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SAMMANFATTNING	  
 

Titel: Crowdfunding - En svensk kontext. En studie av inre och yttre motivationsfaktorers 

inverkan på svenska individers vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag genom crowdfunding. 

 

Författare: Vesam Ashouri och Hampus Ohlén 

Handledare:  Ramsin Yakob 

 

Bakgrund: Bakgrunden till studien bygger på nuvarande finansieringssvårigheter svenska 

tillväxtföretag möter i tidiga skeden, något som påverkar Sverige negativt eftersom dessa 

företag är en länk till svensk tillväxt och fler arbetstillfällen. Därför studeras i studien det 

relativt nyligen framvuxna finansieringsalternativet “Crowdfunding” som en eventuell 

lösning på problemet. Vidare existerar ett akademiskt gap inom förståelsen av vad som 

motiverar en individ att engagera sig i crowdfunding vilket är intressant att studera givet 

kontexten. Crowdfundingaktören Framtidslyftet används som fallföretag. 

  

Syfte: Studiens syfte är att redogöra för motivationsfaktorer bakom svenska individers vilja 

att finansiellt stödja svenska tillväxtföretag genom crowdfunding. 

  

Metod: En förstudie låg till grund för studiens utformning. För att generera data kombineras 

den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Den kvalitativa fungerar bland annat som en 

pilotstudie där intervjuer har genomförts för att även stärka den här studiens kvantitativa 

enkätundersökning. Metoderna kombineras även för att triangulera fenomenet. Med hjälp av 

den teoretiska referensramen studeras motivation utifrån inre och yttre motivationsfaktorer.    

  

Resultat: Resultaten visar att den här studiens enkätrespondenter främst motiveras av yttre 

motivationsfaktorer så som monetära incitament och att materiella och ickemateriella 

incitament är situationsberoende. De ser folkfinansiering av tillväxtföretag som en investering 

där de inre faktorerna är viktiga men av sekundär betydelse samt vill de engagera sig passivt i 

tillväxtföretagen. 

 

Nyckelord: Crowdfunding, folkfinansiering, inre och yttre motivationsfaktorer, incitament, 

belöning, tillväxtföretag. 
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ABSTRACT	  
 

Title: Crowdfunding - A Swedish context. A study of intrinsic and extrinsic motivational 

factors effect on swedish individuals willingness to financially support growth companies 

through crowdfunding. 

 

Authors: Vesam Ashouri och Hampus Ohlén 

Advisor: Ramsin Yakob  

 

Background: The background of this study is based on current funding difficulties Swedish 

growth companies face in early stages, something that affects Sweden negatively as these 

companies is a link to Swedish growth, welfare and more jobs. Therefore, the relatively 

recently developed funding option "Crowdfunding" is being studied, as a possible solution of 

the problem. Furthermore, there exists a gap within the academic understanding of what 

motivates an individual to engage in crowdfunding, which is interesting to study the given the 

context of this study. The crowdfunding platform Framtidslyftet is used as a case company. 

  

Aim: This study aims to clarify motivational factors behind Swedish individuals' willingness 

to financially assist growth companies through crowdfunding. 

  

Method: The study combines both the qualitative and quantitative methods. The qualitative 

work among other things as a pilot study in which interviews were conducted with the 

purpose of strengthening the main quantitative survey. The methods are furthermore 

combined in order to triangulate the phenomenon. Using the theoretical frame of reference 

motivation is studied based on intrinsic an extrinsic motivational factors. 

 

Results: The results show that the respondents of this study's survey are primarily motivated 

by extrinsic motivational factors such as monetary incentives and that material and non-

material incentives depend on the situation. They see crowdfunding of growth companies as 

an investment where the internal factors are important but of secondary importance, plus they 

want to be engaged passively in growth companies. 

 

Key words: Crowdfunding, intrinsic and extrinsic motivation, incentives, growth companies. 
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FÖRORD	  
 

Vi vill först och främst tacka Initiativet Framtidslyftet och de anställda som trots upptagna 

scheman avsatt tid och ställt upp på intervjuer. Vår studie hade inte varit möjlig om det inte 

vore för ert trevliga bemötande och spännande diskussioner, något som enbart förstärkt vårt 

intresse för crowdfunding. Vi vet också hur svårt det kan vara att genomföra enkätunder-

sökningar och vill därför tacka de studenter på Linköpings universitet som tog sig tid att 

besvara vår enkät. Dessa resultat har varit av huvudsaklig betydelse för vår studie. Vidare 

riktas stor tacksamhet till vår handledare Ramsin Yakob som genom trevliga möten, 

värdefulla kommentarer och tips gjort att vi ständigt har kunnat förbättra uppsatsen. Ett sista 

tack går till de opponenter som ingår i vår uppsatsgrupp vars konstruktiva kritik har varit 

inspirerande. 

 

Tack! 

 

Linköping, den 23 augusti 2013 

 

 

 

 

  

Vesam Ashouri                     Hampus Ohlén 
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1.	  Inledning	  
Studiens första kapitel inleds med en bakgrund och en förklaring av det identifierade 

fenomenet samt innefattar en kort presentation av studiens fallföretag. Därefter följer en 

problemdiskussion och studiens syfte. Sektionen avslutas med att förklara studiens 

avgränsning och bidrag samt disposition. 

 

1.1	  Bakgrund	  -‐	  Sveriges	  finansieringsbehov	  av	  nya	  företag	  

”Vi behöver utveckla en kultur som stimulerar till förnyelse, innovation och risktagande. Vi 

behöver en positiv attityd till entreprenörskap, vilket innebär att acceptera och dra lärdom 

från mindre lyckade satsningar samt förmågan att visa uppskattning för de lyckade. Och vi 

behöver förmedla denna attityd på ett kraftfullt sätt, inte minst i skola och högre utbildning” 

 – Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), (2011, s.7) 
 

Sverige är idag ett av världens mest konkurrenskraftiga länder där investeringar i forskning 

och utveckling av innovationer är avgörande för långsiktig tillväxt (IVA, 2011). Det är de 

innovativa och framgångsrika produkterna, tjänsterna och processerna med vetenskaplig bas 

som har varit och fortsättningsvis kommer vara motorn i Sveriges konkurrenskraft (IVA, 

2008). Det är sålunda av väsentlig betydelse att Sverige fortsätter att fokusera på 

innovationskraften samt strävar mot att förbättra innovationsklimatet för att även i framtiden 

kunna konkurrera på en global marknad (Edling, Hermansson, Nilsson, Nordborg, 2007; 

Näringsdepartementet, 2012). Inte minst idag då tillväxtländers inverkan på världsekonomin 

skapar nya konkurrensförhållanden vilket ökar kraven på svenska företags produktivitet och 

innovationsförmåga (IVA, 2011). Men trots att Sverige har ett högt tekniskt kunnande, en 

välutbildad arbetskraft och investerar stora summor i forskning och utveckling startas det 

ändå för få nya företag med tillväxtambitioner och de som finns växer inte tillräckligt (IVA, 

2011). För att fler tillväxtföretag ska utvecklas och skapa tillväxt för Sverige krävs 

finansiering, något som Hedberg (2012) uttrycker svårigheter över. Han menar att dagens 

nystartade företag möter hinder vid ansökan om finansiering vilket gör att Sverige inte får den 

tillväxt av nya bolag som är nödvändig. Hedberg förklarar vidare att antalet investerare samt 

riskvillig finansiering minskar, framförallt i företagens tidiga skeden. Frankelius och Norrman 

(2013) samt en rapport genomförd av Vinnova (2012) poängterar också att finansieringen av 

nya företag, särskilt i tidiga skeden måste bli mer lättillgänglig. 
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1.2	  Bakgrund	  -‐	  Crowdfunding	  växer	  fram	  

Riskkapital som investeras i nystartade företag med hög risk och hög tillväxtpotential är 

nödvändigt om företagen ska fortsätta utvecklas 1 . Vidare beskrivs riskkapital som en 

katalysator för tillväxt i svensk ekonomi och att 9 av 10 tillväxtbolag aldrig skulle överlevt 

utan riskkapitalisterna (Reinius, 2010). Tillväxtbolagen är i sin tur en stark länk till fler 

arbetstillfällen och eftersom företagen ofta stöds av riskkapitalister är det oroväckande att 

riskkapitalinvesteringar i tillväxtbolag har minskat de senaste åren (Reinius & Talborn, 2012). 

Samma författare skriver att främjandet av nya företag borde komma naturligt då svensk 

tillväxt idag avtar samtidigt som arbetslösheten ökar. Frankelius och Norrman (2013, s.9) 

uttrycker även följande; ”Vårt hela samhälle behöver ta vara på all innovationskraft vi kan 

uppbringa för att ha en rimlig chans att få en ljus framtid i en kommande värld av extrem 

konkurrens”. Från ovanstående diskussioner framgår att den nuvarande situationen hämmar 

utvecklingen av åtskilliga lovande tillväxtföretag. Följaktligen drabbas Sverige som går miste 

om tillväxt och nya arbetstillfällen. Ett relativt nytt finansieringsalternativ som växt fram de 

senaste åren är Crowdfunding vilket eventuellt kan ses som en frisk fläkt i sammanhanget. 

 

Crowdfunding (benämns härefter som folkfinansiering) innebär att många finansiärer genom 

en gemensam social plattform, vanligtvis via internet, gör en kollektiv ansträngning och 

bidrar med pengar som ackumuleras med syftet att möjliggöra genomförandet av ett intressant 

projekt eller företag (Larradle & Schwienbacher, 2010). Finansiärerna är allmänheten som 

väljer att stödja ett projekt genom donation eller i utbyte mot någon form av incitament. 

Fenomenet är ett resultat av internets och de sociala mediernas utveckling och har gjort det 

enklare för entreprenörer att söka finansiellt stöd från den generella publiken istället för att 

närma sig vanliga riskkapitalister och banker (Kleemann, Voss & Rieder, 2008; Bellaflamme, 

Lambert & Schwienbacher, 2010).  

 

Internationellt uppmärksammade folkfinansieringsaktörer är Kickstarter, Kiwa och 

IndieGoGo, varav svenska aktörer är FundedByMe och Framtidslyftet. Framtidslyftet vill öka 

svenska tillväxtföretags tillgänglighet av kompetent kapital2 i tidiga skeden (Framtidslyftet, 

2013). Vidare kommer de att användas som fallföretag i den här studien. De presenterar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ett tillväxtbolag är ett nystartat företag som visar lovande tillväxtpotential. I den här studien 
innebär ett tillväxtföretag även ett företag som visar en stor exportpotential samt ett företag 
som har potentialen att bli ett av Sveriges största företag.	  
2 Med kompetent kapital menas investerare som bidrar med såväl finansiella medel som 
erfarenheter, kunskaper, råd, ledarskap, nätverk och coachning (IVA, 2011). 
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lovande svenska tillväxtföretag som har potential att bli framtida ”exportunder”. De är en ny 

typ av riskkapitalist till vilka pengar mottages från allmänheten, företag och organisationer. 

Skillnaden från vanliga riskkapitalister är att Framtidslyftet fungerar som en social plattform 

där medlemmarnas röst beaktas och individen själv kan välja vilket företag som ska erhålla 

dennes finansiella stöd. Individen erhåller ingen avkastning utan den återinvesteras hela tiden 

av Framtidslyftet i de tillväxtföretagen med störst behov för tillfället. De har som mål att 

10 % av Sveriges befolkning ska ansluta till initiativet och göra entreprenörskap till en 

folkrörelse till år 2022 med syftet att ”lyfta Sverige”. För att attrahera nya folkfinansiärer är 

det viktigt att se till deras motivation då det är en viktig faktor för en individs beslutsfattande 

(Bekkers & Wiepking, 2011). En litteraturgenomgång inom folkfinansiering visar dock att lite 

hänsyn ägnats åt folkfinansiärernas beteende och motivation (Burtch, Ghose & Wattal, 2012; 

Hemer, 2011; Ordanini, Miceli, Pizzetti och Parasuraman, 2011). 

 

1.3	  Problemdiskussion	  

Majoriteten av de projekt som folkfinansieras erbjuder någon form av incitament men 

Bellaflamme, Lambert & Scwienbacher (2010) menar även att andra faktorer kan vara av stor 

betydelse. Exempelvis menar Ordanini et al. (2011) att en individs värderingar, intressen och 

självbild påverkar viljan att folkfinansiera. Dessa motivationsfaktorer är även förekommande 

vid vad som vanligtvis är synonymt med välgörenhet, vilket kan utläsas från Bekkers och 

Wiepkings (2011) studie och från Gerber, Hui & Kuos (2011) studie. Vidare menar 

Vesterlund (2006) att välgörande handlingar vanligtvis utlöses på grund av altruistiska motiv 

och personliga värderingar. Just altruism har Burtch et al. (2012) kunnat visa vara en viktig 

motiverande faktor bakom folkfinansiering av initiativ som anses vara till samhällets nytta. 

Som vi tidigare skrivit kan främjandet av svenska tillväxtföretag påverka svensk tillväxt och 

konkurrenskraft positivt och därmed anses vara till samhällets nytta. Enligt resonemanget är 

det då rimligt att folkfinansiärer skulle kunna motiveras av att finansiellt stödja dessa företag 

med välgörande motiv. Dock är folkfinansiering endast indirekt välgörande för samhället och 

direkt välgörande för tillväxtföretagen. Således menar vi att potentiella svårigheter kan uppstå 

för att motivera individer att finansiellt stödja tillväxtföretag eftersom ändamålet möjligtvis 

inte är lika övertygande som välgörenhet. Falk (2007) menar dessutom att en individs vilja att 

lämna finansiella bidrag ökar om de erhåller något form av incitament. Merchant och Van der 

Stede (2011) framhåller att finansiärernas intressen alltid måste tillgodoses. Deci och Ryan 

(2000) menar att individer kan motiveras av inre faktorer och genomföra en viss handling på 
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grund av glädjen det medför. Samma författare menar att andra individer istället motiveras av 

yttre faktorer vilket innebär att de vill erhålla ett separerbart resultat i form av ett incitament 

av något slag. Här ställer vi oss frågande till vad som motiverar individer att genom 

folkfinansiering stödja Sveriges lovande tillväxtföretag.  

 

Det har gjorts flera undersökningar som redogör för hur svenskar resonerar kring välgörenhet 

(Swedbank Robur, 2011; Connecta, 2010). Däremot har ingen undersökt huruvida svenska 

individer kan motiveras till att finansiellt stödja svenska tillväxtföretag genom 

folkfinansiering och vilka motivationsfaktorer som kan främja ett sådant stöd. Efter 

litteraturgenomgången uppmärksammades ett akademiskt gap inom forskning av 

folkfinansiering. Framförallt visades att väldigt lite hänsyn har riktats gentemot individers 

beteende och motivation inom fenomenet (Burtch et al., 2012; Hemer, 2011; Ordanini et al., 

2011). Då fenomenet är förhållandevis nytt är litteraturen begränsad men lyfter ändå fram 

intressanta aspekter. Delvis framställs folkfinansiering som någon form av välgörenhet som 

utgår från ett emotionellt värde (Burtch et al., 2012). Men många gånger handlar det om 

någon form av utbyte mellan individen och företagen där affärsmodellerna snarare för 

tankarna till förköpshandel eller finansiella investeringar (Harms, 2007; Ordanini et al., 2011). 

Vidare menar Bellaflamme et al (2010), Harms (2007) och Ordanini et al (2011) att 

möjligheten till incitament så som finansiell avkastning och materiella belöningar har en 

positiv inverkan på folkfinansiärer. Samtidigt berörs aspekter som ser till delaktighet och 

socialisering mellan likasinnade individer som en motiverande faktor bakom folkfinansiering 

(Bellaflamme et al., 2010; Ordanini et al., 2011). Vidare utgår tidigare studier till vår 

kännedom endast ifrån projekt som berör konsumentvaror och tjänster, exempelvis 

konstnärliga projekt så som film, musik och kläder, alternativt direkta välgörenhetsprojekt. 

Vidare studerar desto färre studier den generella publiken och studerar istället redan aktiva 

folkfinansiärer. Därför vore det intressant att se fenomenet ur en enligt oss mer betydelsefull 

kontext, nämligen som en länk till utvecklingen av Sveriges tillväxtföretag. 
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1.4	  Syfte	  

Studiens syfte är att redogöra för de motivationsfaktorer som ligger bakom svenska individers 

vilja eller ovilja att finansiellt stödja svenska tillväxtföretag genom folkfinansiering. För att 

besvara vårt syfte använder vi oss av följande frågeställning: 

 

● Vilka inre och yttre motivationsfaktorer påverkar individer till att finansiellt stödja 

tillväxtföretag i Sverige? 

 

1.5	  Studiens	  bidrag	  

Studiens akademiska bidrag är inom området folkfinansiering som i den här studien studeras 

inom en unik kontext. Vidare riktar den sig till de aktörer som tillämpar folkfinansiering då 

den ger en ökad förståelse för vad som motiverar individer att folkfinansiera.  

 

1.6	  Avgränsning	  

Studien avgränsar sig genom att enbart studera Framtidslyftet och studenter. Inre och yttre 

motivationsfaktorer studeras teoretiskt utifrån aspekter så som altruism, värdering och 

medvetenhet, social tillhörighet, ickemonetära incitament och monetära incitament. 

 

1.7	  Disposition	  

För att läsaren redan nu ska få en övergripande uppfattning av studiens innehåll och lättare 

kunna orientera sig i studiens olika delar följer på nästa sida en disposition (se tabell 1) som 

kort beskriver respektive kapitel i den här studien och hur de olika delarna påverkar varandra. 
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Studiens  
syfte  
besvaras 

Påverkar 
utformning 
av följande 
kapitel  
 

Ligger som 
grund till 
följande 
kapitel 
 

Kapitel 1 – Introduktion, syfte & bidrag 

Studiens första kapitel introducerar läsaren för ämnet genom en bakgrund 
och en efterföljande problemdiskussion. Vidare redogörs studiens syfte 
och avslutningsvis presenteras studiens bidrag samt avgränsning.	  

Kapitel 2 – Metod 

Studiens andra kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt och varför 
den kvalitativa och den kvantitativa metoden kombineras samt hur 
empiriinsamlingen genomfördes. Avslutningsvis diskuteras studiens 
kvalitet och tillförlitlighet samt etiska förhållningssätt.	  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

Studiens tredje kapitel presenterar den teoretiska referensramen som 
ligger till grund för empiriinsamling och analys. Teorier inom 
folkfinansiering samt inre och yttre motivationsfaktorer beskrivs utförligt.	  

Kapitel 4 & 5 – Empiri 

Studiens fjärde och femte kapitel presenterar den insamlade empirin som 
härstammar från en fallstudie av Framtidslyftet genom semistrukturerade 
och strukturerade intervjuer samt empirin som härstammar från studiens 
enkätundersökning av studenter.	  

