatsskrivarna (se modell 2). Hela 

KMV-modellen visas här ovan för att ge en bild av ursprunget till modell 2 samt för 

att visa vilka faktorer som har valts bort.   

	  

2.1.1.	  Förtroende	  
	  
Morgan & Hunt’s (1994) definition av förtroende är när båda parterna gemensamt 

känner tillförlitlighet och integritet i relationen. Deras definition är i sin tur baserad på 

Moorman, et. al som har följande definition 

 

"Trust is defined as a willingness to rely on an exchange partner in whom one has 

confidence."(Moorman et al., 1993, s.82) 

 

Förtroende i en relation är viktigt eftersom två parter som har ett starkt förtroende för 

varandra känner sig manade att engagera sig mer i relationen. Utan ett förtroende 

mellan parterna kommer riskerna och de negativa effekterna i relationen bli större än 

den möjliga belöningen (Morgan & Hunt, 1994).  Andersen & Kumar (2006) 

argumenterar även för varför förtroende är en relevant variabel i affärsrelationer, det 

tillåter båda parterna att byta känslig och värdefull information utan att behöva oroa 

sig över att parterna ska missbruka den anförtrodda informationen. 

 

2.1.2.	  Faktorer	  som	  påverkar	  förtroende	  
	  
Med delade värderingar (shared values) menar Morgan & Hunt (1994) två potentiella 

partners med samma syn ser på de mål, beteenden, stadgar och bestämmelser som de 

tycker är viktiga för en bra relation. Om de ser likadant på något av dessa till exempel 

att de har liknande normer inom organisationerna så kommer det hjälpa till att bygga 

upp ett förtroende. Kommunikation (communication) fungerar som en positiv faktor i 

förtroendebyggande genom ökad möjlighet för parterna att aktivt använda sig av 

problemlösning för att lösa möjliga tvister och problem som kan uppstå. 

Kommunikation hjälper även båda parterna att få en likartad uppfattning av vad som 
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förväntas i relationen. Morgan & Hunt (1994) menar att denna faktor innehåller både 

formel och informell delning av betydelsefull information. Informell delning kan vara 

en mer ledig och personlig kommunikationskanal mellan organisationer och formell 

delning är mer officiell och strukturerad.  Även vetskapen att ett företag har haft 

lyckade relationer med andra okända företag kan öka ens förtroende då de vet att de 

lyckats med givande samarbete tidigare. Den faktor som Morgan & Hunt (1994) 

menar minskar möjligt förtroende är opportunistiskt beteende (opportunistic 

behavior).  De anser att beteende som avser att bedra eller bryta ett implicit eller 

explicit löfte som parterna har kommit överens om för egen vinning minskar 

förtroendet i relationen. 

 

2.1.3.	  Faktorer	  som	  förtroende	  påverkar	  
	  
Ett fastställt förtroende leder till en ökning av samarbete (cooperation) mellan 

parterna. Detta samarbete syftar till det arbete som sker för att uppfylla mål som 

parterna har gemensamt, denna ökade samarbetsvilja förväntas leda till en proaktiv 

utveckling av relationen. För att kunna samarbeta på ett effektivt sätt krävs det ett viss 

förtroende och om det förtroendet finns där kommer det öka viljan att samarbeta och 

att ta större risker eftersom man litar på sin affärspartner. När förtroendet är etablerat 

menar Morgan & Hunt (1994) att samarbetet leder till ett mycket bättre resultat. Det 

kommer förmodligen alltid finnas konflikter och tvister inom en relation men Morgan 

& Hunt (1994) anser att om ett förtroende finns för varandra kommer det öka 

möjligheten för funktionell konfliktlösning (functional conflict) det vill säga 

konflikterna löses på ett effektivt sätt som inte skapar missnöje. När konflikter löses 

på detta sätt kan det ses som det vardagliga sättet att göra affärer istället för ett 

problem och kan i sin tur hjälpa att bygga relationen starkare. Detta i sig kan leda till 

ett ökat intresse för relationen och minskad stagnation vilket i sig kan leda till ökad 

produktivitet (Morgan & Hunt, 1994). Den faktor som minskar av en 

förtroendeökning är osäkerhet (uncertainty), vilket Morgan & Hunt (1994) menar är 

att en partner har tillräckligt med information för att kunna ta viktiga beslut och då det 

finns förtroende minskar denna osäkerhet eftersom man litar på sin samarbetspartner. 
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2.2.	  Digitalt	  förtroende	  
	  
Även inom en digital affärsrelation är förtroende en viktig faktor men det skiljer sig 

från den traditionela synen på förtroende som merparten av litteraturen fokuserar på.  

Enligt Pavlou (2002) är det några av de saker som karaktäriserar internetbaserade 

relationer som kan försvåra förtroendebyggandet. Först är det den opersonliga miljön 

som bildas när parterna inte kommunicerar ansikte mot ansikte utan istället via 

teknologiska alternativ. Vidare är det osäkerheten som bildas när det sker 

transaktioner över internet. Det här leder till att familjärt förtroende vilket är 

förtroende byggt på kunskap och kännedom om den andra partnern kan utebli 

eftersom relationerna över internet ofta sker med många olika och även okända 

aktörer. Dessa faktorer kan göra det svårare att bygga upp det förtroende som Morgan 

& Hunt (1994) menar behövs för en framgångsrik relation.  

 

När det ska byggas förtroende mellan två parter på en opersonlig grund, vilket ofta 

görs via Internet menar Zoccer (1986) att institutionell förtroende (institutional trust) 

blir den viktigaste delen. Detta för att det saknas förtrogenhet och igenkännande 

mellan parterna. Det här leder till att behovet av att få hjälp med förtroendebyggandet 

blir viktigare. Ett sätt att få denna hjälp är genom institutioner som hjälper till på olika 

sätt. Med institutionell förtroende menas att en oberoende institution finns med som 

säkerhet, det kan vara att de hjälper till med betalning, ger ut bedömningar av företag 

eller på något sätt bidrar med att bygga förtroende (Pavlou, 2002). 

 

2.2.1.	  Institutionellt	  förtroende	  
	  
I senare studier och artiklar beskriver författare hur förtroende byggs i 

onlinesammanhang. Dessa artiklar fokuserar på institutionellt förtroende som 

huvudfaktor. I artikeln av Pavlou och Gefen (2004) fokuserade de på marknadsplatser 

på internet där hemsidan är en mellanhand mellan säljare och köpare. Pavlou och 

Gefen (2004) tog upp aspekter som anses vara av vikt för att minska risken för 

säljarna och öka förtroendet till dem. Detta är åtgärder som hemsidan i artikelns fall 

kan vidta för att öka antalet transaktionerna och säkerheten. Vissa av dessa aspekter 

passar inte in i sammanhanget för uppsatsen och därför har de som är relevanta valts 

ut. Dessa är återkoppling (feedback) och depositions service (escrow services). 



	   8	  

Pavlou & Gefen (2004) menar att hemsidan som institution står för återkoppling- och 

depositionstjänst till köpare och säljare. 

 

Återkoppling är möjligheten för användare på hemsidan, plattformen i uppsatsens fall, 

att ge kommentarer eller kritik till hemsidan. Detta leder till att kommande användare 

av hemsidan förhoppningsvis har ett större förtroende för hemsidan eller minskat 

förtroende om återkopplingen är negativ. Detta hjälper kommande transaktioner 

mellan de aktuella parterna då de har andras upplevelser att falla tillbaka på och utgå 

ifrån, då de ska göra en transaktion med någon som tidigare fått en utvärdering. Även 

återkoppling till sidan är av vikt så att användare kan få utlopp för sina intryck både 

om de är positiva eller negativa (Pavlou och Gefen, 2004). Depositions service är den 

tjänst som används för att se till att de inblandade parterna uppfyller sina löften. I 

artikeln när det gäller näthandel är detta tjänsten som gör att pengarna inte går till 

säljaren innan köparen har fått varan, betalningen stannar hos en tredje part tills 

överenskommelsen är uppfylld och varan levereras. Denna service kan alltså antingen 

sidan själv stå för, men de kan även välja att anlita en tredje part som står för tjänsten. 

(Pavlou och Gefen, 2004).  

 

Mcknight och Chervany (2002) delar upp institutionellt förtroende i två olika delar. 

Först situationsnormalitet (situational normality) som är när användarna har en 

inställning att allt är normalt och att det är som det ska vara. De litar på situationen i 

allmänhet vilket leder till att så länge som allt verkar normalt så kommer det att finnas 

förtroende för situationen. Den andra är strukturell försäkran (structural assurance) 

där inställningen är att allt är som det ska vara. Detta baseras på en tro att det finns 

regelverk, löften och försäkringar som skyddar mot missräkningar och bedrägliga 

situationer. Ett exempel som Mcknight och Chervany (2002) tar upp är att personer 

förväntar sig att de är skyddade på internet för att de tror att dessa regelverk, 

strukturer eller lagar existerar för att hjälpa dem. 