Kapitel 6 – Analys 
Studiens sjätte kapitel presenterar analysen av insamlad empiri med hjälp 
av den teoretiska referensramen från kapitel tre. Det förs en diskussion om 
folkfinansiering och individers vilja att folkfinansiera utifrån inre och 
yttre motivationsfaktorer.	  

Kapitel 8 – Källförteckning 

Studiens åttonde kapitel presenterar de akademiska källor, böcker och 
hemsidor med mera som tillämpats i studien.	  

Kapitel 7 – Resultat, slutsats & vidare studier 

Studiens sjunde kapitel redogör för den här studiens viktigaste resultat och 
slutsats, varefter förslag till vidare forskning presenteras.	  

Påverkar 
val av 
källor 

Påverkar 
följande 
kapitel  
 

Påverkar  
Urval i 
följande 
kapitel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Tabell 1. Författarnas egen sammanställning av studiens disposition, inspirerad av                     
             Salvador och Yakobs (2004, s.16) anpassade design från Maletic & Ristov (1998).
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2.	  Studiens	  metod	  

Kapitlet redogör för studiens tillvägagångssätt och inledningsvis presenteras den förstudie 

som ligger till grund för den här studiens utformning och teoretiska referensram. Vidare 

presenteras det abduktiva förhållandet mellan teori och empiri som tillämpas för att stödja 

kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Dessa aspekter redogörs för 

noggrant och vidare beskrivs viktiga ställningstaganden bakom empiriinsamlingen utförligt, 

hur de realiserades och varför. Avslutningsvis diskuteras studiens kvalitet och tillförlitlighet. 

Se figur 1 för metodprocess.  

 

 
Figur 1. Bild över den här studiens metodprocess. 

 

2.1	  Förstudie	  &	  teoretisk	  referensram	  

Studien initierades med en bred överblickande sökning av folkfinansiering via databaserna 

Scopus, Science Direct, Business Source Premier och Liub search. Flertalet artiklars 

sammanfattningar och slutsatser lästes för att förstå hur utforskat folkfinansiering var. I andra 

hand använde vi Google och Google Scholar. Litteratursökningen visade att studier om 

folkfinansiering är begränsat, något som även kan utläsas från sökresultaten. Endast 321 

träffar genererades vid en sökning av “crowdfunding” och bara 28 träffar visades vid en 

sökning av allena akademiska artiklar (Business Source Premier, 2013-05-16).  

 

Litteraturgenomgången visade att majoriteten av artiklar om folkfinansiering studerar dess för 

och nackdelar, strukturer och modeller, juridisk påverkan samt olika plattformar där projekt 

presenteras, exempelvis; Bradford, (2012); Devashis, (2012); Larradle & Scwienbacher, 

(2010); Gelfon och Foti (2012). Framförallt visade litteraturgenomgången att det saknas 

förståelse av folkfinansierares beteenden något som Burtch, Ghose & Wattal, (2012); Harms, 

(2007); Hemer, (2012); Ordanini et al., (2011) redogör för. Ytterligare sökningar gjordes 

därefter i syfte att finna relevanta studier och teorier som kunde förklara motivationsfaktorer 

bakom folkfinansiering av tillväxtföretag. Följande är exempel på sökord som användes (även 

Förstudie	   Teori	   Teori	  

Intervju	  
-‐	  Målinriktade	  urval	  
-‐	  semistrukturerade	  
-‐	  Telefonbaserade	  
-‐	  E-‐postbaserade	  
	  

Enkätundersökning	  
-‐	  Kombinerat	  mål-‐
inriktade	  urval	  &	  
snöbollsurval	  
-‐	  Internetbaserade	  	  
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på svenska) enskilt och i kombinationer: Crowdfunding, individuals, motivation, incentives, 

social network, donation och charity. Litteraturgenomgången visade att genom tillämpning av 

motivationsfaktorerna intrinsic (inre) och extrinsic (yttre) kan en förståelse ges för varför en 

person genomför en viss handling (Deci & Ryan, 2000). Dessa teorier lämpar sig för den här 

studiens teoretiska referensram då den avser att undersöka bakomliggande motivation till 

varför en individ folkfinansierar. Hemers (2011) litteraturgenomgång av folkfinansiering 

lyfter fram psykologiska aspekter inom välgörenhet och donationer som mycket relevanta för 

att kunna förklara folkfinansiärers beteenden. Även från Bellaflamme, Lambert & 

Scwienbacher. (2011)  Burtch et al (2012), Harms (2007) och Ordanini et als. (2011) studier 

finns stöd för ett sådant resonemang. Följaktligen innehåller den här studiens teoretiska 

referensram teorier som berör inre motivationsfaktorer så som altruism, värderingar och social 

tillhörighet. Problemet med att enbart se till inre motivationsfaktorer är att de inte belyser 

yttre motivationsfaktorer som exempelvis kan drivas utifrån monetära och materiella 

incitament (Ordanini et al., 2011). Studier ger stöd åt att dessa incitament har en positiv 

inverkan på en individs vilja att finansiellt stödja olika projekt (Bellaflamme et al., 2010, 

Brabham, 2009; Falk, 2007; Harms, 2007; Kivetz, 2003). Därför inkluderar den här studiens 

teoretiska referensram även teorier som beaktar dessa aspekter vilket gör att både inre och 

yttre motivationsfaktorer används. Vidare visades att tillämpningen av incitamentsystem vid 

finansiering av välgörande ändamål kan ses som konsumtion (Olsen 1965; Baade & Sundberg, 

1996) vilket gör teori av konsumentens beteende relevant. Det påtagliga utbudet av teorier 

inom dessa områden gör att de inte anses som otillräckliga för att besvara studiens syfte. 

Utvalda teorier kunde därför utsättas för prövning då Saunders, Lewis & Thornhill (2007) 

menar att om teoretiska samband till ett fenomen existerar kan teorier prövas.  

 

Samtidigt som syftet blev allt tydligare stod det klart att teorierna tillsammans är lämpliga för 

att besvara studiens frågeställning. En noggrannare redogörelse av den här studiens teoretiska 

referensram följer under kapitel 3; teoretisk referensram. Vidare ansågs det relevant att 

kombinera den kvalitativa och den kvantitativa metoden, för att både uppnå en ökad förståelse 

av fenomenet och för att komma åt enskilda individernas perspektiv och åsikter av 

folkfinansiering (se punkt 2.3 för en utförlig förklaring av de kombinerade 

forskningsstrategierna).  
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2.2	  Kombinerade	  forskningsstrategier	  	  

De två huvudsakliga forskningsstrategierna inom forskning är antingen en kvantitativ eller 

kvalitativ metod (Johannsen & Tufte, 2003). Här menar Bryman (2011) att den kvantitativa 

metoden betonar kvantifiering vid insamling och analys av data och att den kvalitativa 

metoden betonar betydelsen av ord och hur individer uppfattar och tolkar sin sociala 

verklighet (Bryman, 2011). Den kvalitativa metoden används således för att uppnå en 

förståelse, genom att exempelvis ställa frågorna hur och varför medan den kvantitativa är mer 

beskrivande och förklarande och används för att bevisa olika samband (Gustavsson, 2004).  

 

Först efter litteraturgenomgången kunde vi uppmärksamma ett akademiskt gap inom området 

av folkfinansiering som tidigare forskning inte kunde fylla vilket påverkade valet att 

kombinera den kvalitativa och kvantitativa metoden. Den kvalitativa metoden tillämpas alltså 

på grund av fenomenets outforskade karaktär vilket ökar behovet av kvalitativa studier för att 

utvidga dess förståelse (Gustavsson, 2004; Johannsen & Tofte, 2003). Den kvantitativa 

metoden tillämpas då Bryman (2011) beskriver den som relevant för att generera data från en 

större population vilket ligger i linje med studiens syfte eftersom den generella publiken 

studeras. Men även på grund av att studien är av förklarande art. Det går att argumentera för 

en kombination av metoderna då Venkatesh, Brown och Bala (2013) menar att en kvalitativ 

metod kan skapa en starkare teoretisk referensram och därmed förbättra en kvantitativ 

datainsamling. Dessutom skriver Gustavsson, (2004, s.23) att kvantitativa och kvalitativa 

metoder kan kombineras om ett områdes kunskap inte är välutvecklat. Vidare menar Östlund, 

Kidd, Wengström och Rowa-Dewar (2011) att vid kombinerade metoder brukar den ena 

vanligtvis prioriteras över den andra, beroende på vad som är viktigast. I den här studiens fall 

är det den generella publikens personliga åsikter och attityder av folkfinansiering av 

tillväxtföretag som är centrala och därför används den kvantitativa metoden primärt. Den 

kvalitativa undersökningen av Framtidslyftet kommer således att bland annat fungera som en 

pilotstudie för att öka förståelsen av fenomenet i syfte att utveckla en starkare teoretisk 

referensram för den huvudsakliga kvantitativa datainsamlingen. Därmed tillämpas 

triangulering som enligt Gustavsson (2004) och Johannsen och Tufte (2003) innebär att olika 

infallsvinklar och olika datakällor används för att fånga in ett fenomen. Respektive kvalitativ 

och kvantitativ metod beskrivs utförligt under punkt 2.7.1 och 2.7.4. 
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2.3	  Förhållande	  mellan	  teori	  &	  empiri	  

Som Johannsen och Tofte (2003) skriver är det viktigt att ha en pragmatisk inställning för att 

besvara ställda forskningsfrågor utefter bästa sätt. Eftersom samband till våra 

forskningsfrågor och syfte kunde uppmärksammas utifrån studiens teoretiska referensram är 

det lämpligt att pröva dem i relation till fenomenet. Ett sådant resonemang får stöd av 

Saunders et al. (2003) och innebär ett deduktivt förhållningssätt mellan empiri och teori. Teori 

låg alltså till grund för empiriinsamlingen för att sedan av empirin bekräftas teoretiskt eller 

inte (Johannsen & Tofte, 203). Vidare tillämpas ett induktivt förhållningssätt där empiri 

utifrån den kvalitativa studien kunde tillåta den teoretiska referensramen att förändras 

beroende på uppmärksammade aspekter (Gustavsson, 2004). Det induktiva förhållningssättet 

ansågs som ett bra komplement på grund av ämnets outforskade karaktär och vår egen låga 

förförståelse av individers motivation och folkfinansiering av tillväxtföretag. Utvalda teorier 

tilläts därmed bekräftas alternativt förändras i syfte att stärka den teoretiska referensramen 

som ligger till grund för studiens huvudsakliga kvantitativa enkätundersökning. Studien 

innefattar alltså ett abduktivt förhållningssätt då det induktiva och det deduktiva 

förhållningssättet kombineras. Det deduktiva förhållningssättet är däremot dominerande då 

studien initierades med utgångspunkt från teori och inte empiri. Se figur 2 för illustration av 

förhållande mellan teori och empiri. 

 

 
Figur 2. Studiens metodprocess och förhållningssätt mellan teori och empiri. 

 

2.4	  Studiedesign	  -‐	  fallstudie	  &	  tvärsnittsdesign	  

Den kvalitativa metoden används för att studera Framtidslyftet och kommer bland annat 

fungera som en pilotstudie. Den utförs i enlighet med en fallstudie i syfte att öka förståelsen 

för folkfinansiering och därmed förbättra studiens kvantitativa enkätundersökning. Det är 

Förstudie	   Teori	  
Intervjuer	  

-‐	  Målinriktade	  urval	  
-‐	  Semistrukturerade	  
-‐	  Telefonbaserade	  
-‐	  E-‐postbaserade	  
	  

Teori	  

Deduktivt	  
förhållningssätt	  

Enkätundersökning	  
-‐	  Kombinerat	  mål-‐
inriktat	  urval	  &	  
snöbollsurval	  
-‐	  Internetbaserat	  utskick	  	  
	  

Induktivt	  
förhållningssätt	  

Abduktivt	  
förhållningssätt	  
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rimligt då en fallstudie beskrivs enligt Robson (2002) som en lämplig strategi för att 

undersöka ett fenomen inom dess verkliga kontext. Det är också rimligt då Saunders, et al. 

(2007) beskriver en fallstudie som en fördelaktig design för att generera svar på frågorna hur 

och varför samt för att skapa en förståelse för ett fenomen. Att bara använda ett fallföretag 

kan vara negativt då fler fall kan stärka en studies kvalitet och tillförlitlighet. Men ett ensamt 

fall är ofta tillämpbart om det är unikt (Saunders, et al., 2007), något vi vill påstå att 

folkfinansiering enligt studiens kontext är, eftersom Framtidslyftet existerar som ensam aktör. 

Vidare går det att argumentera för valet att tillämpa en tvärsnittsdesign för att kunna 

genomföra studiens kvantitativa datainsamling. Det innebär att endast ett 

undersökningstillfälle används för att studera ett specifikt fenomen genom att samla in 

kvantifierbar data från ett flertal respondenter, ofta huvudsakligen med hjälp av enkäter 

(Saunders et al., 2007). En sådan design beskrivs dessutom enligt Bryman och Bell (2011) 

som lämplig för att studera samband mellan olika variabler, vilket ligger i linje med den här 

studiens syfte; att redogöra för motivationsfaktorer bakom svenska individers vilja eller ovilja 

att finansiellt stödja svenska tillväxtföretag genom folkfinansiering. 

 

2.5	  Val	  av	  företag	  &	  respondenter	  

Urvalen är målinriktade urval vilket enligt Bryman, (2011) innebär att respondenter som är 

direkt relevanta för en studies frågeställningar har kontaktats. Framtidslyftet visade sig vara 

den enda organisation som ägnar sig åt folkfinansiering för att enbart stödja svenska 

tillväxtföretag, vilket gjorde dem till ett naturligt val. Utefter studiens syfte och 

frågeställningar utformades ett antal kriterier som styrde valet av intervjurespondenter. 

Följande kriterier fastställdes: (1) De måste ha erfarenhet av folkfinansiering, (2) Arbeta med 

tillväxtföretagen eller folkfinansiärerna och (3) Helst vara VD eller grundare.  

 

Ett målinriktat urval passar studien och eftersom det endast finns utrymme att intervjua ett 

fåtal respondenter menar dessutom Saunders et al (2007) att det är viktigt att de är direkt 

relevanta för frågeställningen. Vidare rådfrågades Framtidslyftet vilken målgrupp de ansåg 

som lämpliga för enkätundersökningen och efter en tids gemensam diskussion ansåg vi att 

universitetsstudenter var relevanta att studera. Med andra ord tillämpas ett snöbollsinriktat 

urval genom lokalisering av en viktig aktör som i sin tur kunde rekommendera andra 

respondenter (Gustavsson, 2004) vilka kom att bli studiens huvudsakliga datakälla. 

Snöbollsurvalet anses däremot kombinerat med ett målinriktat urval eftersom vårt eget 
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omdöme tilläts påverkad det valet (Saunder et al., 2007). Att studenter är ett relevant val får 

däremot vidare stöd av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (2011). De påpekar att 

Sverige behöver stimulera förnyelse, innovation och risktagande samt utveckla en positiv 

attityd till entreprenörskap, något de menar måste kommuniceras i skola och högre utbildning.  

 

Folkfinansiering av tillväxtföretag berör Sveriges hela population men som Saunders et al., 

(2007) skriver ska ett urval väljas när det är ogenomförbart att undersöka hela populationen, i 

den här studiens fall 363 000 högskolestudenter (Högskoleverket, 2012). Ett brett urval av 

studenter ansågs lämpligt och olika program valdes därför ut i syfte att diversifiera 

studenterna för att flertalet åsikter skulle kunna beaktas. Enkäten sändes i sin tur ut till så 

många som accessen och studiens tidsram tillät (läs mer om accessproblem under punkt 2.7). 

Vår egen roll som studenter vid Linköpings universitet var fördelaktig och gav oss tillgång till 

stora nätverk med studenter inom olika utbildningar och utnyttjades för att kontakta cirka 845 

studenter. 

 

2.6	  Accessproblem	  

Eftersom Framtidslyftet existerar som ensam aktör givet fenomenet och kontexten 

begränsades antalet möjliga intervjuer avsevärt. Men genom en bekant kunde däremot en bra 

kontakt med Framtidslyftet säkerställas vilket möjliggjorde intervjuer med lämpliga personer, 

två av medgrundarna och Framtidslyftets huvudsakliga grundare (deras verkställande 

direktör) samt företagets kommunikatör (se punkt 4.1 för en ingående beskrivning av 

respondenterna). Accessproblemet vid intervjuerna låg i de geografiska hinder som inte tillät 

oss att genomföra intervjuer ansikte mot ansikte. Accessproblemen vid enkätutskicken 

innebar svårigheter att nå ut till önskat antal program och studenter på grund av restriktioner 

från universitet. Tillstånd gavs endast av följande program; Läkarprogrammet, 

affärsjuristprogrammet, personal och arbetsvetenskapsprogrammet, industriella 

ekonomiprogrammet och civilekonomprogrammet. Studiens initiala syfte var även att 

undersöka individer som mer aktivt engagerar sig för folkfinansiering för att bättre besvara 

studiens frågeställning. Men svarsfrekvensen gjorde det omöjligt att använda resultaten vilket 

kan ha påverkat resultatet av den här studien negativt. Framtidslyftet sände själva ut enkäten 

via egna kanaler för att nå ut till mellan 3000 och 3500 individer. 2300 av dessa individer 

erhöll dessutom ett nyhetsbrev där enkäten inkluderades medan resterande individer 

exponerades för den via Facebook, Linkedin och Framtidslyftets egen hemsida (se bilaga 5). 
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Endast 14 individer svarade och innebar en svarsfrekvens på cirka 0,03 % vilket kan jämföras 

med studenternas godkända svarsfrekvens på 25 %.  

 

2.7	  Datainsamling	  
På nästa sida följer en redogörelse av studiens kvalitativa datainsamling som härrör från 

intervjuer och studiens kvantitativa datainsamling som härrör från en enkätundersökning.  