 

Enligt Pavlou, Gefen och Tan (2003) kan äkta institutionellt förtroende endast finnas 

när en tredje part är inblandad men även mellan andra former av relationer kan ett 

liknande förtroende uppstå. Först är det fallet när en tredje part finns och utlovar den 

säkerheten som behövs för att våga göra transaktioner och affärer över internet. Den 

andra är när det mellan två parter bildas en relation som kan liknas med institutionellt 
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förtroende och som då kallas ett Bilateralt institutionaliserat förtroende (Bilateral 

Institutionalized Trust). Det blir då en institutionaliserad relation mellan parterna där 

det finns ett stabilt mönster av regler och normer som förväntas följas för att skapa en 

relation som är givande för båda parterna, allt detta utan en tredje part i relationen 

(Pavlou et al., 2003). 

2.3	  Litteratur	  sammanfattning	  
	  
Litteraturen som har använts i denna uppsats grundar sig mycket inom 

förtroendebyggande och vilka faktorer som påverkar denna process.  En förklaring 

om relationsmarknadsföring inleder litteraturgenomgången för att ge en ingång i 

Commitment and Trust Theory av Morgan & Hunt (1994). Denna teori används som 

en bas eftersom den är brett accepterad som en tillförlitlig modell när det gäller 

förtroende. Många vetenskapliga artiklar använder denna teori när de undersöker detta 

ämne ytterligare. En kort förklaring av förtroende delen i KMV-modellen ges för att 

sedan följas av en detaljerad genomgång av de relevanta faktorerna som påverkar och 

påverkas av förtroende. De faktorer som påverkar förtroende är kommunikation, 

delade värderingar och opportunistiskt beteende. Faktorerna som påverkas av 

förtroende är samarbete, funktionell konflikt samt osäkerhet. 

 

För att kunna svara på uppsatsens frågeställning på ett optimalt sätt användes även 

litteratur som undersöker förtroende utifrån ett digitalt perspektiv eftersom det stod 

klart att processen inte ser likadan ut i en digital relation (Pavlou 2002, Pavlou & 

Gefen 2004).  Det finns faktorer som påverkar förtroendet som inte behandlas i 

Morgan & Hunt (1994) som är relevanta för att uppsatsens syfte ska kunna uppnås. 

Från litteraturen om digitalt förtroendebyggande kan det konstateras att institutionellt 

förtroende är av stor vikt. Därför går vi igenom vad detta innebär och hur vi kan dela 

upp detta i olika faktorer som påverkar det förtroende som finns för en institution, i 

uppsatsens fall en crowdfundingplattform eller utomstående institution. 

 

Detta har därifrån mynnat ut i den nedanstående modellen. Denna modell har tagits 

fram av författarna genom att kombinera de faktorer som ligger i fokus för uppsatsens 

frågeställning från KMV-modellen från Morgan & Hunt (1994) samt med de olika 

faktorer som är relevanta när digitalt förtroende undersöks utifrån det som har nämnts 

i teoridelen av denna uppsatts. Författarna har valt att kombinera dessa teorier då de 
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gemensamt ger en mer modern och uppdaterad bild av hur ett förtroende byggs. 

Institutionellt förtroende har adderats till modellen som en faktor med en positiv 

inverkan på förtroende. Återkopplingsaspekten är en del inom digitalt förtroende och 

har satts ihop med kommunikationsaspekten från KMV-modellen då de är en slags 

kommunikationskanal. Depositions service finns med som en egen aspekt då det inte 

finns något som liknar denna i KMV-modellen och att det är en aspekt för att bygga 

förtroende då familjärt förtroende saknas.  

 

Modell 2, Modifierad förtroendemodell. 

 

Anpassad modell skapad av författarna. 

 

De faktorer som ökar förtroende utifrån KMV-modellen är delade värderingar och 

kommunikation. Även opportunistiskt beteende och osäkerhet är tagna ifrån Morgan 

& Hunts (1994) modell. Opportunistiskt beteende har en negativ inverkan på 

förtroende och minskad osäkerhet är ett tecken av ett existerande förtroende. 

Institutionellt förtroende och de aspekter som bygger upp detta, depositions service 

samt återkoppling är tagna från de teorier som undersöker digitalt förtroende. 
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2.4.	  Teorikritik	  
Morgan & Hunts (1994) KMV-modell ligger som grund för uppsatsens teori, dock 

kan den ses som föråldrad då den skapades 1994. Trots detta är den fortfarande 

ansedd som en av de mest etablerade modeller inom förtroendeforskning men den är 

inte anpassad för relationer som skapas över internet. För att motverka detta har vi 

kombinerat den med nyare forskning om digitalt förtroende. Detta ger oss en 

modernare och bättre anpassad modell för att svara på uppsatsens frågeställning. 

 

3. Crowdfundingmodeller 
 

Det finns flera olika former av crowdfundingmodeller, men i Sverige är det två som 

används mest. Dessa är belönings- och aktiebaserad crowdfunding och i det här 

stycket kommer det förklaras hur dessa två fungerar (Ingram & Teigland, 2013). 

 

3.1.	  Belöningsbaserad	  
	  
Belöningsbaserad crowdfunding är den vanligaste formen av crowdfunding och 

Fundedbyme (FBM) är det största svenska företag som fokuserar på belöningsbaserad 

crowdfunding. Inom den här formen av crowdfunding blir investeraren lovad en 

belöning som tack för ett bidrag. Det kan antingen vara en produkt som 

entreprenörerna vill tillverka eller något annat mer symboliskt. Det sätts ofta gränser, 

som exempel att investerarna måste donera 1000 kronor för att få belöningen. Belopp 

under detta får då ses som donationer. Det kan också finnas olika trappsteg, det vill 

säga olika nivåer av donationer ger olika belöningar. Antingen kan det ses som en 

donation eller som ett köp där betalningen görs i förväg då produkten som ges beror 

på hur mycket man donerar och var gränserna ligger (Crowdfundinsider, 2015) 

 

I belöningsbaserad crowdfunding sätts ett mål upp av entreprenören som startar 

insamlingen på en viss summa som de räknar med att behöva. Nås inte detta mål 

läggs projektet ner och plattformen återbetalar insatt belopp till de som har investerat i 

projektet utan att ta någon avgift. Uppnås målet så kommer plattformen att skicka 

vidare pengarna till projektet och för denna tjänst brukar plattformarna ta en 

procentsats av det insamlade beloppet (Crowdfundinsider, 2015). 
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3.2.	  Aktiebaserad	  
 

Aktiebaserad crowdfunding är den andra formen av crowdfunding som kommer tas 

upp. Det är en variant av klassisk investering med köp av aktier i ett företag och 

investerarna får en del av företaget som tack för sitt bidrag. Det här ger investerarna 

möjligheten att göra en bra affär om företaget som de har investerat i skulle gå bra, 

men det finns också en risk att investeringen misslyckas då det är en mer oprövad 

affärsidé. Det dras paralleller mellan den här formen av crowdfunding och 

investeringsformen med så kallade affärsänglar. Affärsänglar är privatpersoner eller 

företag som investerar i affärsidéer för att på så sätt göra en vinst. Det är ofta personer 

med större kapital och egen kunskap om att driva företag som gör dessa investeringar. 

Det som skiljer aktiebaserad crowdfunding från affärsänglar är att de vänder sig till 

många olika privatpersoner och ger dem möjligheten att investera i företaget 

oberoende av storleken på kapitalet. Även här sätts ett mål upp av entreprenörerna hur 

mycket som ska samlas in, uppnås inte målet betalas kapitalet tillbaka till 

investerarna. (syndicateroom, 2015). 

 

4. Forskningsmetod 
	  
I forskningsmetoden kommer tillvägagångsättet som används för att insamla den 

empiriska data presenteras. Samt vilka plattformar som har undersökts och varför 

dessa har valts ut. Detta mynnar sedan tillsammans med teorin ut i en 

operationalisering. Först presenteras tillvägagångsättet för intervjustudien följt av 

enkätstudien. 

4.1.	  Forskningsmetod	  för	  intervjustudie	  
	  
Denna uppsats använder sig av kvalitativa intervjuer med anställda på svenska 

crowdfundingplattformar och en kvantitativ enkätstudie med entreprenörer som har 

använt sig av tjänsten som den empiriska grunden. Detta görs för att få information 

från båda perspektiv av relationen. Intervjuerna gjordes via telefon vilket gav 

möjligheten till att gå in på djupet och ställa följdfrågor. Intervjumetoden som 

används passar bra med tanke på den explorativa naturen av uppsatsen på grund av 

den begränsade förkunskapen som finns (Saunders et al., 2009, s.320).  Intervjuerna 

var semi-strukturerade, d.v.s. gav möjligheten till följdfrågor så att intervjuobjektet 
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kan delta mer aktivt i intervjun. Frågorna är konstruerade på ett relativt öppet sätt för 

att uppmuntra intervjuobjektet att intressera sig mer i intervjun. (Blumberg et al., 

2011, s.265) Detta ledde till en utförlig beskrivning av förtroendebyggande som vi 

sedan kunde koppla till litteraturen och på detta sätt besvara uppsatsens frågeställning. 

I intervjun erbjöd vi möjligheten till att vara anonym för att försöka undvika att 

intervjuobjekten besvarar frågorna på ett partiskt sätt vilket kan leda till en skev 

intervjuslutsats. Intervjun med person A från Crowdculture skedde tisdag den 15 

december klockan 13:58 och varade i 33 minuter. Intervjun med person B (FBM) från 

FBM skedde torsdagen den 17 december klockan 15:02 och varade i 43 minuter.  

Intervjun med person B (FBM) skedde på engelska och har sammanfattats och 

översatts av författarna till svenska även citaten har översats för att på så sätt kunna 

hålla uppsatsen till ett och samma språk. 

 

4.2	  Forskningsmetod	  för	  enkätstudie	  
	  
En enkätundersökning användes för att granska det andra perspektivet i relationen 

som uppsatsen ämnar undersöka d.v.s. entreprenörerna då det hjälper oss att se om 

resultatet från intervjuerna stämmer överens med entreprenörernas upplevelse. 

Enkätundersökningen skickades ut till entreprenörer som har använt de plattformar 

som analyseras för att finansiera sitt projekt, endast till avslutade projekt då dessa har 

upplevt hela processen. Denna valda metod ger en större mängd insamlad data än vad 

en intervjustudie hade gjort vilket gör att man kan jämföra resultatet från både 

intervjustudien och enkät undersökningen för att se om det finns några tydliga 

skillnader mellan de båda parternas perspektiv på processen. Den kvantitativa 

undersökningen ger en större mängd respondenter än intervjustudien men det är svårt 

att gå in på djupet och undersöka komplexa frågor. Detta måste vi ha i åtanke när vi 

analyserar enkätundersökningen. 

Enkätstudien har skickats ut till entreprenörer på FBM, Crowdcube samt 

Crowdculture för att utöver plattformen även få med entreprenörernas perspektiv på 

förtroendebyggande. Enkäten skickades till 29 entreprenörer som har avslutade 

projekt hos någon av de nämnda plattformarna och bortfallet var på ungefär 55 

procent, det var alltså 13 personer som svarade på enkäten. Av dessa var det sju som 

hade använt sig av aktiebaserad crowdfunding, fem av belöningsbaserad och en som 
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använt donationsbaserad crowdfunding. Den sistnämnda togs bort från 

undersökningen eftersom donationsbaserad crowdfunding inte är av intresse i 

uppsatsen detta ger oss alltså 12 enkäter som ska analyseras. Enkäten skickades 

endast ut till 29 entreprenörer på grund av den begränsade populationen i Sverige 

inom denna bransch, samt svårigheterna med att få kontakt med entreprenörer som 

stämde in på kriterierna. När vi i presentationen av enkäten använder oss av 

medelvärde då de flesta frågorna ställda på en skal nivå från ett till sju, om 

medelvärdet är över 4 drar vi slutsatsen att respondenterna lutar åt ena sidan och är 

positiva eller negativa till påståendet. Enkäten samt en redovisning av samtliga svar 

finns i bilaga 2 och 3. Då enkäten endast skickades ut till 29 entreprenörer går det inte 

att se detta som en statistisk undersökning eftersom det inte går att dra slutsatser 

utifrån hela populationen utifrån 12 svar. Denna enkät används istället som en 

generaliserad intervju för att få entreprenörernas perspektiv med i undersökningen. 

Valet att används sig av en enkät istället för intervju trots den begränsade 

populationen gjordes eftersom det gör det lättare att få med så många åsikter som 

möjligt. 
 

4.1.	  Val	  av	  Plattformar	  
 

Eftersom uppsatsen syfte är att undersöka hur crowdfundingplattformen bygger 

förtroende till entreprenörerna samt om det finns skillnader i hur detta görs för aktie- 

och belöningsmodellerna har vi intervjuat anställda på plattformar som fokuserar på 

vardera modellen. En kort presentation av de tre plattformarna finns att se under 

kapitel 5. FBM är den största crowdfundingplattformen i Sverige och är involverad 

inom både belöning- och aktiebaserad crowdfunding och är därför en intressant 

plattform att undersöka, dels eftersom det var den första svenska plattformen som 

etablerade sig på marknaden och dels för att det är den plattform som får störst mängd 

finansiering från allmänheten (Ingram & Teigland, 2013). Den andra är Crowdculture 

då det är en plattform som fokuserar på belöningsbaserad crowdfunding och har en 

betydande roll på den svenska crowdfundingmarknaden (Ingram & Teigland, 2013). 

Även om det inte är en lika stor organisation som FBM jobbar de mestadels med 

belöningsbaserad crowdfunding och genom att undersöka denna plattforms 

förtroendebyggande process kan det ge en bild av hur det skiljer sig från en plattform 
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som är aktiv med aktiebaserad crowdfunding. Då målet med enkätundersökningen var 

att nå ut till så många som möjligt gjordes valet att även skicka ut den till 

entreprenörer som har använt sig av ytterligare en plattform Crowdcube, trots att det 

inte gjorts någon intervjustudie med plattformen. Crowdcube är också ett Svenskt 

företag som är aktiva på marknaden och fokuserar på aktiebaserad crowdfunding 

(Ingram & Teigland, 2013). 

    

4.2.	  Operationalisering	  	  
 

Operationaliseringen utgår ifrån uppsatsskrivarnas egenformulerade modell (modell 

2). Med hjälp av modellen bryts teorierna ner för att beskriva hur de kommer att 

användas i den empiriska studien, för att sedan konstruera de frågor som används för 

att besvara uppsatsens frågeställning. I slutet av operationaliseringen finns en tabell 

där de frågorna som ställds är uppdelade utefter modell 2 samt en motivering till vad 

frågorna ämnar besvara. 

 

4.2.1.	  KMV-‐Modell	  
	  
I KMV-modellen menar Morgan & Hunt (1994) att det finns två faktorer som 

påverkar förtroende positivt och kan hjälpa bygga upp det, som nämnt ovan är det 

kommunikation och delade värderingar. Den negativ faktorn som minskar förtroende 

är opportunistiskt beteende. 

 

För att kunna få reda på hur mycket kommunikation som skedde mellan 

entreprenörerna och plattformarna under processen utformades det frågor om hur 

processen går till innan projektet lanserades på plattformen, hur mycket riktlinjer som 

finns och utifall de samarbetar och får vägledning hur en lyckad kampanj går till samt 

vad entreprenörerna ska tänka på. Vidare leder frågorna in på utifall det sker 

kommunikation under kampanjens gång, det är även viktigt att ta reda på om det efter 

en kampanj sker återkoppling mellan entreprenörerna och plattformarna som kan visa 

vad plattformen kan göra bättre i fortsättningen. Det är av vikt att reda ut vilka delade 

värderingar som plattformarna och entreprenörerna har samt vilken vikt dessa har i 

relationen. Det kan vara allt från ett gemensamt mål som ska uppnås till att de bidrar 
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till utvecklingen inom ett område som båda stödjer. Den bild som företaget vill visa 

upp för allmänheten spelar roll, eftersom det kan tänkas ha en effekt på vilka som 

väljer att använda sig av plattformen. Slutligen med hjälp av KMV-modellen ämnar 

uppsatsen undersöka om det existerar opportunistiskt beteende som kan påverkar 

relationen negativt. Frågorna belyser de möjliga problem plattformen har i sitt 

förtroendebyggande med entreprenörerna. För att sedan se om det går att koppla till 

möjligt opportunistiskt beteende samt om entreprenörernas mål överensstämmer med 

plattformarnas. Samt vilken prioritering entreprenörerna upplever att plattformarna 

ha.  

 

4.2.2.	  Digitalt	  förtroende	  
	  

De olika faktorerna från modell 2 som kopplas till digitalt förtroende är återkoppling, 

depositionsservice och slutligen institutionellt förtroende. Återkoppling kommer att 

knytas ihop med tidigare nämnd kommunikation och syfta till att se hur 

återkopplingen sker mellan plattform och entreprenörer. Återkoppling är en sorts 

kommunikation som ofta används online men vi får ut svaren på denna 

förtroendebyggande faktor genom de frågor som ställs angående kommunikation. 