2.7.1	  Kvalitativ	  datainsamling	  -‐	  Semistrukturerade	  &	  strukturerade	  intervjuer	  

Studiens första datainsamling härrör framförallt från semi-strukturerade intervjuer och 

strukturerade e-postintervjuer. Semistrukturerade intervjuer valdes då de enligt Bryman 

(2011) är mycket flexibla och resultatrika tillvägagångssätt att samla in data på. Vidare menar 

Bryman och Bell (2011) att semistrukturerade intervjuer är relevanta för att uppnå en djupare 

förståelse av ett fenomen vilket är i linje med studiens syfte. Vidare beskrivs de som lämpliga 

för att lyfta fram aspekter som kan användas vid enkätundersökningar (Saunders et, al., 2007) 

vilket är denna kvalitativa metods huvudsakliga intention. Semi-strukturerade intervjuer ger 

även respondenterna möjligheten att utveckla en narrativ tråd som inkluderar inte bara den 

nuvarande situationen men jämväl historien bakom det aktuella sammanhanget (Schreiber, 

Chaves, Vargas & Maçada, 2011), något som ansågs viktigt då folkfinansiering är ett relativt 

nytt fenomen. Genom sådana intervjuer kunde aspekter respondenterna lyfte fram som viktiga 

sedan undersökas djupare genom följdfrågor (Bryman, 2011). Till skillnad från de 

semistrukturerade intervjuernas flexibla frågekonstruktion tillämpades strukturerade e-

postintervjuer vilka besvarades utifrån en i förväg utvecklad mall av frågor. Följdfrågor är 

inte lika lätta att ställa vid e-postintervjuer men samtliga respondenter från samtliga intervjuer 

tillät sig att svara på frågor i efterhand om det ansågs nödvändigt. Att ställa öppna frågor samt 

följdfrågor var viktigt för en ökad förståelse av fenomenet, något som inte skulle vara möjligt 

genom att endast förlita sig på enkäter. Metoderna kombinerat med ett abduktivt 

förhållningssätt gjorde det dessutom möjligt att finna nya infallsvinklar och stödja de 

befintliga teorierna samt stärka den här studiens kvantitativa datainsamling. 

 

2.7.2	  Förberedelse	  och	  genomförande	  -‐	  Semistrukturerade	  &	  strukturerade	  

intervjuer	  

Som förberedelse inför och under de semistrukturerade intervjuerna tillämpades vad Bryman 

and Bell (2007) hänvisar till som en intervjuguide (se bilaga 1) vilken möjliggjorde att 

information i linje med studiens syfte erhölls samt att viktiga aspekter inte glömdes bort. 
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Utefter den teoretiska referensramen och studiens frågeställning uppmärksammades aspekter 

som behövde diskuteras vilket styrde utformningen av intervjuguiden och dess frågor där 

följande teman valdes ut; Folkfinansiering, motivation och incitament. De semistrukturerade 

intervjuerna var personliga och utfördes över telefon. Telefonintervjuer ska dock inte vara för 

långa eftersom respondenten då riskerar att tröttas ut (Sverke, 2004). Ett samtal i 

förebyggande syfte fördes därför med respondenterna innan intervjun om lämplig längd där 

45 minuter ansågs tillräckligt informativt för att besvara studiens frågeställning. Vidare kan 

det under en telefonintervju enligt Sverke (2004) vara svårt för respondenter att hålla fasta 

svarsalternativ i huvudet. Men genom att intervjuguiden sändes i förväg minskades den risken 

då respondenterna var väl förberedda på vilken typ av information vi sökte och väl 

införstådda av studiens syfte samt upplysta om hur materialet skulle användas. Samtliga 

respondenter blev även informerade om att intervjun kom att spelas in samt grad av 

konfidentialitet och anonymitet. Vi kunde därigenom undvika och utreda missförstånd innan 

intervjuerna genomfördes vilket är viktigt då Gustavsson (2004) menar att en lyckad intervju 

innefattar att respondenten är motiverad och förstår sin roll i sammanhanget.  

 

Vidare användes intervjuguiden inte bara som minneslista men även för att skapa en röd tråd 

av intervjuerna så att frågor och utvalda teman skulle ha en logisk ordningsföljd (Bryman, 

2011). Därför delades den upp i tre olika delar där den första delen byggde på bakgrundsfakta 

av respondenten, företaget och fenomenet. Det ansågs framförallt rimligt att strukturera upp 

intervjuguiden i dessa delar i syfte att förenkla läsningen för respondenterna av e-

postintervjuerna eftersom intervjuguiden låg till grund för dessa intervjuer. Frågorna under 

första delen var mycket öppna och respondenten tilläts tala mycket fritt. Det ansågs viktigt 

med en kärnfylld förståelse av både respondenten, företaget och folkfinansiering för att se 

vilken kvalitet och tillförlitlighet dennes förståelse av fenomenet innefattade. Bryman (2011) 

menar att specifik bakgrundsinformation är viktig för att förstå ett sammanhang. Den andra 

delen byggdes kring faktorer av opåtagliga incitament medan den tredje delen behandlade 

påtagliga incitament, dessa två delar riktades mer mot studiens forskningsfrågor.  

 

Platsen där en intervju genomförs är viktig för att inte bli störd och för att respondenten ska 

känna sig bekväm (Gustavsson, 2004). Att tillämpa telefonintervjuer och e-postintervjuer 

gjorde det möjligt för respondenten att själva välja en plats vilket ansågs positivt. Vi var två 

som medverkade vid alla intervjuer men enbart den ene styrde intervjun medan den andra 

lyssnade noggrant för att vid tillfälle kunna ställa ytterligare frågor och därmed nå djupare 
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Motivationsstrategier
vid medlems-
generering.  
 
Olika motivation-
faktorers inverkan på 
folkfinansiärer. 
 
Folkfinansiärers 
karaktärsdrag. 
  
Lämpligt incitament-
system givet tillväxt-
företag. 

svar. Denne bockade även av besvarade frågor och teman för att se när tillräckligt mycket 

data hade samlats in. Under respektive intervju ansågs en informationsmättnad vara uppnådd 

när varken intervjuarna eller respondenten hade något mer att tillägga inom ämnet. Att endast 

fyra personer intervjuades anser vi inte påverka vår studie negativt då vi efter den sista 

intervjun inte anser att mycket ny information tillkommit, och därför går det att argumentera 

för att en informationsmättnad uppnåddes. Framförallt ansågs den ackumulerade insamlade 

information som tillräcklig för att besvara studiens syfte. 

  

Följande stycke är inspirerat av Bryman (2011) och redogör för varför intervjuerna kom att 

spelas in. Intervjuerna spelades in då det är viktigt för intervjuaren att vara lyhörd under 

semistrukturerade intervjuer för att kunna ställa ytterligare frågor. Hade de inte spelats in 

skulle mycket energi ägnats åt att anteckna istället för att finna ytterligare djup i svaren. Lika 

viktigt var det att kunna genomföra en detaljerad analys och fånga svaren enligt respondenten 

så att vi inte blev missledda av egna anteckningar, förbisåg viktiga aspekter eller förlorade 

viktig information. Därför kom även intervjuerna efteråt att transkriberas för att lättare kunna 

analyseras. Ytterligare frågor kunde därmed sändas till respondenten efter intervjun i syfte att 

reda ut frågetecken eller bristande svar. Transkribering skickades även till respondenterna i 

efterhand för att de skulle godkänna informationen. 

 

Tabell 2. Sammanställning av fallföretag, respondenter, datum och intervjumetod. Se punkt 4.1 för en mer ingående 
beskrivning av intervjurespondenterna.  

	  

2.7.3	  Kritik	  mot	  kvalitativ	  metod	  &	  genomförda	  intervjuer	  

Bryman (2011) beskriver den kvalitativa metoden som alltför impressionistisk och subjektiv. 

Han menar att vid en kvalitativ studie har forskaren ofta en egen uppfattning av vad som är 

Företag Respondent Position Intervjudatum Intervjumetod Antal Typ av data 
 

Framtidslyftet 
 

Mats 
Johansson 

 
Grundare & 

VD 

 
2013-05-24 

 
Personlig via 

telefon 

 
1 
 
 
 

Framtidslyftet Ingemar 
Ljungdahl 

Medgrundare, 
administration 

& 
företagslyftare 

 
2013-05-05 

 
E-post 

 
1 

Framtidslyftet Håkan 
Alfon 

Medgrundare, 
investeraring 
& samverkan 

 
2013-05-01 

Personlig via 
telefon 

 
1 

Framtidslyftet Anna-Lotta 
Camper 

Kommunikatör 2013-05-02 E-post 1 
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viktigt för studiens innehåll vilket är osystematiskt och kan påverka resultatet. Men genom att 

låta intervjuer och relevant forskning inverka på den teoretiska referensramen ansågs vår egen 

subjektiva påverkan minskas. Vidare kan det uppstå en intervjuareffekt där samspelet som 

bildas mellan intervjuaren och respondenterna påverkar resultatet negativt (Hultén, Hultman 

& Eriksson, 2007). Intervjuarnas etnicitet, kön och social bakgrund riskerar nämligen att 

inverka på svaren (Ibid). Valet att använda telefonintervjuer och e-postintervjuer påverkade 

däremot dessa aspekter positivt då Bryman och Bell (2011) menar att avsaknaden av en 

fysiskt närvarande intervjuare avlägsnar intervjuareffekten avsevärt. Vad Bryman (2011) 

antyder är en större risk är respondenternas tendens att svara för att ge en positiv bild av sig 

själva och att undvika obekväma svar. Den goda accessen och goda relationen till företaget 

ansågs däremot minimera dessa aspekter.  

 

2.7.4	  Kvantitativ	  datainsamling	  -‐	  Enkätundersökning	  
Enkäter möjliggör ett effektivt, tids- och kostnadsmässigt alternativ för att samla in stora 

mängder data (Bryman, 2011; Sverke i Gustavsson, 2004) och är därmed ett lämpligt 

tillvägagångssätt för studien. Inte bara är det rimligt då stora mängder data eftersträvas 

eftersom enskilda individer i den generella publiken studeras. Det är framförallt rimligt då 

studien syftar till att redogöra för inre och yttre motivationsfaktorers inverkan på individers 

vilja att folkfinansiera. Det får stöd utifrån Saunders et al. (2007) som menar att enkäter är ett 

relevant alternativ vid studier som syftar till att undersöka individers attityder och åsikter samt 

för att finna eventuella samband. Generellt anses enkätundersökningar också auktoritära och 

populära samt enkla att förklara och förstå (Saunders et, al., 2007), vilket anses vara ett stort 

plus. Enkäter medför heller ingen intervjuareffekt och eftersom ämnesområdet kan anses vara 

känsligt för individer att diskutera under intervju kan en enkät vara lättare att besvara. 

 

2.7.5	  Förberedelse	  &	  genomförande	  -‐	  Enkätundersökning	  
Vid utformning av en enkät är det viktigt att den är så korrekt som möjlig och i enlighet med 

studiens syfte eftersom det är osannolikt att komplettera datan i efterhand (Saunders, et al., 

2003). Vid utformningen följdes därför två viktiga tumregler enligt Bryman (2011) och 

inkluderade (1) enbart frågor som är kopplade till problemformulering, frågeställning och 

syfte, och (2) frågorna utformades så precist som möjligt. Bryman och Bell (2011) poängterar 

vikten av en tydlig presentation för att inte förvirra respondenten. Enkäten är därför 

konsekvent med typsnitt och struktur i syfte att ge ett enhetligt och enkelt uttryck samt för att 
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underlätta läsningen. Frågorna och svaren har en logisk ordningsföljd, ligger horisontellt och 

för att undvika att frågor och svar flyter samman används tydliga markeringar och mycket 

utrymme. I enkätens början är frågorna enkla och går snabbt att besvara för att respondenten 

inte direkt ska mötas av betungande frågor. Av samma anledning är frågorna också enklare 

mot slutet då respondenten eventuellt har tröttnat på att genomföra den. För att öka 

svarsfrekvensen menar Bryman och Bell (2011)  att enkäten inte heller ska se för omfattande 

ut. Valet att i huvudsak arbeta med horisontellt uppställda svarsalternativ ansågs i 

sammanhanget relevant eftersom vertikala svaralternativ hade tagit upp för mycket plats. 

Antalet frågor i enkäten har även beaktats i enlighet med Saunders et, al., (2007) för att inte 

vara för många i syfte att inte trötta ut respondenten, men tillräckligt många för att besvara 

studiens frågeställning och syfte. 

  

En pilotstudie tillämpades innan den huvudsakliga enkätundersökningen då både Saunders, et 

al. (2003) och Bryman, (2011) för att undvika och minska risken för missförstånd och dåligt 

formulerade frågor. Den utfördes tillsammans med Framtidslyftet och utvalda bekanta för att 

se om viktiga aspekter förbisågs, kontrollera tidskonsumtionen och för att säkerställa enkätens 

kvalitet innan det huvudsakliga utskicket. Vid den riktiga undersökningen inkluderades ett 

introduktionsbrev (se bilaga 2) eftersom Bryman, (2011) poängterar att risken för bortfall då 

minskar. Introduktionsbrevet innefattade en förklaring av studiens syfte, hur datan kommer att 

användas och konfidentialitet samt hur lång tid enkäten tar att genomföra. Tydliga 

instruktioner för hur en respondent ska svara inkluderas också för att undvika felaktiga svar. 

För att effektivt samla in data och för att öka kontrollen samt svarsfrekvensen tillämpas 

internetbaserade enkäter (Saunders et al., 2007). Genom att skicka ett mail med en bifogad 

länk som hänvisar till enkäten riskerar vi dessutom inte att den fylls i av någon annan då 

informationen går direkt till respondenten.  

  

Enkätens frågor formuleras för att ge svar på individers åsikter av vilka motivationsfaktorer 

som påverkar dem vid folkfinansiering och därför tillämpas framförallt skalbaserade frågor. 

Saunders et al. (2007) beskriver sådana frågor som användbara vid generering av åsiktsdata 

där en skala indikerar hur starkt eller svagt en individ förhåller sig till en ställd fråga eller 

påstående. Det gör även att frågorna är av stängd karaktär då respondenten inte kan ge ett eget 

svar utan tvingas förhålla sig till skalan som enda svarsalternativ. Genom skalbaserade frågor 

tillåts individerna värdera vad de anser motiverande för att efteråt kunna undersöka vad som 

är mest kontra minst motiverande vid folkfinansiering av tillväxtföretag. Skalan sträcker sig 
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mellan ett till sex och undviker ett mittvärde eller “vet ej”. Det beror på att respondenten ska 

tvingas ta ställning till ett alternativ mer positivt eller mer negativt och inte använda det 

bekväma och neutrala svaret “vet ej” eller “inte helt säker”. Det ansågs viktigt för att veta 

vilka faktorer som är mest motiverande. Men vid möjligheten att en individ faktiskt inte vet 

inkluderas en “vet ej” vid utvalda frågor. Den sexsiffriga skalan tillämpas framför den 

fyrskaliga för att generera tydligare resultat (Saunders et al., 2007). En längre skala bedömdes 

överflödig och något som bara skulle leda till ytterligare och onödiga alternativ för 

respondenten att ta ställning till. Som Gustavsson (2004) påpekade är det viktigt att en 

respondent är motiverad, varav respondenterna gavs möjligheten att vinna biobiljetter, vilket 

ansågs påverka svarsfrekvensen positivt. En påminnelse skickades även till studenterna en 

vecka efter första utskicket och var väldigt effektiv för att öka svarsfrekvensen, se bilaga 4. 

Datainsamling från enkäterna begränsades till 3 veckor för att studien skulle kunna 

färdigställas i tid. Vidare går det att argumentera för att en informationsmättnad av urvalet 

hade uppnåtts efter den tiden då graferna inte förändrades påtagligt mellan svar 100 och 213. 

 

2.7.6	  Kritik	  kvantitativ	  metod	  &	  genomförd	  enkätundersökning	  
Vid enkäter finns inte möjligheten att ställa uppföljningsfrågor och respondenterna riskerar att 

inte förstå frågan till fullo (Bryman, 2011). Frågor som strävar efter ett djupare svar måste 

undvikas då enkäter inte bör struktureras för komplicerat, både på grund av brist i hjälpen 

respondenterna kan få och även på grund av att de ofta vill svara kort (Bryman, 2011). 

Samma författare menar att en av de stora nackdelarna är att alla frågor inte kan ställas och vi 

riskerar därmed att förlora viktig information (Ibid). Enkäterna utformades därför noga utefter 

de viktigaste förklaringsvariablerna för att säkerställa så god information som möjligt och 

kom att ändras efter genomförda intervjuer och enkätens egen pilotstudie. I den kvantitativa 

metoden ligger den teoretiska referensram som grund för enkätundersökningen där vi själva i 

slutändan valt och diskuterat tänkbara aspekter och förklaringsfaktorer. Gustavsson (2004) 

menar att betydande förklaringsfaktorer riskerar att förbises vid en sådan process. Men genom 

pilotstudier och ett kritiskt förhållningssätt går det att argumentera för att risken minskar 

påtagligt. Vidare kan fenomenet rimligen anses vara under ständig förändring då det är 

relativt nytt samt ett resultat av teknikens framsteg vilken också ständigt utvecklas. Det gör att 

en longitudinell design varit fördelaktig. Då hade förändringar hos de undersökta grupperna 

kunnat studeras med hjälp av fler mättillfällen under en längre tidsperiod (Bryman & Bell, 

2011). Studiens bristande finansiella kapital och strama tidsram skulle däremot gjort det 
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omöjligt. Slutligen finns risken vid snöbollsurval att en mindre lämplig målgrupp för 

enkätundersökningen använts. Men på grund av den breda erfarenhet och kunskap av 

folkfinansiering respondenterna besitter kritiseras inte deras rekommendationer. Samtidigt 

gjorde den goda accessen det rimligt att studera studenter på grund av studiens strama tidsram. 

 

2.8	  Tolkning	  &	  analys	  	  
Saunders et al. (2007) delar in kvantitativ data i två grupper, kategoridata och kvantifierbar 

data, och vid en kvantitativ analys är det enligt honom viktigt att se till vilken typ som har 

erhållits för att effektivt kunna analysera den. Kategoridata definieras enligt Saunders et al. 

(2007, s. 409) på följande vis: “Categorical data refer to data whose values cannot be 

measured numerically but can be either classified into sets (categories) according to the 

characteristics that identify or describe the variable or placed in rank order”.  Studien 

undersöker inre och yttre motivationsfaktorer och förlitar sig därmed på kategoridata eftersom 

motivationsfaktorer inte kan mätas numeriskt som kvantiteter. Vid kvantitativa studier 

rekommenderar Bryman och Bell (2011) att med hjälp av datorer och programvara använda 

och analysera data. Därmed förlitar sig studien på det välkända programmet Excel där varje 

kolumn tilldelades en fråga eller påstående utifrån enkäten, varav respektive rad utgör en 

respondent. Att skapa en sådan matris rekommenderas av Saunders et al. (2007) vilket 

förenklar användandet av datan. 

 

Majoriteten av den genererade datan är rankad då respondenterna enligt enkätens numeriska 

skala svarar på i vilken grad denne instämmer i påståendet. I studien är det därför viktigt att 

kunna presentera högsta och lägsta värden för respektive motivationsfaktor. Därmed tillämpas 

stapeldiagram vilka enligt Saunders, et al. (2007) beskrivs som relevanta att använda vid 

kategoridata då de återger en korrekt presentation av materialet. Även cirkeldiagram tillämpas 

då de tydligt visualiserar proportioner av frågor som berör checkboxar och Ja och nej frågor. 