Vidare ämnar vi ta reda på hur plattformen använder sig av depositionsservice för att 

öka förtroendet, här kommer det till att börja med ställas mer direkta frågor om 

plattformen använder detta och i så fall hur. Vidare kommer följdfrågor bli av 

relevans för att se om det finns olika metoder de använder som går att koppla till detta 

begrepp. Det är även av intresse att ta reda på om de har samarbete med någon 

institution eller fått några utmärkelser eller priser som tyder på att det är en tillförlitlig 

plattform. Det finns som tidigare nämnts institutioner som arbetar för att göra 

internetbaserade transaktioner säkra vilket är ett exempel på en institution som hjälper 

att bygga förtroende online. Eftersom det institutionella förtroendet kan ta två olika 

former strukturell försäkran och situations normalitet, utformas frågor som svarar på 

detta genom att se om det finns tydliga regler och stadgar för hur ett projekt ska se ut 

eller om de räknar med att folk följer normalt beteende och på så sätt fokuserar på att 

det ska kännas som en normal miljö och utformning.  
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4.3.	  Operationalisering	  i	  tabell 
	  
I tabell 1 redovisas de frågor som ställts under både intervjuerna och enkätstudien. 

Vissa frågor nämns inte i tabellen då de besvara mer övergripande frågor om hur de 

arbetar eller vilka uppgifter intervjuobjekten har i företaget och liknande samtliga 

frågor går att hitta i bilaga 1 oh 2. 

Tabell 1 Operationalisering 
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4.4.	  Metodkritik	  
	  
Valet att endast undersöka två plattformar med intervjustudie och att endast ta med 

entreprenörernas perspektiv från en tredje plattform härstammar från den relativt 

korta tid som denna studie sträcker sig över. Uppsatsskrivarna är medvetna om att 

detta kan leda till att vissa faktorer som påverkar förtroendeprocessen uteblir. För att 

ta hänsyn till denna risk, har två av de största plattformarna i Sverige undersökts, 

vilket ger en bild av hur svenska plattformar arbetar. Vid analysen av de entreprenörer 

som har använt sig av de olika plattformarna finns det risk för att deras respons till 

frågorna blir vinklade i och med att de antingen lyckades eller misslyckades med sin 

finansiering vilket kan leda till en åsikt om plattformen som inte alltid är grundad i 

sanningen. Antingen kan det bli så att de som lyckades med sitt projekt kan vilja 

använda sig av plattformen igen och vill därför inte säga någonting negativt om den, 

eller så blir det så att de som misslyckades vill svärta ner plattformens rykte utan att 

ha några goda anledningar för detta. Det finns även en risk för vinklat beteende från 

plattformarna i och med att dessa förmodligen vill framhäva sig själva. På grund av 

detta har valet gjorts att studera förtroende från både plattformens och 

entreprenörernas perspektiv, för att få en så rättvis bild av processen som möjligt. 

Bristen på respondenter när det kommer från enkätstudien är en nackdel för 

uppsatsens, men eftersom enkäten ses som ett komplement till intervjuerna fyller den 

ändå syftet. 

 

5. Undersökta Plattformar 
	  
	  
Här ges en kort förklaring av de plattformar som ingår i uppsatsen, FBM, 

Crowdculture och Crowdcube dessa tre är av intresse då alla minst arbetar med en av 

de två valda Crowdfundingmodellerna, aktie- och belöningsbaserad crowdfunding. 

Eftersom Crowdcube endast har en liten roll i uppsatsen presenteras de kortfattat i 

slutet. 

	  

5.1.	  Fundedbyme	  
	  
FBM är en crowdfundingorganisation som handskas med belönings, aktie- och 

donationsbaserad crowdfunding. FBM är baserad i Stockholm men har sedan 
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förtagets startade etablerat sig globalt och finns för närvarande i åtta länder, 

anledningen till detta är deras specialisering på gränsöverskridande investeringar. 

Fokus ligger dock på den europeiska regionen då det är bara där man för närvarande 

kan investera i aktiebaserad crowdfunding. Från belöningsbaserade projekt tar FBM 

sex procent av totala mängden insamlade pengar och för aktieprojekt finns det en 

startavgift 500 euro för att få lägga upp idén samt en avgift på åtta procent vid lyckad 

finansiering. Vid en misslyckad finansiering, alltså en kampanj som inte nått sitt 

minimum mål, dras ingen extra avgift utöver de 500 euro (FundedByMe, 2015). Vem 

som helt får lägga upp en kampanj på plattformen och FBM har en godkännande 

kommitté som går igenom de nya kampanjerna för att sedan jobba med de nya 

entreprenörerna för att kampanjen ska bli så bra som möjligt. Varje entreprenör får 

även grundläggande marknadsföringshjälp utifrån FBMs nyhetsutskick och på deras 

blogg förmedlar de råd och vägledning för en lyckad kampanj. 

 

5.2.	  Crowdculture	  
	  
Crowdculture är en organisation som handskar med donationsbaserad och 

belöningsbaserad crowdfunding, det är ett initiativ av Fable som driver Crowdculture 

som ett projekt sedan 2010.  Crowdculture är en unik organisation inom 

crowdfunding som syftar till att främja den svenska kulturen och det är enbart projekt 

inom detta område som är av intresse. De projekt som får läggas upp på sidan måste 

skapa en upplevelse för fler än bara projektägaren. Crowdculture tar inga avgifter för 

sin service så som FDM gör utan allt kapital går oavkortat till projekten. Istället har 

de fasta avgifter från sina samarbetspartners för att de distribuerar kulturmedel. Det 

finns två olika sätt att stödja en kampanj på Crowdculture först är det genom bidrag 

direkt till projektet, antingen får investeraren något för det eller är det en direkt 

donation till projektet. Det andra sättet är något som de kallar för månadsstödjare, då 

betalar du en premium avgift varje månad som delas upp på månadens dagar och går 

till projektet varje dag, du kan när som helst avbryta eller byta ut projektet du stödjer 

(Crowdculture, 2015). 
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5.3.	  Crowdcube	  
	  
Crowdcube grundades 2011 och har sin grund i Stockholm där deras kontor 

fortfarande ligger. De fokuserar på aktiebaserad crowdfunding där investerarna får ett 

aktie innehav i företaget för de pengar de investerat. De tar en avgift på 25 000 kr för 

att lägga upp ett projekt där halva beloppet betalas när projektet läggs upp och 

resterande betalas om projektet blir lyckat. Utöver det tar de en avgift på 5 procent av 

det insamlade beloppet vid en lyckad investering. 

 

6. Resultat av undersökningarna 
	  
I denna del av uppsatsen kommer resultaten presenteras, eftersom det är 

intervjustudien med plattformarna som är den huvudsakliga datainsamlingen kommer 

den presenteras först i avsnittet. Sedan kommer en sammanfattning av resultatet från 

enkätundersökningen med entreprenörerna som använt sig av crowdfunding. 
 

6.1.	  Intervjustudie	  
	  
Denna del av uppsatsen presenterar resultatet av de intervjuer som gjorts med två 

anställda på två olika svenska crowdfundingplattformarna, Crowdculture samt FBM. 

Kontaktpersonerna kommer att hållas anonyma och kommer att benämns som person 

A (Crowdculture) som arbetar på Crowdculture och person B som arbetar på FBM. 
 

6.1.1.	  Kommunikation:	  en	  central	  del	  av	  entreprenörrelationer	  
	  
Relationsbyggande är enligt intervjuobjekten en avgörande del för 

förtroendebyggande från plattformarna. En konstant kommunikation mellan 

plattformen och entreprenörerna från början av projektets tidslinje fram till slutet är 

viktigt för att bygga ett förtroende hos sin kundbas. Person B (FBM) förklarar hur 

ungefär 50 procent av de projekt som använder deras plattform återkommer med ett 

annat projekt, i flera fall så börjar det med att ett belöningsprojekt för att sedan 

återkomma med ett aktiebaserat. 
 

”Det ligger i vårt intresse att etablera långsiktiga förhållanden” - person B (FBM)  
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Det fanns även en utförlig återkopplingsmetod för entreprenörerna vid ett slutfört 

projekt som är ett verktyg för plattformen att utveckla sina metoder och strategier. 

När denna kommunikation sker varierar från projekt till projekt. De ser vilka projekt 

som kräver extra hjälp och riktlinjer beroende på hur de handskas med kampanjen.  
 

“Ja det är lite på magkänsla, ofta har vi kontakt med projektägarna under tiden, det 

är inte nödvändigt visst men oftast sker det. Vi ser någon sak som händer och känner 

att det här kan ni använda er av eller vi ser något som vi tycker är en uppenbar orsak 

till att de inte får in pengar.” - person A(Crowdculture) 
 

Plattformarna finns tillgängliga för kontakt under hela processen och detta anser de är 

grundläggande för att bygga upp ett förtroende sinsemellan. Denna konstanta 

kommunikation var också en av de sakerna som ledde till en smidigare och 

effektivare problemlösning enligt person A (Crowdculture), för de entreprenörer som 

var nya till crowdfundingfenomenet så var de inte alltid helt säkra på hur de skulle 

lägga upp kampanjen på det mest effektiva sättet. Traditionell finansierings metoder 

börjar ofta med att det samlas in pengarna först för att sedan påbörja en 

marknadsstrategi. Vid användning av crowdfunding blir det tvärtom menar person A 

(Crowdculture), kampanjen börjar med marknadsföringen för att få investerarna att 

bidra. Dialogen mellan plattform och entreprenör blir även här en fundamental 

byggsten för att konstruera en lyckad kampanj som båda parterna strävar efter.     