En viktig aspekt av enkätundersökningens data är att respondenternas svar inte kan klassas 

som likvärdiga. Det beror på att en individs svar är dennes egna subjektiva uppfattning. För 

att exemplifiera går det inte att säga att en individ är dubbelt så motiverad av en specifik 

faktor bara för att denne kryssade i en sexa medan en annan kryssade i en trea. Däremot 

skapar svaren en översikt av vilka faktorer individer förhåller sig mer positivt eller mer 

negativt till, vilket ligger i linje med den här studiens syfte. Genom nämnda analysmetoder 

och transkribering av de utförda intervjuerna skapades möjligheten att jämföra den kvalitativa 
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och kvantitativa datan med varandra samt med den teoretiska referensramen. Därmed kunde 

motivationsfaktorer bakom individers vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag studeras. 

 

2.9	  Etiskt	  förhållningssätt	  	  

Under studiens genomförande har Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer 

tillämpats. Principerna syftar till att ge riktlinjer för hur förhållandet mellan forskare samt 

respondenter ska skötas för att skydda respondenter som bidragit till studien genomförande. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att individsskyddskravet kan konkretiseras i fyra huvudkrav 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet uppfylldes genom att utförligt förklara för samtliga respondenter vad 

studiens syfte är och hur informationen skulle nyttjas. Enkätrespondenterna erhöll en 

inledande förklaring av enkätens syfte och hur resultat skulle användas (se bilaga 2). Valet att 

delta var även frivilligt. Om individen deltog har det tolkats som ett underförstått samtycke 

vilket uppfyller det andra kravet, samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Även 

intervjurespondenterna gav sitt godkännande under ett inledande samtal. Det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet, innebär att alla uppgifter i studien som kan vara etiskt känsliga för 

enskilda respondenter ska hållas konfidentiella. Intervjurespondenterna blev därför tillfrågade 

om deras namn fick uppges i den här studien vilket de godkände. För enkätrespondenterna 

förklarades det tydligt att alla svar kommer behandlas konfidentiellt och att mailadressen 

enbart används för att vinna biobiljetter. Till de som önskade vara anonyma gavs den 

möjligheten. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade 

informationen endast ska nyttjas för studiens syfte och inte utlånas till kommersiellt- eller 

icke vetenskapligt syfte. I sammanhanget är det relaterat till konfidentialitetskravet där de 

insamlade mailadresserna från enkätrespondenterna användes för att lotta ut biobiljetter. Det 

anses dock vara inom ramen för den här studiens syfte då svarsfrekvensen rimligen ökade 

genom möjligheten att vinna biobiljetter. I övrigt används informationen endast för att 

besvara studiens syfte.  

 

2.10	  Studiens	  kvalitet	  &	  tillförlitlighet	  
En studies värde är beroende av författarnas förmåga att bevisa trovärdigheten i de resultat 

som presenteras. Denna studie omfattar en kvalitativ såväl som kvantitativ forskningsstrategi 
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och därmed följer här en separat redogörelse för de båda forskningsstrategiernas tillförlitlighet 

och trovärdighet för att tydligt lyfta fram skillnaderna från respektive strategi. 

 

2.10.1	  Kvalitet	  och	  tillförlitlighet	  -‐	  kvalitativ	  forskningsstrategi	  
Vid kvantitativa studier är det vanligt att man använder begreppen reliabilitet och validitet för 

att bedöma en studies tillförlitlighet och trovärdighet. Vid en kvalitativ studie finns dock 

andra bedömningsvariabler som är bättre lämpade (Bryman, 2011).  Samma författare lyfter 

fram Lincoln & Guba (1994) som menar att en kvalitativ studies kvalitet inte kan bedömas 

utifrån samma premisser som en kvantitativ studie. Istället bör en kvalitativ studie bedömas 

utifrån fyra grundläggande tillförlitlighetskriterier; Trovärdighet, Överförbarhet, Pålitlighet 

och Möjligheten att konfirmera. 

   
Trovärdighet: Lincoln & Guba (1994) menar att det finns olika beskrivningar av en social 

verklighet, men att det är den beskrivningen som författarna kommer fram till som avgör om 

andra individer anser att en studies resultat är acceptabel. Således är det viktigt att meddela 

resultatet av en intervju till intervjurespondenten så att informationen som denne ämnade dela 

med sig av i intervjun har uppfattats och behandlats på rätt sätt. Trovärdigheten i studien 

ökade genom att intervjupersonerna var relevanta för syftet samt genom att de fick läsa och 

godkänna transkriberingarna. I de fall en oklarhet uppstådde fördes en diskussion med 

respondenten. 

  
Överförbarheten: En studies överförbarhet ser till möjligheten att en studies resultat kan 

användas i andra kontexter utöver den specifika studiens kontext (Lincoln & Guba, 1994). 

Eftersom intervjuerna såväl som syftet och frågeställningen är unika ter det sig orimligt att 

studiens resultat skulle vara applicerbart i något annat sammanhang. Särskilt eftersom den 

kvalitativa delen kombineras med en kvantitativ del för att tillsammans svara på syftet. 

  
Pålitlighet: Kriteriet innebär att studiens tillvägagångssätt i detalj redogörs och granskas 

kritiskt (Lincoln & Guba, 1994) för att studien kontinuerlig ska förbättras. Denna förbättring 

har uppnåtts genom att en granskare förutom studiens författare och handledare läst materialet 

med jämna mellanrum och poängterat oklarheter. Syftet var att försäkra studiens 

innehållsmässiga såväl som språkliga kvalitet. 
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Möjlighet att konfirmera: Det sista kriteriet innebär att författarna agerat så objektivt som 

möjligt (Bryman, 2011). Således ska det finnas en strävan att inte ta några personliga 

värderingar i beaktande för att endast åskådliggöra ett samhälleligt fenomen (Lincoln & Guba, 

1994). Att vara subjektiv motverkas dock av en omfattande inläsning i ämnet som 

ackumulerats med tiden och bidragit till att omvärdera subjektiva åsikter. Men då studien har 

ett syfte som fokuserar på respondenterna samt att författarna har en förståelse för att inte ta 

personlig ställning anses en hög grad av objektivitet ändå uppnåtts. 

 

2.10.2	  Kvalitet	  &	  tillförlitlighet	  -‐	  Kvantitativ	  forskningsstrategi	  	  

Reliabilitet berör tillförlitligheten i mätning av ett koncept (Bryman & Bell, 2011) och berör 

följande tre aspekter; (1) mätningarnas stabilitet över tiden, (2) huruvida faktorerna är 

relaterade till varandra (intern reliabilitet) och (3) Författarnas enstämmighet i sina 

observationer. Vidare kommer vi redogöra för studiens validitet för att se om mätningarna 

mäter vad de avser att mäta (inter validitet) samt studiens generaliserbarhet (extern validitet) 

(Bryman, 2011) 

 

Stabiliteten av studiens mätningar bedömdes först skapa en förhållandevis hög reliabilitet. Det 

ansågs inte troligt att individers motivation förändras då motivation enligt Deci och Ryan 

(2000) beror på de underliggande attityder och mål som driver en person till handling. Med 

andra ord anses en individs attityder och mål till folkfinansiering av tillväxtföretag vara 

tillräckligt konsekvent för att de inte ena dagen ska vilja donera för att en tid senare istället 

kräva ett incitament eller vilja låna ut pengar. Men eftersom fenomenet ändå bedöms vara 

under ständig förändring kan reliabiliteten påverkas negativt. Genom teknikens utveckling 

finns risken att nya möjligheter och modeller av folkfinansiering skapas som i sin tur kan 

inverka på en individs motivation. Därmed kan enkätens svar inte anses som något definitivt 

över tiden och reliabiliteten gällande mätningarnas stabilitet anses som relativt låg. 

Litteraturgenomgång och pilotstudierna genomfördes däremot i syfte att välja ut centrala 

förklaringsfaktorer som alla är relaterade till folkfinansiering och individers bakomliggande 

motivation. Utefter dessa avgränsades enkätfrågorna till ett smalt område vilket bidrog till att 

de i en högre grad relaterade till varandra vilket höjde studiens interna reliabilitet. Den tredje 

faktorn ser till i vilken grad studiens författare är enstämmiga i sina observationer (Bryman 

och Bell, 2011). Då den här studiens författare ständigt arbetat nära varandra och genomfört 
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empiri och analysarbete tillsammans går det att argumentera för en högre grad av 

enstämmighet och därmed en högre reliabilitet. 

 

Intern validitet berör i vilken utsträckning en studie faktiskt mäter de aspekter som är av 

väsentlig betydelse givet syftet och huruvida studiens slutsatser är trovärdiga eller inte 

(Bryman & Bell, 2011). Även här har respektive pilotstudie och litteraturgenomgång påverkat 

validiteten positivt för att säkerställa att utvalda förklaringsfaktorer faktiskt mäter individers 

motivation till folkfinansiering. Att sedan slutsatser dras med hjälp av relevant litteratur inom 

samt relaterat till området gör att den interna validiteten bedöms som hög. Extern validitet 

berör huruvida studiens resultat kan generaliseras till andra miljöer (Saunder et al., 2007). En 

nackdel med ett målinriktat urval är att det inte kan generaliseras (Bryman, 2011). Vi hävdar 

därför inte att studiens empiriska resultat kommer kunna generaliseras till en större population. 

Därför vill vi enbart markera aspekter i förhållande till befintlig teori, hur motivationsfaktorer 

bakom folkfinansiering kan uppfattas, hanteras och hur det kan påverka valet av hur folk 

väljer att engagera sig i folkfinansiering. Den externa validiteten bedöms därför som låg. 

 

2.11	  Källkritik	  	  
Den största kritiken som kan riktas åt den här studiens källor grundas i det bristande utbudet 

av akademiska studier inom folkfinansiering. Det gjorde även att Google och Google Scholar 

ansågs som ett nödvändigt komplement till mer pålitliga databaserna. En nackdel med dessa 

databaser är att sökmotorn prioriterar sökresultaten där resultaten visas beroende på antal 

besökare och i vilken utsträckning en specifik studie har refererats till av andra författare 

(Friedman, 2007). Det innebär att relevanta sökresultat kan ha förbisetts då sökmotorn 

prioriterat bort dem. För att dämpa eventuella förbiseelser av relevanta sökresultat har vi 

granskat flera sidor med sökresultat där vi har slutat granska när vi märkt att sökresultaten 

förlorat relevans. Vidare har original källor använts i den mån de varit tillgängliga för att inte 

riskera att missledas av andra författares tolkning. Som vi tidigare skrivit kan det finnas 

nackdelar med att enbart studera Framtidslyftet då de kan anses ha egna intressen inom det 

studerade området och kan därför inte anses helt objektiva, vilket kan ha inverkat negativt på 

den här studiens resultat. Men genom ett abduktivt förhållningssätt till teori samt genom att 

kombinera den kvalitativa metoden med den kvantitativa samt ansågs Framtidslyftets 

subjektiva åsikter minskas. Det möjliggjorde även att folkfinansiärer inte bara studerades 

indirekt genom Framtidslyftet men även direkt genom vår enkätundersökning.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  
Kapitlet redogör för den här studiens teoretiska referensram samt förklarar dess betydelse 

och relevans för studien. Kapitlet innefattar tre huvudsakliga områden. Det första området 

förklarar folkfinansiering och följs upp av två områden som behandlar inre och yttre 

motivationsfaktorer bakom individers vilja att donera eller investera finansiellt kapital genom 

folkfinansiering.  

 

	  
        Figur 3. Bild över den teoretiska referensrams upplägg och huvudområden. 

 

3.1	  Folkfinansiering	  

Den senaste tidens teknologiutveckling har bidragit till att folkfinansiering tagit fart. 

Framförallt på grund av web 2.0 som tillåter konsumenter att genom sociala medier och 

nätverk interagera med varandra, där de kan använda, skapa och modifiera innehåll (Ordanini 

et al., 2011). Folkfinansiering är ett framväxande fenomen och studier i dagsläget, specifikt 

inriktade på folkfinansiering är begränsat men snabbt växande. Studier domineras istället av 

det närliggande fenomenet ”crowd-sourcing” (Hemer, 2011), från vilket folkfinansiering 

härstammar (Schwienbacher & Larradle, 2010). Enligt Kleeman et al. (2008) innebär 

crowdsourcing en process där ett företag outsourcar en specifik uppgift till den generella 

publiken, exempelvis är Wikipedia en crowdsourcing plattform (Bradford, 2012). 

Folkfinansiering kan således ses som ett element av crowdsourcing med det specifika syftet 

att finna finansiering och därför föreslås följande definition i enlighet med definitionen av 

Bellaflamme et al. (2011, s.7): 

 

”Crowdfunding involves an open call, essentially through the Internet, for the provision of 

financial resources either in form of donations (without rewards) or in ex-change for some 

form of reward and/or voting rights in order to support initiatives for specific purposes"  

Folkfinansiering 

Inre motivationsfaktorer 
- Altruism 
- Värderingar & medvetenhet 
- Social tillhörighet 

Yttre 
motivationsfaktorer 

- Monetära & ickemonetära        
incitament 
- Materiella incitament 
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Folkfinansieringsplattformar förekommer på flertalet olika branscher exempelvis för de som 

berör konsumentprodukter, mikrolån, musik, spel samt andra icke vinstdrivande ändamål. 

Vanligtvis består plattformarna av tre aktörer: mottagaren som söker finansiering, 

folkfinansieringsplattformen som är länken mellan projektet och finansiärerna samt 

individerna som bidrar med finansiellt stöd (Ordanini et al., 2011). Figur 3 nedan redogör för 

folkfinansieringsprocessen. Som modellen nedan visar agerar finansieringsplattformen som 

en länk mellan finansieringssökare och folkfinansierare (individerna som folkfinansierar). Ett 

projekt som söker finansiering initieras genom att finansieringssökaren presenterar projektet 

på finanseringsplattformen. När folkfinansiärerna tagit del av informationen kan de välja om 

de vill stödja projektet med pengar. Pengar förs då över till Finansieringsplattformen som tar 

en andel i arvode och skickar över resterande pengarna till finansieringssökarna när 

finansieringsperioden nått sitt slut. I de fall finansieringssökarna lovat en belöning eller 

liknande behandlas detta mellan mottagaren och finansiären utan att gå via 

folkfinansieringsplattformen. 

 
Figur 4. Författarnas egen sammansättning av folkfinansieringsprocessen. 

	  
Folkfinansiering kan kategoriseras utefter fem olika modeller beroende på vilket syfte eller 

typ av produkt det handlar om, vilka i följande stycke presenteras enligt Bradfords (2012) 

beskrivning. Respektive modell kan tillämpas oavsett om företaget är av vinstdrivande eller 

icke vinstdrivande art. Den första modellen behandlar donationer och innebär att de individer 

som finansiellt stödjer ett projekt inte erhåller någon avkastning. Ordanini et al. (2011) 

påpekar här att typen av organisation, om den är vinst eller icke-vinstdrivande, har en 

inverkan på sannolikheten att erhålla en donation genom folkfinansiering. Den andra 

modellen behandlar belöningar vilket innebär att individen som bistått med finansiellt kapital 

får en trivial belöning exempelvis en t-shirt, en lott eller ett tackmail. Den tredje modellen 
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kallas förköpsmodellen och innebär att individen som bidragit med pengar till ett projekt får 

ett exemplar av den produkt som projektet har resulterat i, alternativt får köpa produkten till 

ett bättre pris och innan andra konsumenter. Vidare är det vanligt vid förköpsmodellen att ju 

mer pengar en individ bidrar med desto mer produkter kan denna erhålla. Denna modell är 

vanligt förekommande för konsumentprodukter. Den fjärde modellen kallas lånemodellen och 

innebär att investeraren har ett temporärt investeringsintresse eftersom de investerade 

pengarna ska återbetalas, vanligtvis med ränta som kan vara förhållandevis hög eftersom 

risken i projekten oftast är hög. Den femte och sista modellen kallas kapitalmodellen och 

erbjuder en del av vinsten eller en del av företaget i form av aktier eller annan andel. 

Modellerna kan kombineras eller användas separat, vanligt är dock en kombinerad belönings- 

och förköpsmodell. Vidare behöver en ren donationsmodell inte vara ett självklart val vid 

välgörande ändamål då Falk (2007) menar att gåvor kan förstärka en individs vilja att donera 

vilket stämmer överens med belöningsmodellen. 

 

Anledningen till att företag väljer folkfinansiering som finansieringsmetod kan enkelt 

uttryckas i gratis resurser där det primära syftet är finansiellt stöd (Ordanini et al., 2011). 

Vidare kan det bero på svårigheter och restriktioner som präglar de mer traditionella 

finansieringsalternativen. Svårigheter och restriktioner finns dock även vid folkfinansiering 

och ökar beroende på vilken folkfinansieringsmodell som används. En donation, belöning 

eller förköp är enkelt genomförbart medan lånemodellen och kapitalmodellen är av mer 

komplicerat att genomföra. Detta eftersom det är traditionella finansieringsalternativ som 

oftast kräver en långvarig inblandning från banker och finansiärer som ställer krav på allt från 

avkastning till ansvarsfördelning (Hemer, 2011). 

 

Det finns även andra värdefulla aspekter av folkfinansiering. Ur ett 

marknadsföringsperspektiv kan individer genom att stödja och dela information om olika 

projekt på internet skapa en medvetenhet hos en bredare publik. Vidare kan den generella 

publiken bistå företag med värdefulla insikter på ett mer interaktivt sätt samtidigt som 

företaget är nära kunden och lättare kan kommunicera vilket för båda parterna närmare 

varandra (Kleeman et al., 2008; Surowiecki's, 2004). Folkfinansiering kan således användas 

till designutveckling, masskundanpassning, innovativa förbättringar och till 

kunskapsgenerering av konsumenters preferenser (Bellaflamme et al., 2010; Ordanini et al., 

2011). Larradle & Schwienbacher (2010) menar att marknadssignaler kan tydas utifrån 

individers engagemang i ett projekt för att tyda projektets marknadspotential och efterfråga. I 
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sammanhanget gör de en distinktion mellan passiv och aktiv involvering av individer vid 

folkfinansiering, beroende på i vilket syfte företaget folkfinansierar. Vid en passiv involvering 

är företaget primärt intresserade av att samla in pengar från folket och inte för att använda 

deras åsikter, interagera med dem eller för att integrera dem i företaget. En aktiv roll 

påminner istället mer om crowdsourcing där konsumenter i större utsträckning hjälper 

företaget på något sätt genom att aktivt engagera sig i företaget. Det kan exempelvis vara 

genom att individen erhåller en rösträtt eller annan möjlighet för individen att påverka en 

produkt eller en möjlighet att interagera med företaget.  