   

“Många tänker sig att det ska vara lättare än man tror men precis som att om man 

vill ha in 100 eller 200 personer som går in och betalar pengar för något så är det en 

stor marknadsförings insats som krävs.” - person A(Crowdculture)    
 

Enligt person B (FBM) skiljer sig interaktionen med entreprenörer från aktie- och 

belöningsbaserade projekt på grund av att de olika modellerna lockar till sig olika 

sorters entreprenörer. Aktiebaserade projekt har en tendens att vara startade av mer 

etablerade företag som redan har en förståelse för sin produkt och det de önskar uppnå 

med kampanjen. Projekten som har en belöningsmodell har större behov av 

plattformens tid och ansträngning för att få ett lyckat projekt i slutändan.  
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“Interaktionen med aktie- och belöning baserade projekt är olika eftersom 

entreprenörerna är olika” - person B (FBM)  
 

6.1.2.	  Institutionella	  relationer	  och	  dess	  roll	  för	  förtroendebyggande 
 

Person A (Crowdculture) menar att en stor dragningskraft till varför entreprenörerna 

använder sig av deras plattform är deras relationer till utomstående institutioner som 

kan hjälpa kampanjerna på ett eller annat sätt. Att ha stödet från en eller flera 

offentliga organisationer bakom sig ger automatiskt ett visst förtroende menar person 

A (Crowdculture) och det syns tydligt på de entreprenörerna som väljer att använda 

sig av deras plattform. 
 

“Vår hela strategi för kommunikation bygger på relationer, så vi är generellt ganska 

dåliga på consumer marknadsföring. Det är därför vi arbetar ihop med olika fonder 

och institutioner” - person A(Crowdculture) 
 

Speciellt om det finns möjligheten att kontakten med dessa institutioner kan hjälpa till 

ytterligare med finansiering istället för att bara rekommendera plattformen utifrån 

deras samarbete. Från båda intervjuerna kan vi konstatera att den graden man arbetar 

med olika utomstående institutioner varierar mellan plattformarna. Dels på grund av 

deras affärsmodeller men även de inriktningar och värderingar som plattformarna 

anser vara betydelsefullt. Crowdculture tar hand om och disponerar ut de insamlade 

pengarna vid en slutgiltig affär och ansvarar då alltså själva för sin deposition service. 

FBM gör istället det motsatta och har en tredje part som står för denna 

depositionsservice, kapitalet kommer aldrig in på något av deras konton utan istället 

till ett företag som är experter på det de gör. Vilket gör att FBM kan fokusera på 

andra för dem viktigare prioriteringar. Person B (FBM) anser att det är ett stort plus 

att ha en certifierad partner som står för betalning och depositionsdelen i 

transaktionen. För båda modellerna gäller det att när en kampanj misslyckas går de 

pengar som är investerade i kampanjen automatiskt tillbaka till finansiärerna. 
 

“Vi är en mellanhand. Vi fungerar i princip som en mäklare och har hand om 

transaktionen när man köper en bostad, de pengarna sparas på ett separat konto som 

vi inte rör förrän projektet är klart. Om projektet inte blir färdig finansierat så stryks 
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betalningen och pengarna går tillbaka till investerarna, betalningen makuleras 

alltså.” - person A(Crowdculture) 
 

Person A (Crowdculture) menar att regelverken som används är relativt milda, så 

länge projekten följer svensk lagstiftning och har de nödvändiga delarna involverade i 

sin kampanj så får vilken ide som helst publiceras. Person B (FBM) uppger att det 

regelverk som krävs för att få igång aktiebaserade projekt är mer krävande och 

utförligt eftersom att dessa projekt utvecklas av redan existerande företag som har en 

etablerad verksamhet men som behöver ett kapitaltillskott. FBM kräver därför mer 

finansiella rapporter utifrån dessa projekt än vad de gör för belöningsbaserade, då de 

är mer komplexa.  
 

“Processen för aktiebaserade projekt är mycket mer komplex gällande lagenliga 

saker” - person B (FBM) 

 

Person B (FBM) kommenterade också om att det svenska samhället i sig är baserat på 

ett förtroende till varandra. Han menar att eftersom många svenska entreprenörer har 

ett slags förtroende inbyggt i sitt sätt att vara så har de inte behövts en lika avancerad 

strategi för att bygga förtroende i Sverige som det kan ha behövts i andra länders 

marknader.  

 

6.1.3.	  Gemensamma	  mål	  och	  värderingar	  
	  
Person A (Crowdculture) menar att eftersom deras målgrupp är nischad och inriktad 

på ett smalt ämne så möts deras intresse med entreprenörernas och de har delade 

värderingar och gemensamma mål med att få igenom finansieringen av 

kulturprojekten. Han anser att det ofta är de olika institutionerna de arbetar med som 

lockar till sig kunder och att det genomgående finns ett gemensamt mål, alla strävar 

efter att få igenom lyckade projekt. 
 

Person B (FBM) menar att plattformen och entreprenörerna strävar efter samma mål 

genom hela processen, att få igenom projekten och lyckas med det uppsatta 

finansieringsmålet. Plattformen finns till för att hjälpa projekten med finansiering och 

entreprenörerna kommer till dem för att lyckas få igenom sina projekt. Enligt person 

B (FBM) märker de en tydlig skillnad på hur engagerade entreprenörerna är sedan 
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FBM införde en kostnad på 500 euro för att lägga upp ett projekt inom aktiebaserad 

crowdfunding. Sedan kostnaden infördes har procentsatsen bland de lyckade 

projekten gått från 30 till 56 procent. 

	  

“Både plattformen och entreprenörerna vill lyckas med projekten, vi har samma 

mål”- person B (FMB) 
 

6.2.	  Enkätundersökning	  	  
	  
I detta stycke kommer resultatet av enkätundersökningen som har besvarats av 

entreprenörer som har använt sig av FBM, Crowdculture och Crowdcube att 

presenteras.  

 

6.2.1	  Kommunikation	  
	  

Utifrån enkäten har det avlästs hur entreprenörerna ser på kommunikation och om det 

finns en skillnad mellan belönings- och aktiebaserad crowdfunding. De aktiebaserade 

kampanjerna tyckte att det fanns en högre nivå av kommunikation mellan plattformen 

och entreprenören än vad belöningsprojekten gjorde. Denna kommunikation skedde 

för det mesta innan projektet lades upp på plattformen men även under kampanjens 

gång för aktiebaserad crowdfunding, däremot uppger endast 3 av 7 av respondenterna 

att de haft kommunikation med plattformen efter kampanjen har avslutats.  

För belöningsprojekten ansåg majoriteten att det inte fanns någon hög grad av 

kommunikation mellan de och plattformarna men att den kommunikationen som dock 

fanns skedde under projektets gång, det var bara ett fåtal som hade kontakt med 

plattformen före och efter projektet startats/avslutats. Av alla respondenter var det 

endast en som uppgav att han inte hade någon kommunikation med plattformen under 

hela projektets gång. Både för belöningsbaserad- och aktiebaserad crowdfunding 

ansåg respondenterna att samarbetet mellan dem själva och plattformen har fungerat 

bra, det var dock lite högre belåtenhet med samarbetet för de som använt sig av 

belöningsbaserad crowdfunding där medelvärdet blev 4,8 medan det för aktiebaserad 

crowdfunding var 4,6. 
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6.2.2.	  Institutionellt	  förtroende	  	  	  
	  
Alla respondenterna förutom två uppgav att de hade noterat att plattformen fått 

utmärkelser eller samarbetade med företag som de litade på. När vi tog ut ett 

medelvärde på vilken nivå av betydelse entreprenörerna satte på detta så hamnade det 

på 4,9 för aktiebaserat och 4,8 på belöningsbaserat. Dock fanns det uteliggare på båda 

sidorna, två av respondenterna svarade att de inte hade någon betydelse alls för dem 

medan endast en ansåg att det var av högsta vikt. 
 

Merparten av respondenterna tyckte att det spelade en stor roll hur plattformen var 

strukturerad i valet av plattform, 8 av 12 hade valt det som ett av alternativen i fler 

alternativs frågan, vad var viktigast för att skapa förtroende med plattformen.  

Entreprenörerna som lagt upp aktiebaserade projekt menar att det fanns tillräckligt 

med information och regler för att lyckas med sina projekt men även att det inte var 

för mycket bestämmelser för att få lägga upp sin kampanj på plattformen. 

Medelvärdet för aktiebaserad crowdfunding på frågan om det fanns tillräckligt med 

information var 4,6 och för om de tyckte det fanns för mycket bestämmelser var det 

2,9. Här skiljer sig det från belöningsprojekt då dessa tycker att den tillgängliga 

informationen och vägledningen som fanns inte var tillräckligt i deras ögon för att 

lyckas med sitt projekt medelvärdet för de båda frågorna blev här 3,6 dock ansåg en 

av respondenterna att det fanns för mycket bestämmelser och svarade att han 

överensstämde helt med att det fanns för mycket bestämmelser. 
 

	  6.2.3.	  	  Opportunistiskt	  beteende	  och	  delade	  värderingar	  
	  
Merparten av respondenterna inom belöningsprojekt anser att det är viktigt med de 

etiska värderingarna som finns på sidan. Inom aktiebaseradeprojekt visade de etiska 

värderingarna ha en ytterst lite påverkan vid val av plattform. Medelvärdet blev 4,2 

för belöningsbaserad och 1,57 för aktiebaserad. Inom både för aktie- och 

belöningsbaserad crowdfunding visade det sig att respondenterna ansåg att 

plattformarna lade för mycket vikt vid att uppfylla sina egna mål och för lite fokus på 

att entreprenörerna skulle få igenom och lyckas med sina projekt medelvärdet låg här 

för aktiebaserad på 3,3 och för belöningsbaserad på 3,4 det var endast tre av samtliga 

respondenter som svarade 5 och resten svarade under. 
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6.2.4.	  Minskad	  osäkerhet	  och	  funktionella	  konflikter	  
	  
Både minskad osäkerhet och funktionell problemlösning är ett tecken på att det 

existerar ett förtroende mellan båda parter, utifrån enkäten ser vi att det finns en viss 

skillnad mellan belöningsprojekt och aktiekampanjer. Det verkar uppstå mer problem 

inom belöningsbaserade projekt och även en större osäkerhet till om problemen går 

att lösa på ett smidigt sätt med hjälp av plattformen. Entreprenörerna som ansvarar för 

aktieprojekt har inte upplevt så många problem i processen och även om det hade 

uppstått problem så hade dessa lösts gemensamt med plattformen på ett effektivt sätt. 
 

7. Analys och diskussion 
	  
I denna del av uppsatsen kommer resultatet av intervju- och enkätstudien att 

analyseras med hjälp av teorierna och modell 2. Analysen kommer att delas in i tre 

olika delar, Institutionellt förtroende, kommunikation & delade värderingar och 

Plattformens roll i förtroendebyggande. Där det kommer diskuteras vad och hur 

plattformen fokuserar på i sin förtroendebyggande process.   

 

7.1.	  Kommunikation	  och	  delade	  värderingar	  
	  

Utifrån den empiriska undersökningen kan vi konstatera att plattformarna använder 

sig av många olika Slags kommunikationskanaler för att etablera en relation med sina 

entreprenörer. Det är också tydligt att entreprenörerna anser att denna kommunikation 

är ett tecken på förtroendebyggande. Morgan & Hunt (1994) skriver i sin teori att 

kommunikation är en av de faktorerna som bygger upp förtroende. Det går alltså att 

fastställa att plattformarna använder sig av kommunikation som ett medel för att 

bygga upp och förstärka förtroendet med sina entreprenörer. Mängden av resurser och 

tid som fokuseras på just kommunikationskanalerna utifrån plattformarna är ett tecken 

på att det är en av de huvudfaktorerna för att etablera ett förtroende med 

entreprenörerna. Den empiriska undersökningen pekar på att mängden hjälp och 

kommunikation som entreprenörerna behöver från plattformen varierar från 

aktiebaserade projekt till belöningsbaserade, belöningsprojekten tenderar att kräva 

mer hjälp och kommunikation än de aktiebaserade. Vilket kan vara en orsak av den 

lägre erfarenhetsgraden hos de entreprenörerna som använda sig av 
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belöningsmodellen. Detta kan bero på att de som använder aktiebaserade projekt är 

etablerade företag som redan har en viss erfarenhet. Alltså har plattformarna olika 

prioriteringar när det gäller att bygga ett förtroende med entreprenörer beroende på 

vilken modell som de använder sig av. En högre andel av de entreprenörer som 

använde sig av belöningsmodellen tyckte att det fanns ett bättre samarbete mellan 

plattformen och sig själva än vad aktie entreprenörerna tyckte. Vilket stämmer 

överens med Morgan & Hunt (1994) då en högre kommunikation i relationen leder till 

ökat förtroende som i sig leder till ett bättre samarbete mellan båda parterna. 

Entreprenörerna upplevde att vid problem i processen så kunde detta lösas på ett 

effektivt sätt tillsammans med plattformarna vilket är ett tydligt tecken på funktionell 

problemlösning. Detta i sig visar att det existerar ett förtroende i relationen då ökat 

funktionell konfliktlösning är en positiv effekt av förtroende. Då majoriteten av 

entreprenörerna inte upplevde något problem under processen gör att detta inte går att 

påvisa i praktiken, men trots detta tror entreprenörerna att det hade lösts effektivt. 

Plattformarna menar att en hög grad kommunikation är en av faktorerna bakom denna 

problemlösning. Vilket visar på ett positivt samband mellan kommunikation och 

funktionell problemlösning. Det faktum att plattformen finns där för entreprenörerna 

genom hela processen och ger dem den hjälp som behövs lär också minska 

osäkerheten då entreprenörerna har möjligheten och informationen att ta de viktiga 

besluten under projektets gång.  
 

Båda de intervjuade plattformarna har återkopplingsmetoder som finns till för att 

inhämta entreprenörernas åsikter vid avslutat projekt. Då plattformarna jobbar aktivt 

med att skapa långa relationer med sina entreprenörer fungerar återkopplingen även 

som en metod att inte direkt förlora relationen vid ett avslutat projekt. Plattformarna 

betonar hur viktig denna funktion är men trots det verkar det som de flesta av 

entreprenörerna från enkätstudien inte har haft någon kommunikation efter deras 

projekt avslutat. Vilket kan var ett tecken på att entreprenörerna inte är allt för 

intresserade i att fortsätta relationen med plattformarna. Denna metod har förmodligen 

mest värde för de entreprenörer som vill använda sig av plattformen igen, då de tjänar 

på att plattformen arbetar för att förbättra sin organisation. Då en stor del av 

entreprenörerna återkommer till plattformen, enligt person B (FBM) så är det ungefär 

50 procent, är denna funktion fortfarande ett viktigt verktyg för att bygga långa 

relationer med entreprenörerna. 
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Delade värderingar har också en roll att spela i förtroendebyggandet även om den inte 

är lika stor som kommunikationen. Enkätundersökningen tyder på att entreprenörerna 

anser att plattformen sätter sina mål framför entreprenörernas mål eftersom resultatet 

hamnade under medelvärdet för både aktie- och belöningsbaserade projekt. 

Plattformarna menar dock att de känner sig framgångsrika när entreprenörernas mål 

uppfylls. Detta är speciellt tydligt i det fallet av FBM där de tar en avgift som de bara 

får utifall projektet når sitt mål. Detta kan även kopplas till opportunistiskt beteende 

vilket tas upp i 7.3. En tydlig skillnad mellan aktie- och belöningsbaserade projekt är 

synen på etiska värderingar, majoriteten av aktieprojekten var inte alls intresserade 

eller oroade om en plattforms etiska värderingar. Belöningsprojekten däremot tyckte 

att det kunde spela en stor roll i valet av plattform. Detta visar på att denna del av 

delade värderingar skiljer sig mycket utifrån modell av crowdfunding. Problematiken 

för plattformen blir här att det blir komplicerat om inte omöjligt att anpassa sina 

etiska värderingar till de olika modellerna. Men då det inte finns någonting som tyder 

på att aktiebaserade entreprenörer på något sätt tycker det är negativt med vissa etiska 

värderingar så behöver inte plattformarna anpassa sig. Det betyder bara att 

entreprenörerna som ansvarar för belöningsprojekt tycker att en plattforms etiska 

värderingar är viktiga att undersöka. Det faktum att Crowdculture är en väldigt 

kulturinriktad plattform kan bidra till att de belöningsbaserade projekten är mer 

angelägna vad gäller etiska värderingar. Men förmodligen har inte detta spelat allt för 

stor roll då respondenterna för belöningsbaserade projekt även använts sig av FBM 

som inte är kulturinriktad.  
 

Det står klart utifrån empirin att det finns ett samarbete mellan plattformen och 

entreprenörerna för att lyckas slutföra kampanjen, detta är enligt Morgan & Hunt ett 

tecken på att det existerar ett förtroende mellan de båda parterna. 