3.2	  Motivation	  	  	  
Syftet med den här studien är som bekant att se till drivkrafterna bakom svenska individers 

vilja eller ovilja att bistå tillväxtföretag med finansiella resurser genom folkfinansiering. Som 

vi redogjorde för ovan finns det fem olika modeller som utlöser varierande drivkrafter hos de 

individer som deltar i folkfinansieringsinitiativen. Således motiveras individer av olika 

anledningar beroende på omständigheter i omgivningen vilket ger upphov till olika agerande 

och beteenden (Levesque, Copeland, Pattie & Deci, 2010). I denna studie definieras 

motivation enligt Deci & Ryan (2000, s.1) på följande sätt: “To be motivated means to be 

moved to do something. A person who feels no impetus or inspiration to act is thus 

characterized as unmotivated, whereas someone who is energized or activated toward an end 

is considered motivated”. 

 
Motivation är dock inte ett enhetligt fenomen utan varierar i grad (hur mycket motivation) och 

utefter vilken typ av motivation (motivationens karaktär) en individ erhåller. Det är 

motivationens karaktär som skapar olika attityder och som driver en individ till en viss 

handling (Bénabou & Tirole, 2006). Exempelvis kan en individ välja att donera pengar till en 

organisation för att denne intresserar sig för organisationen och känner glädje över att hjälpa 

till samt får en positiv självkänsla. En annan individ kan välja att bistå samma organisation 

med kapital då denne intresserar sig för organisationen eftersom den visar en vinstpotential i 

framtiden som kan generera en god avkastning på individens investerade kapital (Deci & 

Ryan, 2000). I dessa två exempel behöver inte graden av motivation skilja individerna åt men 

eftersom de vill uppnå olika mål med ett finansiellt stöd skiljer sig typen av motivation dem 

emellan. Utifrån resonemanget kan en distinktion göras mellan vilken typ av motivation som 

bygger på olika orsaker som ger upphov till ett visst agerande (Deci & Ryan, 2000). 
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Distinktionen skiljer på motivationsfaktorerna intrinsic (inre) och extrinsic (yttre) vilka 

förklaras vidare under punkt 3.3 och punkt 3.4. 

 

3.3	  Inre	  motivation	  &	  yttre	  motivation	  

Inre motivation definieras som att göra något för sin inneboende tillfredsställelse snarare än 

för någon separerbar konsekvens (Banko, Cameron, Pierce, 2001). Följaktligen är det själva 

aktiviteten som är belöningen. Det innebär däremot inte att en person som drivs av inre 

motivation inte är ute efter monetär eller materiell belöning. Snarare kan det innebära att det 

krävs något mer än enbart monetär eller materiell belöning för att individen fortsättningsvis 

ska vara motiverad (Butera, Darnon, Pulfrey, 2013). Tonin & Vlassopoulos (2011) tydliggör i 

sin studie för sambandet mellan inre motivationsfaktorer som utgångspunkt för altruistiska 

motiv. Samma författare menar, med stöd av bland annat Bénabou och Tirole (2006) och 

Andreoni & Bernheim, (2009) att altruistiska handlingar många gånger är en personlig 

belöning som motiveras av en inre drivkraft. Vidare drivs inre motivationsfaktorer av 

psykologiska behov som exempelvis social tillhörighet och ansvarstagande men även av 

viljan att visa kompetens (Deci & Ryan, 2000). Breman (2008) skriver att en individs vilja att 

bistå företag ett specifikt företag med finansiella medel många gånger beror på dennes 

värderingar. Breman menar vidare att individer väljer att donera pengar till exempelvis 

välgörenhetsorganisationer beroende på om organisationen stödjer ett syfte i linje med 

individens egna värderingar. Därför är det rimligt att anta att en individ kan intressera sig för 

folkfinansiering av tillväxtföretag på grund av att denne vill känna tillhörighet till den 

specifika folkfinansieringsplattformen. Men även för att interagera med andra likasinnade 

individer, alternativt för att individen känner att den delar tillväxtföretagets värderingar. 

Bekkers och Wiepking (2011) för ett snarlikt resonemang och menar att individer donerar på 

grund av att de vill förbättra sin självbild. Det kan ske genom att individen känner att dennes 

bidrag är personligt tillfredställande alternativt att individens namn blir uppmärksammat på 

något sätt. Det är utifrån ovanstående resonemang som den här studien kommer studera inre 

motivation vid folkfinansiering av tillväxtföretag utifrån följande tre aspekter; Altruistiska 

motiv, värderingar och social tillhörighet. En djupare beskrivning av respektive faktor 

presenteras under punkterna 3.4 till 3.6. Viktigt att poängtera är att aspekter inom altruism, 

värderingar och social tillhörighet inte endast hör till inre motivationsfaktorer, men att de i 

den här studien används primärt för att studera inre motivation. Arenius, Autio och Maula 

(2005) menar exempelvis att det kan finnas en grå zon inom vilken både inre och yttre 

motivationsfaktorer kan kombineras.  
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Yttre motivation utgår från att en individ motiveras till ett agerande med förhoppningen att 

erhålla ett separerbart resultat (Deci & Ryan, 2000). En person som drivs av yttre 

motivationsfaktorer kommer enligt Vallerand (1997) att genomföra en viss handling främst i 

syfte att erhålla en belöning i form av exempelvis; pengar, föremål och andra förmåner. 

Följaktligen menar han att individen inte finner ett direkt intresse av själva handlingen. Som 

exempel menar Deci och Ryan (2000) att om en student som drivs av yttre 

motivationsfaktorer blir tilldelad en uppgift inom ett ämne som han eller hon inte har något 

intresse för kommer möjligheten till ett högre betyg motivera individen att anstränga sig för 

att genomföra uppgiften med ett utmärkt resultat. Motivationen ligger således enbart i målet 

och inte i resan. Mycket talar för att yttre motivationsfaktorer är viktiga vid folkfinansiering 

där deltagande individer vanligtvis erhåller någon form av belöning som är av antingen 

monetär eller materiell art (Bradford, 2012; Harms, 2007; Larradle & Schwienbacher, 2010). 

Därför kommer individer vilja att folkfinansiera att studeras utifrån yttre motivationsfaktorer 

med hjälp av teorier som främst berör monetära och ickemonetära incitament så som pengar 

och materiella produkter. Dessa faktorer beskrivs under punkterna 3.7 till 3.8. 

 

3.4	  Altruistiska	  motiv	  
Majoriteten av den tidiga litteraturen som berör altruism utgår från att det enbart innefattade 

en vilja att donera pengar för att hjälpa mottagaren på bästa sätt och att individerna som 

donerade var helt likgiltiga över sina egna roller (Andreoni, 1990; Bénabou & Tirole, 2006). 

Vidare menar Andreoni att beteendeekonomer har insett att de altruistiska motiven inte enbart 

drivs av en önskan att förbättra situationen för de behövande, utan att även egennyttiga 

aspekter är drivande. En av de mest dominerade teorierna vid förklaring av drivkrafterna till 

altruism presenterades av just Andreoni (1989; 1990). Han menar att altruism kan komma till 

uttryck på två olika sätt; äkta altruism och oäkta altruism. Äkta altruism menar Andreoni 

stämmer överens med den bredare definitionen av altruism som exempelvis Nagel (1970 s. 

79) definierar som;  

 

“By altruism I mean not abject self-sacrifice, but merely a willingness to act in the 

consideration of the interests of other persons, without the need of ulterior motives” 

 

När en förbättring är uppnådd eller när någon annan part, exempelvis staten, går in och 

förbättrar en situationen kommer altruisten upphöra med att finansiellt stödja det specifika 
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ändamålet eftersom målet anses vara uppnått (Kingma, 1989). Trots att ett finansiellt stöd är 

altruistisk i sin natur menar Andreoni (1989) att en egennytta ändå kan existera, vilket han 

benämner som oäkta altruism. Denna form av altruism drivs främst av en egocentrisk vilja att 

framstå på ett sätt som stärker ens självbild vilket Andreoni (1990) kallar warm glow. Warm 

glow drivs av emotionella aspekter som exempelvis en känsla av skyldighet. En individ som 

känner skyldighet engagerar sig i större utsträckning i hjälpverksamheter med altruistiska 

motiv som exempelvis donation till välgörenhet. Beteendet får individen att motverka en 

känsla av skyldighet (Batson, 1991; Lindsay-Hartz, 1984; Tangney, 1995). Följdeffekten kan 

bli att en stor del av individerna ägnar sig åt oäkta altruisten för att få känna warm glow 

känslan som i sammanhanget blir den primära drivkraften och omtanken för mottagarens 

situation är av sekundär betydelse. Således menar Andreoni (1990) att ett finansiellt stöd är 

ett själviskt incitament men att den inte påverkar förmånen som åtnjuts av mottagaren 

eftersom stödet ändå genomförs. Även om oäkta altruism låter negativt är det faktiskt 

någonting positivt som svarar för en stor andel av finansiella stöd (Andreoni, 1993; Harbaugh, 

Mayr & Burghart (1998) går ett steg längre och menar att warm glow inte behöver vara en 

komponent som tillsammans med omtanke skapar oäkta altruism utan snarare att warm glow 

kan vara den enda anledningen till att en person donerar och att personen kan vara helt 

likgiltig över mottagarens situation (Harbaugh et al., 1998).  

 

Vanligtvis är det en kombination av ovanstående grundval som driver individen, men det 

välgörande ändamålet kan ändå erhålla stöd i lika stor utsträckning oavsett drivkraften bakom 

individens finansiella stöd (Breman, 2008). I ljuset av forskningen kring äkta och oäkta 

altruism har mycket litteratur kommit att handla om “Crowding out teorin”. Teorin bygger på 

hypotesen att individer som betalar skatt, som staten sedan allokerar till välgörenhet i form av 

bistånd kommer uppfatta sin ofrivilligt skattefinansierade donation som ett direkt substitut för 

att ge frivilliga donationer. Följaktligen innebär det att om staten inför en punktskatt ämnad 

till donation som är lika stor som de ackumulerade frivilliga donationerna skulle den äkta 

altruisten minska sin donation med lika mycket som skatten (Andreoni, 1990). Beloppet som 

tillfaller välgörenhet hade blivit lika stort eftersom det enbart är källan till finansiering som 

skiljer sig och inte beloppet (Brooks, 2003; Kropf & Knack, 2003; Marcuello & Salas, 2001). 

Olika tester visar dock att en sådan hypotes endast resulterar i mindre effekter och att inga 

simuleringar kommer i närheten av ett scenario där frivilliga donationer helt upphör även om 

staten inför en punktskatt ämnad åt bistånd. Således framkommer ytterligare belägg för oäkta 

altruism och att individer mår bra av att ge pengar (Andreoni, 1990; Diamond, 1999). Av 
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samma anledning kommer det inte bli märkbart mer donationer om staten kraftigt sänker sina 

bistånd (Payne, 1998). I sammanhanget är det intressant att lyfta fram att en liknande skatt 

faktiskt existerar i form av Sveriges biståndsbudget. Biståndsbudgeten uppgår år 2013 till 

38,2 miljarder kronor som ges till humanitära och utvecklingsfrämjande ändamål runt om i 

världen (Sida, 2013). Detta till trots ger svenskarna över 5 miljarder kronor till 

välgörenhetsorganisationer utöver skatten som går till biståndsbudgeten (Brülde, 2011). 

Motsvarande siffra för forskning och utveckling är 112 miljarder (regeringen, 2013). Denna 

parallell bör följaktligen innebära att det finns en hypotetisk möjlighet för individer att ge 

pengar till folkfinansierade projekt på samma sätt som de ger pengar till välgörenhet. 

 

3.5	  Värderingar	  &	  Medvetenhet	  
En individs värderingar är svåra att dölja och manipulera eftersom de enligt Becker och 

Wiepking (2011) ofta stämmer överens med de handlingar en individ genomför. Följaktligen 

menar de att värderingar är en logisk utgångspunkt för att utforma en strategi som kan öka en 

individs vilja att bidra med pengar till en viss organisation. Även Hunter (1993) menar att 

individer har för vana att stödja syften samt produkter de själva kan sympatisera med. Vidare 

har individer blivit mer medvetna om hur deras konsumtionsval påverkar samhället vilket lett 

till mer eftertänksamma konsumtionsbeslut utifrån en värderingsgrund som många gånger har 

större tonvikt på etiska aspekter (Purohit, 2011). Exempelvis finns starka indikationer på att 

fler konsumenter byter till produkter som framställts under rätta sociala förhållanden samt 

med ett miljövänligt fokus (Freestone & McGoldrick, 2007; Thogerson & Ölander, 2002). 

Givet studiens sammanhang menar Gerber et al. (2012) att liknande företeelser visas vid 

folkfinansiering då de som finansiellt stödjer företagen många gånger själva är entreprenörer 

som befunnit sig i en liknande situation eller som förväntas befinna sig i en liknande situation 

framöver. Att finansiellt stödja ett projekt eller företag är därmed ett vanligt sätt för individen 

att visa sitt ställningstagande i en situation som berör denne på ett emotionellt eller 

intresseväckande plan (Bekkers & Wiepking, 2011). Givet den här studiens kontext skulle det 

rimligtvis kunna innebära att ett finansiellt bidrag till entreprenörskap genomförs i syfte att 

hjälpa antingen tillväxtföretagen för att deras produkt eller tjänst fyller en, för individen viktig 

funktion, eller för att man vill bidra till samhället som helhet. Exempelvis skulle det kunna 

vara ett ställningstagande mot Sveriges förhållandevis höga ungdomsarbetslöshet eller på 

grund av att man värnar om Sveriges företagsklimat. Även aspekter som ser till att stödja 

lokala tillväxtföretag i syfte att stärka företagsklimatet i en viss region lyfts fram som en 

viktig värdering när individer beslutar sig för att bidra med pengar (Collins & Pierrakis, 2012). 
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Vidare menar Ostrower, (1997) att givandet av pengar kan vara ett motiverande alternativ i 

strävan att komma ett steg närmare till vad en individ anser vara en ideal situation. Hur denna 

ideala situation ser ut beror följaktligen på individens värderingar vilket definieras på följande 

sätt:  

 

”giving is deeply connected to certain conceptions of how society should be organized”  

Ostrower (1997, s. 132)  

 

En annan faktor som är i nära relation till värderingar är betydelsen av medvetenhet. För att 

en individ ska ge ett finansiellt stöd är det viktigt att problematiken presenteras och att 

behovet av stöd kommuniceras (Cheung & Chan, 2000). Kommunikationen är enligt Bekkers 

och Wiepking (2011)  en förutsättning för att individer överhuvudtaget ska intressera sig och 

få en möjlighet att skapa en värdering av ett projekt. En individs subjektiva uppfattning om att 

finansiellt stödja ett projekt är nämligen i nära korrelation till sannolikheten att faktiskt erhålla 

hjälp. Lee & Farrell (2003) menar att majoriteten av donationerna inträffar först efter att en 

individ blivit introducerad och ombedd att donera. Vanligtvis kommunicerar 

välgörenhetsorganisationer sitt budskap via Tv, tidningsannonser och internet där de 

presenterar problemet och hur enskilda individer kan hjälpa till genom att finansiellt stödja 

olika projekt. Det har visat ha en positiv inverkan på antalet och mängden donationer (Simon, 

1997). Till denna studie bör som siffror rimligtvis kunna användas för att skapa en 

medvetenhet och poängtera vikten av bristerna i det nuvarande entreprenörsklimatet. 

Exempelvis hur insamlade pengar har hjälpt svenska tillväxtföretag och hur företagen i sin tur 

bidragit till Sveriges tillväxt.  

 

3.6	  Social	  tillhörighet	  
En intressant aspekt som ofta är återkommande inom folkfinansiering för entreprenörskap är 

möjligheten att vara en del av ett nätverk (Gerber et al., 2012; Ordanini et al., 2011). Flertalet 

folkfinansieringsplattformar har gemensamma forum där individer tillsammans kan följa och 

diskutera fortskridningen av ett projekt och få ständiga uppdateringar från entreprenörerna 

(Kickstarter, 2013; IndieGoGo, 2013). En studie genomförd av Bagozzi & Dholakia (2002) 

visar hur sociala faktorer är en bidragande faktor för att delta i virtuella gemenskaper. Vidare 

menar Ordanini et al. (2011) att individer känner ett socialt behov av att vara en del av projekt 

de kan associera sig med.  De som deltar i sådana gemenskaper motiveras av möjligheten att 

interagera med likasinnade individer, bygga nätverk och skapa relationer samt av att uttrycka 
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sina tankar och egna idéer (Fesenmaier & Weng, 2003). Vidare är de individer som involverar 

sig i folkfinansiering för entreprenörskap ofta förhållandevis innovativa och stimuleras till att 

medverka för att de tycker det är intressant att vara med och skapa någonting nytt (Ordanini et 

al, 2011). Både Gerber et al. (2012) och Ordanini et al. (2012) menar även att social 

identifikation med en gemenskap är positivt relaterat med viljan att stödja entreprenörskap 

genom folkfinansiering. Samtidigt bidrar en upplevd gemenskap till ökad varaktighet och 

engagemang i organisationen som en individ är medlem eller aktiv inom (Bhattacharya, 

Hayagreeva & Glynn, 1995). Individer som deltagit i folkfinansiering för entreprenörskap 

beskriver gemenskapen på följande sätt (Gerber et al., 2012, s.7). 

 

“From an emotional standpoint, my goal is to be a part of this community of creatives.” 

“[...]My goal is to be as supportive of these initiatives as possible…. from an identity 

standpoint, that’s something that I would want to be associated with.” 

 

Således är upplevelsen av att tillhöra en social gemenskap en bidragande faktor som 

motiverar till deltagande i folkfinansiering för entreprenörskap. Som exempel konstaterade 

studien av Ordaninis et al. (2011) följande motivationsfaktorer och karaktärsdrag hos 

folkfinansierare, vilka kan samexistera men som troligen varierar individer emellan; Individen 

vill känna sig delaktiga i andra projektframgångar, vill vara en del av kommunala och sociala 

initiativ. Vidare menar de att folkfinansiärerna är innovativt orienterade och vill interagera 

med företag och andra konsumenter samt känner ett socialt behov av att vara en del av projekt 

de kan associera sig med.  

 

3.7	  Monetära	  &	  ickemonetära	  incitament	  
En donation är synonymt med en gåva och en gåva innebär att mottagaren inte har någon 

skyldighet att ge givaren något i gengäld. Det stämmer oftast vid traditionell välgörenhet men 

det stämmer sällan när det gäller folkfinansiering av entreprenörskap då majoriteten av dessa 

företag oftast inkluderar ett incitament i utbyte mot ett finansiellt stöd (Bellaflamme et al., 

2010). Oavsett om en individ finansiellt stödjer en välgörenhetsorganisation eller stödjer ett 

företag vill individen enligt Bekker och Wiepking (2011) se effekterna av dennes bidrag. 