 

7.2.	  Institutionellt	  förtroende	  
	  
Enligt teorierna från Pavlou m.fl (2002) om institutionellt förtroende är institutioner 

en viktig faktor i att bygga förtroende när det saknas en familjär relation vilket ofta 

blir fallet då det gäller korta relationer som sker över internet. Enligt resultatet av 

undersökningen kan vi se att plattformarna använder sig av detta på flera olika sätt 
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och det är även tydligt att merparten av entreprenörerna sätter vikt vid detta när de 

väljer plattform. Plattformarna har använt sig av detta i olika utsträckning och på 

olika sätt men också anpassat detta för vilken sorts projekt som entreprenörerna 

använder sig av. FBM använder institutioner som ett incitament på sin sida där de 

visar vilka utmärkelser de fått och på detta sätt räknar med att entreprenörerna ska få 

ett förtroende till plattformen. Crowdculture samarbetar också med institutioner men 

på så sätt att merparten av entreprenörer som vill använda plattformen blir pekade i 

rätt riktning av tredjeparts organisationer som Crowdculture samarbetar med. Alltså 

blir det lite mer indirekt förtroende, då Crowdculture i vissa fall inte gör något själva 

för att starta relationen. Det var också tydligt utifrån entreprenörernas åsikter att 

certifikat, utmärkelser och etablerade organisationers stöd bidrog till valet av 

plattform, både aktie- och belöningsprojekt resultaten från enkätstudien pekade på 

detta. Så här stämmer teorin tydligt överens med både vad plattformen gör och vad 

entreprenörerna tycker är betydelsefullt inom förtroendebyggande  

 

Enligt Mcknight och Chervany (2002) kan det skapas förtroende för en situation på 

två olika sätt, först att situationen känns normal och för det andra att det känns som en 

strukturerad situation. Vi kan se att plattformarna använder sig av strukturell 

försäkran på olika sätt, först och främst har båda plattformarna användarvillkor som 

ska följas av samtliga som är aktiva på sidan samt riktlinjer för vad som får läggas ut. 

För aktiebaserad crowdfunding finns det enligt Person B (FBM) mycket mer riktlinjer 

och krav på vad som ska skickas in till plattformen för att få lägga upp projekt än det 

gör för belöningsbaserad. Vidare enligt person A (Crowdculture) har de inte så 

mycket riktlinjer och de flesta projekt som följer svensk lag är välkomna. Detta tyder 

på att aktiebaserad crowdfunding arbetar med strukturell försäkran mer trots att båda 

modellerna av crowdfunding använder den. Faktumet att person B (FBM) tror att det 

svenska samhället har en viss grad av grundläggande förtroende inbyggd i sitt sätt att 

handskas med affärsuppgörelser kan vara ett tecken på att så länge inte plattformarna 

gör någonting som rubbar känslan av normalitet med några drastiska förändringar, så 

finns det en initialt förtroende eftersom situationen inte är obekant för 

entreprenörerna. De riktlinjer som finns till för att hjälpa entreprenörerna under 

processen hjälper tillsammans med kommunikationen med plattformarna till med att 

minska entreprenörernas osäkerhet.  
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Plattformarna handskas med depositions service på olika sätt, FBM använder sig av 

en tredje part som tar hand om pengarna medan Crowdculture tar hand om pengarna 

inom organisationen. Depositions service har en effekt på både entreprenörer och 

finansiärer men det är finansiärernas pengar som ligger i fokus. På grund av detta så 

tror vi att hur företagen handskas med de pengarna om kommer in i företaget spelar 

en större roll för finansiärer än entreprenörer. Så länge pengarna handskas på ett 

säkert sätt och finansiärerna är nöjda så spelar själva metoden inte så stor roll för 

förtroendebyggande med entreprenörerna  

 

7.3.	  Plattformens	  roll	  i	  förtroendebyggande	  
	  
Under skrivandets gång har det stått klart att strategierna för de båda plattformarna 

som vi har undersökt varierar mycket från varandra. Både i sina affärsmodeller men 

även i sina interaktioner med de entreprenörer som har använt sig av plattformarna. 

FBM har sin affärsmodell som bygger på avgifter på entreprenörerna och strävar 

alltså efter samma sak som entreprenörerna d.v.s. ett lyckad crowdfundingprojekt. Det 

tyder på att målen för de båda parterna är gemensamma och stödjer därför Morgan & 

Hunt (1994) påstående att delade värderingar och mål kan stärka förtroendet mellan 

parterna. Crowdculture däremot har inga avgifter på sina entreprenörer utan får sin 

finansiering av de avgifter som det tar från sina samarbetspartners. De olika 

affärsmodeller är helt olika men ändå har de entreprenörens bästa som intresse. Även 

om Crowdculture inte tar avgifter så vill de ändå att projekten ska lyckas eftersom 

deras mål är att stödja den svenska kulturscenen. Alltså har båda plattformarna olika 

delade värderingar med sina entreprenörer men det finns ändå där i olika utsträckning. 

Entreprenörerna tycker dock att plattformarna sätter sina egna mål framför 

entreprenörernas. Eftersom plattformarna tjänar på varje lyckat projekt, gör det att 

detta påstående från entreprenörerna verkar lite underligt. Att entreprenörerna har 

uppfattat situationen som så kan kopplas till tron att plattformarna beter sig på ett 

opportunistiskt sätt vilket Morgan & Hunt (1994) förklarar leder till en minskad grad 

av förtroende i relationen. 

 

Strukturen av hemsidan spelade också roll för förtroendebyggande vilket vi kan utläsa 

utifrån enkätundersökningen där 8 av respondenterna angav detta som en faktor de 

tyckte var viktig. Plattformarna i sig verkade inte sätta allt för stor roll vid sina 
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hemsidor, visst ville de att det ska vara en bra designad hemsida som inte skall vara 

allt för svår navigerad. Men utifrån intervjuerna visar det sig att det inte var någonting 

de lade ner mycket resurser på. Även detta går att koppla till Mcknight och Chervanys 

(2002) teori om situations normalitet. Så länge plattformen inte gör någonting 

drastiskt med sin hemsida som skulle framkalla en reaktion från användarna, och att 

normerna för design följs, så kommer det förmodligen att finnas en liten grad av 

initialt förtroende för plattformen. Denna struktur faktor är viktigt för både aktie- och 

belöningsbaserade entreprenörer och vi kan inte finna några skillnader i hur 

plattformen riktar in sig på vardera modellen.  

8. Slutsats 
	  
Syftet med uppsatsen var att undersöka om och i så fall hur crowdfundingplattformar 

bygger upp ett förtroende med sina entreprenörer och om denna process skiljer sig 

från aktie- och belöningsbaserad projekt. 
 

Det finns ett klar förtroendebyggande process mellan de båda parterna men hur 

plattformarna går tillväga varierar mycket det samma gäller för de olika modellerna 

av crowdfunding. För att övervinna problemen som kan uppstå vid digitala relationer 

utan familjärt förtroende är det tydligt att plattformarna använder sig av en hög nivå 

av kommunikation med sina entreprenörer för att försöka väga upp. Detta är den av de 

faktorerna från modell 2 som används på det mest aktiva sättet tillsammans med 

återkopplingsmekanismen som båda plattformarna använde sig av så är detta grunden 

för hur det byggs upp förtroende mellan parterna. Även om mängden av entreprenörer 

som använder sig av återkopplings alternativ inte är speciellt stor, då den används för 

det mesta av entreprenörer som vill lansera ett nytt projekt. En aktiv dialog mellan 

plattformen och entreprenörerna minskar även osäkerheten i relationen. I och med att 

plattformarna så väl som entreprenörerna vinner på ett lyckat projekt är det en viktig 

del av plattformarnas strategi att ge entreprenörerna den kommunikation och hjälp 

som behövs. Inom kommunikationsfaktorn ligger också en av de större skillnaderna 

mellan de olika crowdfundingmodellerna. Enligt plattformarna kräver de 

entreprenörer som ansvarar för ett belöningsuppbyggt projekt i regel mer hjälp, 

resurser och tid för att bygga upp ett förtroende på grund av att de har mindre 

erfarenhet än de som lägger upp aktieprojekt. Utifrån entreprenörerna finns det tecken 

på att opportunistiskt beteende har förekommit i och med att det tycker att 
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plattformens mål har satts före sina egna. Detta är dock svårt att bevisa utifrån det 

mindre stickprov som har deltagit i enkätundersökningen. Det är dock ett tecken för 

att det krävs en kritisk analys av båda sidors utläggande då plattformen så klart vill 

visa sin bästa sida när de blir intervjuade. En annan tydlig skillnad som framkommer 

utifrån studien är att de belöningsbaserade projekten sätter större värde vid delade 

värderingar än vad de aktiebaserade kampanjerna gör. 
 

Det är också tydligt att institutionellt förtroende hjälper till att bygga förtroende 

mellan de två parterna, speciellt för aktiebaserade projekt där de behövs mer riktlinjer 

och regler och kräver en större noggrannhet i starten av projektet. Eftersom de 

aktiebaserade projekten ofta är etablerade företag så är det förståeligt att detta krävs 

till en större grad än för belöningsprojekten. Alltså spelar strukturell försäkran än 

större roll i förtroendeskapande för entreprenörerna med aktieprojekt. En del av 

förtroendebyggandet som plattformarna inte använder sig så aktivt av men som 

entreprenörerna reagerar på är plattformens struktur och användarvänlighet, eller om 

det ska kopplas till teorin, situations normalitet. Detta är en indirekt metod av 

plattformarna för att bygga förtroende men ändå effektiv. En del institutionellt 

förtroende som inte hade alltför stor effekt på förtoendebyggande är depositions 

service som inte har en så stor påverkan på entreprenörernas förtroende utan mer på 

hur angelägna finansiärerna är på att bidra till projekten.   
 

För att sammanfatta den slutsatsen har studien visat att det är tydligt att plattformarna 

bygger ett förtroende till sina användare och att till stor del använder sig av aktiva 

kommunikationskanaler för att kompensera för den icke-familjära situationen och 

bygga upp förtroende. Detta tillsammans i kombination med institutionellt förtroende 

bygger upp relationen mellan de båda parterna. Även de andra faktorerna från modell 

2 bidrar i olika grad men det är huvudsakligen kommunikation och institutionellt 

förtroende som används. De klara skillnaderna i denna process mellan aktie- och 

belöningsbaserade är graden kommunikation och strukturell försäkran. 

Belöningsprojekten kräver som sagt en högre grad av kommunikation och 

aktiebaserade projekten kräver en större del strukturell försäkran. En oväntad slutsats 

som har dragits är att plattformen i sig har en stor roll hur man arbetar med att bygga 

förtroende och det varierar mycket från plattform till plattform. Alltså finns det inte 

ett solklart sätt att bygga upp ett förtroende mellan plattform och entreprenör utan det 
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finns ett flertal kombinationer av faktorer som skulle fungera bra beroende på 

plattformens inriktning och entreprenörerna som lockas till den. 
 

9. Framtida forskning 
	  
I detta arbete utgick vi utifrån de största aktiva crowdfundingföretagen i Sverige och 

gjorde två intervjuer och en enkätstudie. Detta urval gör det svårt att hitta en slutgiltig 

slutsats om hur crowdfundingplattformarna handskas med förtroendebyggande då 

bara två plattformar har intervjuats. I och med att den svenska marknaden är liten i 

förhållande till crowdfunding på den internationella marknaden så behöver man 

studera crowdfunding på en internationell och större skala för att få fram en 

fullständig slutsats vilket vore intressant som fortsatt forskning. När crowdfunding 

ändå undersöks i internationella sammanhang kan det vara intressant att granska om 

kulturella skillnader från land till land påverkar den förtroendebyggande processen. 

Denna uppsats har utgått utifrån relationen mellan entreprenörerna och plattformarna, 

det vore även intressant om fortsatt forskning analyserade relationen mellan 

finansiärer och plattformar för att leta efter en korrelation mellan de båda 

processerna.   
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11. Bilagor 
I	  detta	  stycke	  presenteras	  de	  bilagor	  som	  det	  löpande	  genom	  texten	  har	  
hänvisats	  till.	  

11.1.	  Bilaga	  1	  -‐	  Intervju	  
	  
Intervjufrågor  

• Inledning av intervjun 

• Förklaring av vad som denna uppsats ämnar att uppnå, vad som vi vill 

undersöka. 

• Inledande frågor om intervjuobjektet ( Position, Tidigare erfarenheter och vad 

hans arbetsuppgifter är) 

• Intervjufrågor formulerade från den modifierade KMV-modellen. 

o Hur ser processen ut för någon som vill använda sig av er plattform? 

o Finns d et mycket riktlinjer som hjälper entreprenörerna under denna 

process? 

o Hur mycket kommunikation finns mellan Entreprenörerna och 

er(plattformen) under processens gång? 

o När sker kommunikationen? under tiden, innan eller efter? 

o Hur ser denna kommunikations kanal ut? Är det en tvåvägs process 

eller mer en rak linje från entreprenörerna till er eller tvärt om?  

o Vad har ni för något mål som ni strävar efter i era projekt? 

o Märker ni att det finns något gemensamt med de entreprenörer som 

använder sig a denna sida? Strävar de efter samma mål som ni t.ex.? 

o Opportunistiskt beteende: Vilka vanliga problem uppstår när ni 

kommunicerar med entreprenörer? 

o Hur finansieras sidan? 

o Hur arbetar för att lösa dessa problem (Tillsammans med 

entreprenörerna?) Gemensamt eller ensamt? Varför använder ni er av 

denna metod?)   

o Finns det många entreprenörer som kommer tillbaka till er plattform 

för andra projekt eller är det för det mesta engångsprojekt? 

-: Om så är fallet varför tror ni att det väljer att återvända/inte 

återvända 
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IntervjuFrågor utifrån Digital Trust 
 

o Finns det institutioner som arbetar med certifikationer, betalning 

säkerhet, används vänlighet eller liknande inom detta område? 

Använder ni er av dessa eller andra liknande institutioner.  

o Följdfrågor om de använder sig av olika institutioner. Hur ser de ut och 

ta reda på om de hjälper med att förtroende byggande. 

o Finns det tydliga riktlinjer som ska följas av entreprenörerna när de 

skapar sina projekt, eller får de mycket fritt? 

o Finns det regelverk som ni meddelar entreprenörerna om, som de 

förväntas hålla sig till? 

o Hur kommunicerar ni vad ni kommer debitera av entreprenörerna i 

form av avgifter och liknande 

o Blir entreprenörernas idéer skyddade och i så fall hur? finns det 

regelverk som styr detta 

o Kan ni på något sätt få en mer familjär och personlig relation med 

entreprenörerna? och i så fall hur? 

o Hur ser ni er själva i denna relation med entreprenörerna och hur tror 

ni att de ser er? (som en institution? eller mer som en affärspartner?) 

o Hur arbetar ni med att skapa förtroende med era entreprenörer? 

o (FundedByMe) Ni arbetar med flera olika sorters Crowdfunding 

Equity/Reward, märker ni att det krävs olika metoder för att skapa 

förtroende beroende på vilken modell? 
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11.2.	  Bilaga	  2	  -‐	  Enkät	  
	  
En studie om crowdfunding  
 Vi är två studenter som skriver vår Kandidatuppsats inom marknadsföring på Uppsala 

Universitet.                  

Vi är extremt tacksamma om ni tar er tid att svara på en kort enkät om er upplevelse 

av crowdfunding. Enkäten tar inte mer än 10 minuter och alla svar är anonyma. 

Urvalet för studien är gjort utifrån tillgängliga kampanjer, både pågående och 

avslutade på ett antal crowdfundingplattformar. Vi har inget samarbete med 

plattformarna eftersom vi är intresserade av er upplevelse.  

 

Tack på förhand, 

Martin Forner och Adam Wedar 

Vilken typ av Crowdfunding valde ni? * 

Obligatorisk 

 

  Belönings crowdfunding(Reward) 

  Aktie crowdfunding (Equity) 

  Övrigt: 

 

Jag anser att samarbetet mellan mig och plattformen har fungerat bra. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Det fanns för många bestämmelser för att få lägga upp projektet på plattformen. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Det fanns tillgänglig information och vägledning för att lyckas med ett projekt 

som entreprenör. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Det fanns en hög nivå av kommunikation mellan mig och plattformen. 
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 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

När skedde kommunikationen med plattformen? 

Välj ett eller flera alternativ 

  Innan projektet lagts upp 

  Under tiden projektet legat uppe 

  Efter att projektet är avslutat 

  Jag hade ingen kommunikation med plattformen 

Etiska värderingar spelade stor roll i mitt val av crowdfunding plattform. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Plattformen strävade efter att uppfylla mina mål framför sina egna. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Uppstod det något problem under projektets gång? 

 

  Ja 

  Nej 

Jag tror att ett problem kan lösas smidigt och effektivt tillsammans med 

plattformen? 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Innan jag valde plattformen noterade jag att plattformen fått utmärkelser eller 

samarbetade med företag jag litar på. 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

Överensstämmer inte alls        Överensstämmer helt 

Vid nytt crowdfunding-projekt skulle jag använda samma plattform. 
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  Ja 

  Nej 

Vad var viktigast för att skapa ett förtroende till plattformen? 

 

  Bra kommunikationskanaler 

  Känslan och strukturen av hemsidan 

  Samarbetet med hemsidan 

  Utbudet av investerare 

  Hemsidans värderingar 

  Jag har inget förtroende för hemsidan 

  Övrigt: 

 

 Ditt svar är registrerat.                  

Visa länk för att skicka in ett annat svar 

Publicera och visa en offentlig länk till formulärets resultat 

Tillåt att respondenterna kan redigera svar efter att ha skickat in formuläret 
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11.3.	  Bilaga	  3	  –	  Sammanställning	  av	  enkät	  
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