Följaktligen blir individer mindre benägna att finansiellt stödja ett företag om de inte tror att 

det kommer uppnå någon effekt, alternativt mer benägna om bidraget leder till en märkbar 

och tydlig effekt (Arumi et al., 2005; W. D. Diamond & Kashyap, 1997; Duncan, 2004). Det 
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kräver att individer har ett förtroende för att de finansiella bidragen används effektivt och i 

överenstämmelse med syftet (Sargeant, Ford, & West, 2006; Bennett, 2003). 

 

Vid folkfinansiering av tillväxtföretag består denna effekt för de inblandade individerna oftast 

i någon form av belöning. Studier visar att individer som ger pengar till företag i ungefär 

80 % av fallen erhåller någon form av belöning i utbyte mot deras support (Bellaflamme et al., 

2010). Dessa belöningar kan exempelvis vara opåtagliga såväl som påtagliga och kan vara allt 

från en bekräftelse via ett tackmail, till att individen får ett exemplar av produkten när den är 

färdig eller en andel av eventuell vinst genom aktieandelar (Bradford, 2012). I denna studie 

där syftet är att se till vilka faktorer som påverkar en individs vilja att bistå med pengar till 

tillväxtföretag är de påtagliga, ofta materiella eller monetära incitamenten den tydligaste 

motpolen till de opåtaglig incitamenten som exempelvis altruism, värderingar, social 

tillhörighet. Påtagliga incitament tillämpades exempelvis av klockföretaget Pebble då de 

individer som hjälpte till att finansiera projektet med 99 US dollar fick en klocka hemskickad 

när produkten var färdig även fast priset i butik förväntades vara 149 US dollar 

(Kickstarter.com, 2013). Exemplet illustrerar ett förköpserbjudande som är en vanligt 

förekommande folkfinansieringsmodell som kombinerar företagens finansieringsbehov med 

en säker kundefterfrågan (Bellaflamme et al., 2010). Samma författare menar att någon form 

av belöning, exempelvis aktier eller ett förköp av företagets produkt är de vanligaste 

incitamentsmodellerna när det gäller folkfinansiering. Vidare menar de att de företag som fått 

finansiellt stöd ofta även ägnar specifika individer extra uppmärksamhet. Därmed är det 

rimligt att även folkfinansierare av tillväxtföretag kan motiveras av att erhålla materiella 

produkter och av att få sitt namn uppmärksammat av företaget. Ett par individer som 

finansiellt stöttat företag via folkfinansieringsplattformar och ingick i en studie beskrev dessa 

modeller på följande sätt: 

 

“It feels like you’re creating value and getting something in return.” 

- Gerber, et al., (2012, s.6) 

 

“I like that I get something sent to me. I know it’s small, but like, I enjoyed getting a postcard 

and a CD…I’m looking forward to getting a DVD if the project actually comes to fruition.” 

- Gerber, et al., (2012, s.7) 

 



Teoretisk	  referensram	  
	  

	  35	  

En studie genomförd av Buraschi & Cornelli (2002) lyfter fram att små materiella belöningar 

bidrar till att givandet ökar. Detta stämmer överens med Kivetz (2003) studie som menar att 

individer lägger större vikt i en garanterad liten belöning snarare än en osäker större belöning. 

Exempelvis finns en studie som visar att fler individer donerar till välgörenhet om de får en 

lott, det uppfattas som ett lite roligare utbyte där individen gör någonting bra genom att ge 

pengar samtidigt som denne får en kul belöning (Landry, Lange, List, Price, & Rupp, 2006). 

Falks (2007) studie skickade 2000 välgörenhetsinbjudningar till slumpmässiga individer. En 

tredjedel av inbjudningarna innehöll en liten gåva, en tredjedel innehöll en större gåva och en 

tredjedel innehöll enbart en inbjudan. Resultatet visade att av de individer som fick en liten 

gåva donerade 17 % mer än de som enbart fick inbjudan. Motsvarande siffra var 75 % mer i 

donationer för de som fick en större gåva (Falks, 2007). Att erbjuda materiella belöningar kan 

alltså ses som en metod för att få individen att donera i de fall där denne vanligtvis hålls 

tillbaka av ett egenintresse (Miller, 1999). 

 

Individer kan även använda folkfinansieringsplattformar med syfte att tjäna pengar genom 

kapitalmodellen (Brabham, 2009). Som vi tidigare nämnde kan den generella publiken då 

investera i ett tillväxtbolag genom folkfinansieringsplattformar på liknande sätt som vid en 

aktieinvestering. Bellaflamme et al. (2010) skriver att av de fall som inkluderar någon form av 

belöning eller avkastning som incitamentsmodell vid folkfinansiering innebär i 22,2% av 

fallen direkta pengautbetalningar. Collins & Pierrakis (2012) lyfter fram aspekter av 

kapitalmodellen som kan komma folkfinansierarna samt tillväxtföretagen till gagn. 

Exempelvis att modellen gör det möjligt för tillväxtföretag i tidiga skeden att få in kapital i ett 

läge då riskkapitalister kan tycka att det är för tidigt för en investering eller då 

riskkapitalisterna inte vill investera tillräckligt mycket pengar. Istället ges möjligheten till den 

generella publiken som får en ersättning i form av aktier och därmed binder dessa individer 

till företaget. Till skillnad från donations, belönings och förköpsmodellen skapas en långsiktig 

relation med investerarna vilket kan göra att framtida kapitalbehov lättare kan tillgodoses. En 

annan fördel är att de långsiktiga relationerna med investerarna påverkar marknadsföringen av 

företaget positivt då investerarna ofta sprider information av företaget genom egna nätverk. 

Men det finns även svårighet med kapitalmodellen. Exempelvis är det svårt att värdera 

tillväxtföretagen på ett rättvist sätt då företagen många gånger enbart består av intellektuellt 

kapital. Vidare innebär en investeringen i ett tidigt skede att risken vanligtvis är väldigt hög i 

dessa företag och följaktligen förväntar sig individen mer än en marknadsmässig avkastning 

(Collins & Pierrakis, 2012). Tversky och Kahneman (1986) menar att det finns likheter 
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mellan en individs attityd till riskfyllda investeringar och chansningar i spel. Individer är 

vanligtvis motvilliga till att förlora pengar men samtidigt finns det vissa individer som söker 

efter risker som kan ge stora avkastningar. Således kan en liten möjlighet till en stor 

avkastning driva individer till att agera mer riskbenäget än vad de vanligtvis gör (Tversky & 

Kahneman, 1986). Givet denna studies kontext innebär det rimligtvis att en individ kan tänka 

sig att investera i ett tillväxtföretag med förhoppningen att företaget ska bli framgångsrikt i 

framtiden och generera en betydande avkastning, trots att sannolikheten till det är låg. 

Ordanini et al. (2011) beskriver möjligheten till monetär exploatering som ett typiskt 

karaktärsdrag för de individer som är troliga att engagera sig för folkfinansiering, vilket även 

Harms (2007) menar har en signifikant inverkan på individens vilja att folkfinansiera. 

 

3.8	  Materiella	  incitament	  
Varför individer motiveras av materiella incitament i den här studien anser vi kunna förklara 

med hjälp av teori utifrån konsumentens beteende. Det är lämpligt givet den här studiens 

kontext då Olson (1965) menar att välgörenhet kan likställas med köp av en tjänst eller 

produkt eftersom individerna får något av ekonomiskt värde tillbaka. Följaktligen kan ett 

finansiellt stöd snarare ses som ett utbyte (samt rabatt) och liknar i högre grad konsumtion av 

produkter (Baade & Sundberg, 1996). Från att konsumentens roll enbart inbegripit 

konsumtion av produkter (Barksdale & Darden, 1971) menar Ordanini et al. (2011) dessutom 

att det är konsumenter som nu anses anta rollen som finansiärer på vissa marknader genom 

folkfinansiering. Konsumenter är idag mer informerade och ställer högre krav på företag samt 

har emotionella värden blivit allt viktigare för konsumenter (Parment, 2006). Vidare menar 

han att konsumenter idag dessutom är mindre lojala, har fler alternativ och är svårövertalade. 

Dunning (1960) påpekar vikten av emotioner vid konsumtion och menar att individer ofta 

köper produkter utifrån impulser. Hernández, Jiménez och Martin (2009) menar att 

konsumenter på internet är unika, med unika behov som behöver tillfredsställas. Vidare menar 

Ekström (2010) att konsumtion är ett medel för individen att ge uttryck för vem de är och vem 

de skulle vilja vara. Bolt, (1995, s.15) uttrycker sig på följande sätt: “Consumer actions 

directed toward consumption objects have many faces: they are lived experiences that 

enlighten, bore, entertain, or raise our ire, but they are also means that we use to draw 

ourselves closer to valued objects and resources that we use to engage others — to impress, 

to befriend, or simply to play.”  

 



Teoretisk	  referensram	  
	  

	  37	  

3.9	  Syntes	  av	  den	  teoretiska	  referensramen.	  
Studiens teoretiska referensram utgår från en kategorisering mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer i enlighet med Deci & Ryans (2000) distinktion. De inre 

motivationsfaktorerna berör aspekter som ser till den inneboende tillfredsställelsen av att 

folkfinansiera och lyfter fram själva aktiviteten folkfinansiering som den huvudsakliga 

belöningen. I studien har vi valt att inkludera altruistiska motiv och värderingar som inre 

motivationsfaktorer. De altruistiska motiven utgår främst från Andreonis (1990) synsätt som 

menar att en altruistisk handling ofta är förenad med inslag av egennytta, så kallad oäkta 

altruism. Denna form av altruism sätter givarens känsla av att bidra till ett visst syfte i 

centrum framför mottagarens behov av att erhålla någon form av hjälp. Följaktligen blir det 

ett naturligt samband mellan en individs altruistiska handlingar och samma individs 

värderingar då en altruistisk handling vanligtvis grundar sig i en värdering.  Bekkers och 

Wiepking (2011) lyfter fram betydelsen av värderingar och menar att ett finansiellt stöd till ett 

projekt eller företag många gånger grundar sig i ett ställningstagande i en situation som 

väcker ett intresse eller engagemang. Vidare menar Bekkers och Wiepking (2011) att det 

krävs en medvetenhet hos individer för att det ska resultera i en handling eller 

ställningstagande. Därmed menar vi att betydelsen av medvetenhet kring fenomenet 

folkfinansiering är en förutsättning för att en handling, i studiens fall folkfinansiering av 

tillväxtbolag, ska kunna ske. Då folkfinansiering som redogörs för i denna studie använder 

internetplattformar som det primära verktyget lyfts betydelsen av den sociala tillhörighet fram 

som en viktig aspekt. Gerber et al. (2012) och Ordanini et al. (2012) menar att kontakten 

mellan de olika parterna bidrar till en social identifikation med likasinnade vilket ger upphov 

till en gemenskap som för de olika parterna närmare varandra. Konsekvenserna av detta 

menar författarna bidrar till större engagemang och en ökad vilja att vara delaktig och bidra 

till ett projekt. De yttre motivationsfaktorerna har betoning på hårda värden och består i 

studien av icke monetära värden och monetära värden. I studien kommer detta till uttryck 

genom att det är en direkt separerbar belöning som är det primära motivet med att finansiellt 

stödja tillväxtföretag. Exempelvis menar Falks (2007) att individer i större utsträckning bidrar 

till ett specifikt syfte om de får, eller blir lovade en belöning. Ordanini et al. (2011) menar 

exempelvis att just möjligheten att få en belöning är ett typiskt karaktärsdrag för de individer 

som engagerar sig i folkfinansiering. Följaktligen står de yttre motivationsfaktorerna förvisso 

i kontrast till de inre motivationsfaktorerna men det är högst troligt att det är ett samspel 

mellan de både motivationsfaktorerna där den ena faktorn inte behöver utesluta den andra.   
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4.	  Empiri	  -‐	  Intervjuer	  
Under kapitlet framställs den empiriska data som härrör från den här studiens intervjuer, 

vilka kommer presenteras i en löpande text där respondenternas svar redogörs för i 

förhållande till varandra. Kapitlets första del inleds med en kort beskrivning 

intervjurespondenterna följt av en redogörelse för den information som framkom vid 

intervjuerna. 

4.1	  Presentation	  av	  Intervjurespondenterna	  

Mats Johansson är grundare och VD på Framtidslyftet och har länge arbetat med 

entreprenörskap och investeringar. Han har även varit VD för det amerikanska Nasdaq-

noterade företaget Futuremedia plc. Vidare är Mats partner och grundare av Spintop Private 

Partners AB samt partner i venture capital-bolagen Teknoseed Portfolio Management och GP 

Bullhound Sidecar Fund. Av alla projekt han varit delaktig i beskriver han Framtidslyftet som 

det antagligen mest fantastiska av dem alla. 

 

Ingemar Ljungdahl är medgrundare till programvaruföretaget Telelogic och delägare i 

Framtidslyftet. Ingemar har arbetat som teknisk direktör och VD på Telelogic under flera år 

och har stor internationell erfarenhet. Inom ramarna för Framtidslyftet arbetar han med 

administration och som företagslyftare. Med sin erfarenhet från Telelogic hoppas han kunna 

hjälpa Framtidslyftet att skapa de förutsättningar som behövs för att stärka svensk 

konkurrenskraft och främja utvecklingen av nya tillväxtföretag. 

 

Håkan Alfon är entreprenör och bolagsbyggare som 2011 var med i grundandet av 

Framtidslyftet. Idag är Håkan ansvarig för företagets investeringsprogram som syftar till att 

titta på nya bolag som Framtidslyftet har ett intresse av att vara delaktiga i och stödja med 

kompetent kapital. Vidare arbetar Håkan mot myndigheter, Näringsdepartementet och större 

bolag för att belysa Sveriges finansieringsproblematik av nya tillväxtföretag. 

 

Anna-Lotta Camper arbetar med kommunikationen och marknadsföringen av Framtidslyftet. 

Anna-Lotta är en erfaren kommunikatör och har varit med i Framtidslyftet sedan ett tidigt 

skede. I sitt arbete med marknadsföring och kommunikation är en central del i det arbetet att 

förstå hur nya medlemmar kan motiveras av att ansluta sig till Framtidslyftet. 
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4.1 Intervjuer - Bakgrund till Framtidslyftet 
 
“Vi måste lyfta blicken över de gemytliga gärdsgårdarna, 99,75 % av jordens befolkning bor 

trots allt utanför Sveriges gränser så det finns enorma möjligheter.“ (Camper) 
 

Intervjurespondenterna menar att initiativet till Framtidslyftet växt fram utifrån en frustration 

över sättet på hur företag utvecklas i tidiga skeden. Bland Sveriges 100 största företag är det 

enbart två företag som grundades efter 1970. Enligt respondenterna är det viktigt att utveckla 

nya innovativa tillväxtföretag som kan stärka svensk näringsliv och konkurrera på en global 

marknad. En av Framtidslyftets viktigaste värderingar är således att hjälpa Sverige i 

skapandet av fler tillväxtföretag i likhet med Spotify och Klarna samt att främja potentiellt 

gångbara idéer som har möjlighet att bli framtida exportunder. Till skillnad från vanliga 

riskkapitalister delas eventuell avkastning inte ut till de individer och företag som bidragit 

med pengar, istället återinvesteras de i tillväxtföretagen med störst behov och potential för 

tillfället. För att de ska uppnå deras syfte och utveckla fler tillväxtföretag som dessutom 

stannar i Sverige krävs ett bättre företagsklimat.  

Camper menar att det finns tre områden att fokusera på för att uppnå detta; För det första 

behöver företagen få tillgång till kompetent kapital så att de kan växa i den takt som krävs för 

att kommersialiseras. Framtidslyftets utgångspunkt är att bristen på kompetent kapital i tidiga 

skeden hämmar denna process. För det andra är det viktigt att lyfta blicken och våga satsa, det 

krävs en bred attitydförändring som tillåter individer och företag att våga satsa och riskera att 

förlora. Det gäller att redan från början ha en ambition att expandera till en global marknad.  

För det tredje är det viktigt att se över strukturerna för hur kapital når tillväxtföretagen. Det 

gäller att skapa förutsättningar för att privata affärsänglar och Individer ska vilja och våga 

satsa. För att lyckas med detta måste avståndet mellan entreprenörerna och kapitalet minska i 

syfte att minimera tiden det tar för nya idéer att kommersialiseras. I praktiken försöker 

Framtidslyftet uppnå detta genom att få individer och organisationer att bidra med pengar som 

investeras i tillväxtföretag. 

 

4.2	  Intervjuer	  -‐	  Altruistiska	  motiv	  

Då Framtidslyftet för närvarande inte betalar tillbaka några pengar till de personer som 

bidragit har organisationen likheter med välgörenhet. Liknelsen var något som de flesta 

intervjurespondenterna delvis höll med om, även om Ljungdahl menade att Framtidslyftet inte 
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sysslade med välgörenhet. Camper tyckte att etiketten välgörenhetsorganisation inte stämde 

till fullo på Framtidslyftets verksamhet eftersom motivet inte är av ett slag som vanligtvis 

förknippas med välgörenhet. Alfon uttryckte följande sätt; 

”Något annat konkret får du inte förutom att du får sova gott om nätterna i och med att du är 

med och bidrar till en god sak.” (Alfon) 

Johansson vill snarare se Framtidslyftet som en hybrid då de inte förlitar sig på att alla pengar 

ska samlas in från folket. De tillväxtföretag som Framtidslyftet tittar på behöver mer pengar 

än vad den generella publiken kan samla in och således krävs det stöd från andra 

organisationer för att bygga en grund. Men om man enbart ser till den generella publiken kan 

Framtidslyftet ändå ses som en välgörenhetsorganisation då du inte får några pengar tillbaka 

menar han. Vidare menar Johansson att motivationen inte ska ligga i att få pengar utan i nära 

samarbeten och en nära koppling mellan projektet och de som finansiellt bidrar, vilket helst 

ska ske utifrån personliga nätverk. Samtliga respondenter poängterar att det är viktigt att 

exponera de individer och organisationer som varit med och finansiellt stöttat tillväxtföretag 

för att visa att handlingen är bra. Ljungdahl lyfter fram handlingen som en grundkomponent 

och tror att det vore oklokt att lyfta fram samhällets nytta som den primära motivationsfaktorn 

för att motivera individer till att finansiellt stödja tillväxtföretag. Istället menar Ljungdahl och 

Johansson att den enskilda individen bland annat drivs av en kraft att få synas och uppfattas 

bland sina kollegor och i sin vänskapskrets som en individ som hjälpt till att stötta ett 

tillväxtföretag. Som exempel uppmärksammas de som är med och “lyfter Sverige” på 

Framtidslyftets hemsida, i nyhetsbrev samt i en kommande bok där individerna ges chansen 

att berätta lite om sig själva. Dessa metoder beskrevs som väldigt givande och motiverande 

enligt Alfon. Han framhåller däremot att Framtidslyftets nuvarande affärsmodell kan komma 

att ändras och att alternativa affärsmodeller som inkluderar incitament diskuteras. Även 

Camper menar att altruistiska motiv är viktiga men att det även finns tydliga tecken som visar 

att det kommer krävs något ytterligare för att motivera den generella publiken. Den 

huvudsakliga fokusen är, alldeles oavsett affärsmodell, att se till att fler tillväxtföretag startas. 

På 10-15 års sikt menar Alfon att Framtidslyftet kanske snarare kommer vara en drivande 

kraft i syfte att bygga upp nya strukturer för riskkapitalfonder som är inriktade mot 

tillväxtföretag. Avslutningsvis frågade vi huruvida den generella publiken påverkas av att de 

betalar skatt. Samtliga intervjurespondenter menar att Sveriges höga skattetryck kan inverka 

negativt på den generella publikens vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag. Ljungdahl 

uttrycker det på följande sätt; 
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 ”Det är säkert en faktor som gör att många avstår från att ge några pengar, och som hänvisar till 

att det är samhällets ansvar att lösa inom ramen för uttagen skatt. ”- (Ljungdahl) 

 

Han tror däremot att det verkar finnas en växande opinion för att individer och organisationer 

mycket väl kan ta över delar av samhällets ansvar och att man då inte kopplar ihop det med 

skattenivån. Han fortsätter och menar att det då krävs att individen ser det från en mer 

filantropisk utgångspunkt och faktiskt ser glädjen av att vara med och bygga något för den 

goda sakens skull.  

 

4.3	  Intervjuer	  -‐	  Värderingar	  &	  Medvetenhet	  

Camper lyfter fram värderingar som en viktig aspekt och menar att alla företag som 

Framtidslyftet representerar har bra värderingar även om målet är att hitta företag med stor 

exportpotential. Exempelvis nämner Camper företaget Inerventions AB som producerar en så 

kallad Elektrodress, som hjälper individer med rörelsenedsättning att röra sig. Vidare menar 

hon att de företag som framtidslyftet representerar ofta är okända vilket gör det ännu viktigare 

att värderingarna är bra. Vid frågan om individen får välja vilket företag som ska få finansiellt 

stöd berättar respondenterna att individen dels själv får välja vilka företag han eller hon vill 

stötta utifrån en lista på Framtidslyftet hemsida. Camper menar att det kan bidra till att fler 

individer intresserar sig för att finansiellt stötta tillväxtföretag samtidigt som det är roligt och 

lärorikt. Men individen kan även ge ett bidrag till Framtidslyftet som sedan själva avgör vilket 

tillväxtföretag som ska få finansiellt stöd. Alfon hoppas dock att individer ska intressera sig 

för tillväxtföretagen och se det som en bra investering (om incitament skulle bli aktuellt) i 

kombination med att det här faktiskt är viktigt för Sverige och därmed motiveras till 

finansiellt stödja tillväxtföretag. En annan intressant aspekt som Johansson tar upp är 

möjligheten att jobba med lokala “eldsjälar”, med andra ord regionala ambassadörer med 

syfte att stötta det regionala företagandet och föra tillväxtföretagen närmare kapitalet. Ett 

återkommande problem som samtliga intervjurespondenter tar upp är dock bristen på 

medvetenhet hos de aktörer som Framtidslyftet vänder sig till. De flesta individer är varken 

medvetna om problematiken med kapitalbristen för tillväxtföretag i tidiga skeden eller 

fenomenet folkfinansiering. Ljungdahl förklarar det på följande sätt (se nästa sida); 
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“Det finns nog inte någon bred medvetenhet om folkfinansiering och kring Framtidslyftet 

idag. Medvetenheten är i första hand bland de aktörer som är involverade i innovations- och 

finansierings- sammanhang [...] Medvetenheten är i dagsläget en avgörande komponent, vi 

behöver nå ut bredare för att få bättre konvertering.“ (Ljungdahl) 

Ljungdahl och Johansson menar att trots att det publicerats ganska mycket om 

folkfinansiering så är de individer som är medvetna om problematiken själva aktörer som är 

involverade i innovations och finansieringssammanhang, således är det främst entreprenörer, 

egenföretagare och innovatörer som bidragit hittills. Alfon förklarar att om individer inte 

förstår sig på problematiken är det inte heller troligt att de kommer bidra med pengar. Camper 

tror att förståelsen för problematiken är olika beroende på målgrupp och menar att metoderna 

för att skapa medvetenhet bör variera beroende på målgruppen. Medvetenheten är trots allt en 

grundpelare för att affärsmodellen ska fungera och ett hinder som måste lösas för att 

Framtidslyftet ska nå sitt högre syfte som enligt Alfon är att synliggöra utmaningarna för 

tillväxtföretagen. Avslutningsvis berättar Johansson att det egentligen finns tre alternativ för 

att nå ut till så många som möjligt; Det första är regionalt, det andra är genom anställda och 

det tredje är genom skolor och universitet. 

 

4.4	  Intervjuer	  -‐	  Social	  tillhörighet 
En motivationsfaktor som behandlades i intervjun var huruvida social tillhörighet var en 

viktig för att individ ska folkfinansiera. Exempelvis om möjligheten för individer att vara 

delaktiga i en gemenskap kan vara viktig för deras vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag. 

Här svarar samtliga intervjurespondenter att det kan vara motiverande för den generella 

publiken att diskutera med varandra i ett forum. Däremot framhåller Johansson att 

kommunikation i ett forum är situationsbaserat beroende på företag. Tillväxtbolag i tidiga 

skeden arbetar ofta business to business och ofta med teknik som är för avancerad för att en 

individs åsikt ska vara av värde. Han menar att ett konsumentföretag istället kan finna större 

värde i att interagera med individer då dessa eventuellt kan agera som pilotkunder vars åsikter 

kan användas för att förbättra produkten. Alfon poängterar att den sociala tillhörigheten, där 

individer tillåts interagera med varandra och med företag är en väldigt stark motivationskraft 

för att få individer engagerade på sikt. Ljungdahl samtycker med Alfon och menar vidare att 

en viktig drivkraft för många individer som tidigare folkfinansierat är att synas bland vänner 

och kollegor, att visa ens stöd för ett visst företag. Även Johansson menar att det är viktigt att 
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de individer som finansiellt har stöttat ett tillväxtföretag ska få någon form av bekräftelse som 

visar deras stöd. Målet enligt Alfon är att få individer tillräckligt engagerade och intresserade 

för tillväxtföretag att de vid återkommande tillfällen väljer att bidra med finansiella medel. I 

dagsläget erbjuds enligt Ljungdahl ingen formell kanal för de olika intressenterna att 

interagera med varken varandra eller Framtidslyftet. Dock menar Alfon och Ljungdahl att det 

finns en lyhördhet och önskan att diskutera och ta till sig av de åsikter som vi får tillgång till. 

Således finns planer att utveckla ett forum där samtliga intressenter kan samlas och interagera 

med varandra. För att fler individer ska engagera sig i framtidslyftet menar Ljungdahl att det 

krävs mer tid och ytterligare företag som Framtidslyftet är med och delfinansierar samt att 

några av dessa blir någon form av framgångssaga. Då tror han att det finns tydligare värden 

som kan attrahera individen att vilja tillhöra Framtidslyftet. Det är alltså frågan om att skapa 

synlighet för en större krets.  

“Vi gillar alla att dela saker när vi har ett gemensamt intresse att samlas kring. Samhörighet 

och känslan av att tillhöra en grupp är bland det viktigaste för oss människor.” (Camper)  
 

4.5	  Intervjuer	  –	  Ickemonetära	  incitament	  

Samtliga intervjurespondenter är överens om att någon form av incitament är nödvändig för 

att den generella publiken ska motiveras av att finansiellt stödja tillväxtföretag. Vilken typ av 

incitament är de däremot inte lika eniga om. När Johansson blir frågad om hans tankar om att 

arbeta med eventuella incitament förklarar han att man måste ta hänsyn till Sverige som land 

samt tillväxtbolagen. Enligt honom har exempelvis USA och England en annan kultur när det 

gäller altruism och finansiella donationer. Han menar att till skillnad från USA och England 

betalar svenskar väldigt mycket skatt samtidigt som svenska privatpersoners förmögenhet 

generellt sätt är låg. Det finns därmed enligt honom inte tillräckligt med kapital att hämta från 

den generella publiken för att utveckla tillväxtföretag. Han beskriver vidare att de endast 

utgör en liten del av finansieringen av tillväxtbolagen medan resterande är finansiering från 

exempelvis företag. Därför vill han inte att ett finansiellt bidrag ska vara den avgörande 

orsaken om en individ ska ansluta sig till Framtidslyftet eller inte. Individen ska istället ges 

möjligheten att “sitta på läktaren” och “heja på”. Han tror därför inte att varken materiella 

eller monetära incitament kommer vara den drivande motivationsfaktorn för att ansluta den 

generella publiken till Framtidslyftet. Genom att det blir roligare och mer spännande att 

engagera sig för utvecklingen av nya tillväxtföretag än vad det kanske är idag tror Johansson 
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skulle resultera i fler medlemmar. Han vill att viljan av att gå med ska uppstå hos individen, 

men när det gäller motivation och incitament poängterar han följande; 

“Återigen är det att synas att man gör rätt sak, tycka att det är bra själv och kunna visa upp 

för andra att man har gjort rätt sak, jag tror att det är den absolut största motiveringsbiten.”  

(Johansson) 

När Alfon däremot får frågan om vilken typ av folkfinansieringsmodell (se punkt 3.1) som är 

mest lämpad för att motivera individer kan han för tillfället inte ge ett definitivt svar. Alfon 

menar att Framtidslyftet befinner sig i en startepok och att de ännu inte vet exakt vilken typ av 

modell som är mest lämpad. Däremot försöker de ständigt utveckla nya alternativ och 

förbättringar i syfte att generera nya medlemmar och beskriver att någon form av 

incitamentsmodell är av största vikt för att locka den generella publiken. Även Camper, som 

med Håkan är en av de mest drivande i frågan om incitamentsmodeller menar att det krävs 

någon form av belöning för att individer ska ansluta sig till Framtidslyftet och finansiellt 

stödja tillväxtföretag. De menar att det kommer krävas något mer än bara intresset av att 

hjälpa och följa tillväxtföretag för att motivera den generella publiken. Camper påpekar också 

att vilken typ av incitament som krävs inte är klart i dagsläget, men att det är en väldigt viktig 

fråga som är uppe för diskussion. Ljungdahl tror också han att det på sikt kommer krävas 

någon form av incitament för att generera nya medlemmar, men exakt vad det är kan han inte 

svara på. För att attrahera ”vanliga svenssons” föreslår han som exempel ett incitament som 

matchar individens belopp, vilket exempelvis skulle kunna innebära ett presentkort som 

belöning om individen lyckas värva nya “followers”. Ljungdahl tror att någon form av 

kapitalmodell är nästa steg men mer om det under nästa punkt 4.6 monetär belöning. 

 

“Sedan finns det ju en stor konkurrens om ”bidrags-pengar”, det gäller att hitta rätt 

motivatorer och att kanske se till att det finns fler incitament som får individen att tippa över 

till Framtidslyftets favör.” (Ljungdahl) 

I ett initialt skede tror Alfon att Framtidslyftet kan behöva motivera individer med incitament 

på samma sätt som många andra folkfinansieringsplattformar, genom belöning eller förköp. 

Vid implementeringen av en eventuell incitamentsmodell tror han däremot att det kommer ske 

stegvis. Han menar att det första steget kan komma att innebära mer materiella incitament, att 

individen får ett förköpserbjudande eller något annat genom att vara med och finansiellt 

stödja tillväxtföretag. Här menar även Ljungdahl att en förköpsmodell kan vara lämplig för de 
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företag som arbetar business to consumer men inte för de som arbetar business to business. 

Även Alfon menar att det är väldigt företagsspecifikt och en eventuell förköpsmodell främst 

fungerar för konsumentprodukter. De företagen som Framtidslyftet representerar producerar 

nödvändigtvis inte konsumentprodukter vilket gör att förköpsmodellen många gånger inte är 

lämplig. Camper menar istället att målgruppsundersökningar kan vara lämpliga att genomföra 

för att kunna anpassa incitamenten därefter. Både Camper och Alfon säger att i dagsläget 

erhåller individer som bistår Framtidslyftet med finansiella medel inga materiella eller 

monetära incitament. Däremot blir de individer som bidrar med pengar inbjudna till 

evenemang som ordnas av Framtidslyftet. Som tidigare beskrivits får individerna även synas 

på hemsidan, i nyhetsbrev och i annonser samt i en kommande bok. Avslutningsvis förklarar 

Alfon varför ett incitament bör implementeras enligt följande; 

 

”Jag tror att om man inte förstår sig på problematiken och inte har någon relation till det 

tror jag inte att Framtidslyftet blir det självklara valet att gå med en liten peng till, det måste 

finnas nått annat incitament för att man ska göra det. Här jobbar vi ganska hårt för att hitta 

en modell som kan attrahera även min kompis Andreas som är snickare.” (Alfon) 

 

4.6	  Intervjuer	  –	  Monetära	  incitament	  
När respondenterna blir tillfrågade om hur de tror att monetära incitament påverkar den 

enskilda individens vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag framkommer många förslag. 

Alfon menar att en långsiktig incitamentslösning rimligtvis bör innebära någon form av 

finansiell avkastning för individen. Johansson är dock inte övertygad. Ljungdahl menar att de 

som för tillfället intresserar sig för Framtidslyftet inte skulle bli påverkade av en monetär 

incitamentsmodell men att en någon form av incitamentsmodell blir nödvändig för att 

attrahera vanliga “svenssons”. Vad samtliga respondenter framförallt säger är att det inte bara 

gäller att hitta någon form av incitamentsmodell som kan locka nya medlemmar, modellen 

måste även vara lämplig för den typen av företag Framtidslyftet representerar. Eftersom syftet 

är att främja skapandet av nya tillväxtföretag samt att bygga upp en struktur som 

Framtidslyftet anser har fallit sönder när det handlar om kapitaltillförsel av företag i tidiga 

skeden, måste en eventuell incitamentsmodell stödja dessa syften. Som exempel menar både 

Camper och Alfon att tillväxtföretag inte kan dra nytta av en incitamentsmodell som ger ut 

aktieandelar i syfte att skapa monetär avkastning. Tillväxtföretagen skulle enligt dem inte 

gynnas av att ha exempelvis 100 delägare från den generella publiken på grund av följande; 
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Tillväxtföretag kommer kontinuerligt behöva nya kapitalinjektioner samt behöva 

professionell kompetens och nätverk, vilket den generella publiken inte kan bistå med fullt ut. 

Därför menar Alfon att folkfinansiering som inkluderar aktieandelar som incitament i 

dagsläget är ett mindre lämpligt alternativ för Framtidslyftet. Däremot förklarar Alfon sina 

tankar kring monetära incitament på följande sätt: 

 

”Det är ju något som vi undersöker, att hitta en modell där jag som privatperson kan stoppa 

in 500 till 1000 kronor och så i förlängningen kunna få tillbaka dom pengarna plus en 

eventuell avkastning om det skulle gå bra.” (Alfon) 

 

Alfon föreslår även ett lotteri som ett eventuellt alternativ för att generera en monetär 

avkastning till finansiären. Johansson är dock som vi tidigare skrev inte övertygad om att 

monetära incitament är lösningen för att motivera individer att folkfinansiera och är orolig 

över att inkludera incitament som ser till kapitalmodellen och monetär avkastning (se punkt 

3.1). Han menar att det finns en risk med att låta individer motiveras av monetära incitament 

gentemot tillväxtbolagen då många bolag går i konkurs om investerare enbart går in med 

pengar i ett bolag i syfte att generera en avkastning. Som även Alfon beskrev är 

tillväxtbolagen i behov av mer än bara pengar, de behöver professionellt kompentent kapital. 

Till skillnad från Alfon, Camper och Johansson tror Ljungdahl däremot att någon form av 

kapitalmodell är nästa steg för Framtidslyftet. Han tror att om monetära incitament ska lyckas 

kommer det krävas någon form av kapitalmodell, men återigen är det inte klart hur en sådan 

skulle fungera. Vad Alfon lyfter fram som ett önskvärt alternativ är en fond där privatpersoner 

kan gå in med mindre summa pengar. De ackumulerade bidragen skulle därefter kunna 

användas till investeringar i tillväxtföretag där Framtidslyftet blir ensam ägare. Alfon tror 

dock att ett EU-direktiv skulle förbjuda ett sådant förslag. Eftersom Framtidslyftet också 

arbetar mot större bolag menar Alfon att Framtidslyftet skulle kunna användas som ett 

verktyg i dessa större bolag. Det skulle förbättra deras arbete genom implementeringen av ett 

mer entreprenöriellt och innovationsmässigt tänkande, samtidigt som det skulle kunna skapa 

nya medlemmar åt Framtidslyftet. Som exempel menar Alfon att SEB:s affärsrådgivare skulle 

kunna informera och förklara för privatpersoner varför de kan investera inom ramarna av 

Framtidslyftet. Han tror att ett sådant alternativ snabbt skulle generera nya medlemmar. Men 

en förutsättning är att en lämplig investeringsmodell utvecklas, vilken inte existerar i 

dagsläget. Som tidigare poängterats är det svårt att svara på exakt vilken modell eller typ av 

incitament som skulle fungera bäst vid folkfinansiering av tillväxtföretag eftersom individer 
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resonerar olika. Camper föreslår därför marknadsundersökningar för att bättre förstå sig på 

den önskade målgruppen. Ett alternativ enligt Camper är att istället för att Framtidslyftet 

själva utvecklar en modell är det kanske bäst om individen och tillväxtföretagen själv får välja. 

Vidare förklarar Camper att det eventuellt inte bara behöver handla om en monetäravkastning 

utan att andra incitament också kan vara viktiga. De fem klassiska folkfinansierings-

modellerna menar hon däremot enligt nedanstående citat eventuellt inte är helt optimala.  

 

“Jag tror att en kombination/kombinationer av alla modellerna hade kunnat fungera eller 

också är det en helt ny modell som måste utvecklas [...] Nästan alla modellerna medför någon 

form av problematik som gör att de inte ensamma fungerar fullt ut” (Camper) 

 

4.7	  Sammanfattning	  av	  intervjuer	  

Vad respektive respondent har lyft fram som viktigt för folkfinansiering av tillväxtföretag är 

att medvetenheten om den nuvarande problematiken kring tillväxtföretags tillgång av 

kompetent kapital i tidiga skeden är väldigt låg. Att den måste förbättras för att individer ska 

börja intressera sig för tillväxtföretagen samt fenomenet. Alfon och Ljungdahl menar att det 

är en drivkraft att utveckla Framtidslyftet för att bättre involvera individer så att dessa kan 

interagera med varandra och företag. Alfon beskriver sådana aspekter som en väldigt viktig 

motivationskraft för att göra folkfinansiering så pass intressant att en individ återkommande 

lämnar bidrag. Camper menar dessutom att känslan av att tillhöra en grupp är bland det 

viktigaste som finns för oss människor och att känslan av tillhörighet till Framtidslyftet kan 

inverka på individers vilja att ansluta sig. Ljungdahl tror att innan individen kan motiveras av 

att tillhöra Framtidslyftet måste de växa och gärna ha skapat en framgångssaga av ett 

tillväxtföretag. Samtliga respondenter poängterar att det är viktigt att exponera de individer 

som finansiellt stöttat tillväxtföretag för att visa att denne gjort något bra, något som beskrevs 

vara ett centralt incitament i dagsläget. Vidare anses framförallt monetära incitament enligt 

Alfon, Camper och Ljungdahl som väldigt viktiga för att motivera individer på lång sikt. 

Utdelning av aktier anses inte som positivt. Men Ljungdahl är den enda som ser någon form 

av kapitalmodell som nästa steg för Framtidslyftet. Alfon tror att en incitamentsmodell bör 

implementeras stegvis, där det första steget bygger på en belönings eller förköpsmodell där 

den långsiktiga modellen snarare innebär finansiell avkastning. Både Alfon och Ljungdahl 

menar vidare att materiella incitament är situationsberoende, beroende på företagets produkt. 

Camper tror på en eventuell kombination av alla folkfinansieringsmodeller, alternativt att en 
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helt ny modell behöver utvecklas. Hon menar att det viktigaste är att individen får någonting. 

Johansson är den som framförallt inte ser till materiella och monetära incitament som 

drivande motivationsfaktorer. Han tror snarare på att bygga stora nätverk där pengabiten inte 

ska vara avgörande för individens beslut. Att det ska gå att vara med i Framtidslyftet ändå och 

“sitta på läktaren”. Han beskriver att det viktigaste incitamentet kommer vara när individen 

känner att den är med och bidrar och kan visa för andra att den hjälpt till i ett bra syfte. Vidare 

vill Johansson göra det mer spännande och intressant att följa tillväxtföretag i syfte att 

attrahera nya medlemmar. Övriga respondenter anser också att dessa aspekter är viktiga, men 

återigen anser de att det kommer krävas incitament för att locka den generella publiken. 

Framförallt om de ska lämna ett finansiellt bidrag. Tabell 3 nedan visar samtliga 

respondenters inställning till studiens berörda motivationsfaktorer. 

 
Motivationsfaktorer Mats Johansson Ingemar 

Ljungdahl 
Håkan 
Alfon 

Anna-Lotta 
Camper 

Medvetenhet X X X X 
Altruism X - - - 
Värderingar   X - - - 
Social tillhörighet X - - - 
Icke monetära incitament - X X X 
Monetära incitament - X X X 

Tabell 3. Sammanställning av intervjurespondenternas inställning gentemot inre och yttre motivationsfaktorers 

inverkan på den generella publikens vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag genom folkfinansiering. Notera att 

(X) markerar vad som är av central betydelse för att motivera den generella publiken medan (–) markerar viktiga 

men inte lika centrala faktorer.  
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5.	  Empiri	  -‐	  Enkätundersökning	  
Under kapitlet framställs den empiri som genererats utifrån studiens enkätundersökning efter 

huruvida majoriteten av svaren är mer positiva eller mer negativa till frågan eller påståendet. 

Även specifika svarsalternativ kommer lyftas fram om det anses vara av väsentlig betydelse, 

exempelvis; har majoriteten av respondenterna svarat en sexa skulle det vara av väsentlig 

betydelse eftersom det ger en stark indikation till att den specifika faktorn är av central 

betydelse och vice versa. Utvalda frågor och påståenden kommer att illustreras grafiskt 

medan resterande går att finna i bilaga 3. De svarsalternativ som illustreras av stapeltabeller 

och visar en etta innebär att individen inte alls instämmer, medan en sexa indikerar att 

individen instämmer fullständigt. Vidare presenterar tabellernas X-axel antal respondenter 

och Y-axeln svarsalternativ.   

 

5.1	  Enkäter	  -‐	  Altruistiska	  motiv	  

De påståenden i enkäten som kopplades till altruistiska motiv var ställda med ett fokus på 

viljan att hjälpa företaget och samhället. Sammanlagt kategoriserades sex av enkätfrågor till 

Altruistiska motiv (5,13,14,15,17,21). Det går att finna en röd tråd inom samtliga sex frågor 

som indikerar att altruistiska motiv är viktiga men inte lika viktiga som att erhålla en belöning. 

Exempelvis redogör påstående fem om en individ tycker det är viktigare att hjälpa företaget 

nå sitt mål snarare än att individen själv får någon form av belöning. Av respondenterna 

svarade 65 % att de var negativt inställda varav 40 % av dessa var mycket negativa. I 

jämförelse instämmer 35 % med påståendet varav 20 % är mycket positiva, se bilaga 3. Nästa 

påstående som ser till altruistiska motiv är påstående 13: Om jag finansiellt stödjer ett 

tillväxtföretag ser jag det som en donation stöd till ett välgörande ändamål och inte som en 

investering. Här visar resultatet tydligt att individer inte är särskilt benägna att donera pengar 

till företag utan är positiva till att se det som en investering. 71 % är negativt inställda varav 

56 % är mycket negativa inställda vilket kan jämföras med att enbart 15 % är mycket positiva 

till påståendet, se figur 5. I sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att 29 % ändå anger 

att det finansiella stödet till företagen i större utsträckning ses som en donation snarare än 

någon form av utbyte. Vidare visar påstående 14 om individen anser det som personligt 

tillfredsställande att vara med och hjälpa tillväxtföretag. Denna fråga har en av 

undersökningens mest jämna resultat. 49 % menar att de är positiva till att det är personligt 

tillfredställande att hjälpa tillväxtföretag medan 51 % istället är negativa, se bilaga tre. Det 
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relativt snarlika påståendet nummer 15 ser till respondentens vilja att finansiellt stödja 

tillväxtföretag av ren glädje, se figur 6. Resultatet indikerar att endast 23 % är positiva varav 

11 % av dessa är mycket positiva. Vid detta påstående vill vi poängtera att av de 77 % som är 

negativa är 58 % starkt negativa. Det sista påståendet, nummer 21, som berör altruism lyder; 

Eftersom jag betalar skatt anser jag att det är statens uppgift att främja skapandet av nya 

tillväxtföretag snarare än min egen. Resultatet visar att 61 % är negativa till påståendet varav 

23 % inte alls instämmer, se figur 7. Resterande är positiva till resonemanget men bara 8 % 

instämmer helt och anser att det enbart är statens uppgift att främja tillväxtföretag. 

 

 
Figur 5. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 13 (till vänster). 

Figur 6. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 15 (i mitten).  

Figur 7. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 21 (till höger). 

 

5.2	  Enkäter	  -‐	  Värderingar	  &	  medvetenhet	  
Den andra aspekten som berör inre motivationsfaktorer i denna studie är värderingar. I detta 

stycke har vi även behandlat de frågor som ser till respondenternas medvetenhet om 

folkfinansiering. Enkätens tre första frågor ställdes i syfte att ta reda på hur medvetna 

respondenterna var kring fenomenet crowdfunding. Resultaten visar att medvetenheten är 

begränsad. Enkätens första fråga var huruvida respondenterna tidigare hört talas om 

folkfinansiering. Resultatet visade att 43 % hade hört talas om fenomenet och att 57 % inte 

hade gjort det, se figur 8. Vidare försökte vi se vilka folkfinansieringsaktörer respondenterna 

hade hört talas om. Svarsalternativen begränsades till FundedbyMe, Framtidslyftet, 

Kickstarter och IndieGoGo varav 61 % svarade att de inte hört talas om någon av dessa. 

Framförallt visade dessa resultat att bara 8 % hade hört talas om Framtidslyftet. Den sista 

frågan som berörde medvetenhet såg till om respondenterna tidigare folkfinansierat genom 



Empiri	  -‐	  Enkätundersökning	  
	  

	  51	  

någon av de aktörer som nämndes ovan. 96 % angav nej. För en grafisk illustration av 

påstående 2 och 3 se bilaga tre. 

 

 
Figur 8. Diagram över genererade svar vid enkätfråga 1. 

 

Två påståenden ställdes i avseende att utforska hur respondenterna förehåller sig till sina 

värderingar vid en eventuell folkfinansiering av tillväxtföretag. Påstående 11 såg till om 

respondenten tyckte det var viktigt att dela företagets värderingar vid ett finansiellt stöd. 

Resultaten visar en klar positiv inställning till påståendet. Här svarar 79 % att de är positiva 

varav 65 % av dessa menar att det är mycket positiva, se figur 9. Påstående 12 redogjorde om 

en individ skulle bistå tillväxtföretag med finansiella medel för att denne vill stärka svenskt 

näringsliv. Resultatet visar däremot att majoriteten av individerna inte skulle folkfinansiera 

för att endast stödja ett sådant syfte. 60 % är således negativa till påståendet medan 40 % är 

positiva, se figur 10. 

 

 
Figur 9. Diagram över genererade svar vid påstående 11 (till vänster). 

Figur 10. Diagram över genererade svar vid påstående 12 (till höger). 
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5.3	  Enkäter	  -‐	  Social	  tillhörighet	  
Den sista aspekten som berör inre motivationsfaktorer är social tillhörighet och behandlades i 

enkätundersökningen med fyra påståenden. Det första påståendet (påstående 16) som 

behandlar denna faktor redogör för om respondenterna skulle bli glada om deras finansiella 

stöd skulle uppmärksammas på Facebook eller liknande social plattform. Resultatet visar att 

majoriteten är negativa till påståendet, hela 80 % är negativa varav 45 % av dessa ansåg att 

det inte alls stämde. Jämförelsevis var endast 9 % mycket positiva. Se bilaga tre för en mer 

detaljerad illustration av svaren från påstående 16. Enkäten fortsätter att behandla social 

tillhörighet och ser istället till om individen motiveras av att iaktta en mer interagerande och 

delaktig roll. Påstående 18 som ser till om respondenten kan tänka sig att finansiellt stödja 

tillväxtföretag i syfte att vilja lära sig mer om företagen, dess utmaningar och utveckling. 

Resultaten visar tydligt att individen intresserar sig för företagets situation samt vill lära sig 

mer om dem då 81 % av respondenterna är positiva till påståendet, se figur 11. Detta 

påstående visade även det mest positiva resultat av enkätens alla frågor och påståenden. 

Påstående 19 redogör för huruvida respondenterna skulle vara intresserade av att vara 

delaktiga i en social gemenskap med andra som också stödjer företagen, om det skulle vara en 

tillräckligt motiverande faktor för att finansiellt stödja tillväxtföretag, se figur 12. Här är en 

övertygande majoritet av individerna mer negativa i sina svar. Hela 89 % svarar negativt 

vilket resulterar i det mest negativa av alla påståenden och frågor i enkäten. Avslutningsvis 

behandlar påstående 20 en kombination av att få kontakt med spännande företag såväl som 

individer; Om jag finansiellt stödjer tillväxtföretag gör jag det för att få kontakt med 

spännande tillväxtföretag och individer. Resultatet är splittrat och visar att 57 % är negativa 

och 43 % positiva, se figur 13. 

 

 
Figur 11. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 18 (till vänster) 

Figur 12. Diagram över genererade svar vid påstående 19 (i mitten). 

Figur 13. Diagram över genererade svar vid påstående 20 (till höger). 
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5.4	  Enkäter	  –	  Ickemonetära	  incitament	  
Som nämndes under punkt 5.4 svarade 75 % av respondenterna positivt till en belöning som 

antingen var av materiell eller monetär art. Däremot blir svaren något annorlunda vid frågor 

som enbart berör individens inställning till en materiell belöning. Fråga nio redogör 

individens inställning till en materiell belöning som denne har en personlig nytta av 

exempelvis; en väska, film eller mobilskal. Av alla svar visar majoriteten att en sådan 

belöning inte är tillräckligt motiverande för att finansiellt stödja tillväxtföretag. Som figur 14 

visar är sammanlagt 70 % negativt inställda till påståendet varav 50 % är starkt negativa. Men 

resterande 30 % kan fortfarande tänka sig en materiell belöning. Å andra sidan har 

respondenterna en annan inställning till tillväxtföretagens egna produkter och tjänster. Fråga 

tio redogör huruvida individen finansiellt stödjer ett tillväxtföretag för att denne har personlig 

nytta av företagets produkt eller tjänst. Resultatet visar att företagets produkt eller tjänst är en 

viktig del för att individen ska vilja bistå ett tillväxtföretag med finansiella medel. 59 % av 

svaren är positiva till påståendet varav 35 % är starkt positiva samtidigt som majoriteten av de 

negativa svaren inte är starkt negativa, se figur 15. Avslutningsvis undersöker enkäten 

individens faktiska vilja till att folkfinansiera vilken indikerar att många individer fortfarande 

inte riktigt vet om de kan tänka sig det eller inte. Men det är fortfarande en majoritet som 

svarar att de kan tänka sig, se figur 16 och många kan dessutom tänka sig att ge mellan 100-

500 kronor vid enstaka samt återkommande tillfällen, se påstående 23, bilaga 3.  
 

 
Figur 14. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 9 (till vänster). 

Figur 15. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 10 (till höger). 
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Figur 16. Diagram över genererade svar vid enkätfråga 22. 

	  

5.5	  Enkäter	  –	  Monetära	  incitament	  
Redan vid den första enkätfrågan som berör yttre motivationsfaktorer ger svaren en stark 

indikation av att en belöning, som antigen är av materiell eller monetär art är en viktig del för 

att en individ ska motiveras för att finansiellt stödja tillväxtföretag. Påstående 4 påstår att 

individen främst skulle stödja ett tillväxtföretag med finansiella medel i syfte att erhålla någon 

form av belöning som är av antingen materiell eller monetär art. Svaren visar att 74 % är 

positivt inställda till en belöning. Av dessa 74 % indikerar 35 % att de är mycket positiva till 

en belöning och 23 % menar att de instämmer fullständigt. Men det existerar fortfarande de 

som inte är i behov av någon monetär eller materiell belöning då den andelen uppgår till 26 % 

av den totala svarsfrekvensen, se figur 17. Vidare redogör påstående fem för om individen 

anser att det är viktigare att företaget når sitt mål framför vikten av att denne ska erhålla en 

personlig belöning. Även här indikerar 65 % av svaren att en belöning fortfarande är den mest 

drivande faktorn i påståendet, se figur 18. Det är viktigt att poängtera att endast 4 % av 

respondenterna inte alls instämde med detta påstående. 

 

 
Figur 17. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 4 (till vänster). 

Figur 18. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 5 (till höger). 
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Vad gäller specifikt monetär avkastning finns det olika åsikter gällande olika påståenden. Vid 

påstående 6, om högsta möjliga finansiella avkastning i samband med en högre risk är det 

viktigaste vid finansiering av tillväxtföretag svarar majoriteten av respondenterna med en mer 

negativ än positiv inställning. Däremot är det ingen självklarhet att individen inte är 

riskbenägen samtidigt som den är ute efter en hög avkastning. 39 % av respondenterna svarar 

fortfarande i linje med en hög risk och hög avkastningsvillighet, medan 61 % är emot det. 

Vad som är värt att tillägga är att även om majoriteten är negativt inställda verkar den 

inställningen vara svagt negativ då 31 % av respondenterna har angett en trea som svar, se 

figur 19. Ett ytterligare påstående som är kopplat till monetär avkastning och risktagande är 

det som frågar huruvida individen är positivt inställd till ett lotteri som möjliggör en vinst av 

en betydande summa pengar. Här visar svaren att 32 % är positiva medan resterande svar är 

negativa till ett sådant förslag, framförallt är det 31 % av respondenterna som inte alls 

instämmer, se bilaga 3 påstående 7 för grafisk illustration av svaren. Vid ett påstående om 

individen finansiellt stödjer tillväxtföretag genom folkfinansiering för att i framtiden 

eventuellt få tillbaka beloppet inklusive finansiell avkastning är svaren däremot positiva. 

71 % indikerar att de folkfinansierar i syfte att erhålla en eventuell finansiell avkastning. Här 

är det viktigt att poängtera att 25 % instämmer fullständigt med påståendet och att 31 % 

svarar med en femma vilket indikerar en mycket positiv inställning till en finansiell 

avkastning som belöning. Endast 4 % menar att de inte alls skulle folkfinansiera i syftet att 

erhålla finansiell avkastning, se figur 20. 

 

 
Figur 19. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 10 (till höger). 

Figur 20. Diagram över genererade svar vid enkätpåstående 10 (till höger). 
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5.6	  Sammanställning	  av	  enkätsvaren	  
 

Frågor/påståenden  Positiva 
svar 

Negativ 
svar 

1) Har du tidigare hört talas om crowdfunding? 43 % 57 % 
3) Har du tidigare folkfinansierat hos någon av nämnda folkfinansieringsaktörer? 4 % 96 % 
4) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag skulle jag främst göra det för att 
någon form av belöning. 

73 % 27 % 

5) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag är det viktigare att jag hjälper 
företaget att nå sitt mål snarare än att jag erhåller någon form av belöning. 

36 % 64 % 

6) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag är högsta möjliga avkastning det 
viktigaste för mig trots att det innebär en högre risk. 

39 % 61 % 

7) Ett lotteri där jag har möjligheten att vinna en betydande summa pengar skulle 
öka min vilja att finansiellt stödja ett tillväxtföretag 

33 % 67 % 

8) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag gör jag det för att i framtiden 
eventuellt få tillbaka beloppet inklusive finansiell avkastning. 

72 % 28 % 

9) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag är det viktigt att jag får någon form 
av materiell belöning. 

30 % 70 % 

10) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag gör jag det eftersom jag har 
personlig nytta av deras produkt/tjänst. 

59 % 41 % 

11) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag är det viktigt att jag delar företagets 
värderingar 

79 % 21 % 

12) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag gör jag det i syfte att stödja svenskt 
näringsliv. 

41 % 59 % 

13) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag ser jag det som en donation till ett 
välgörandeändamål och inte som en investering. 

30 % 70 % 

14) Att vara med och hjälpa tillväxtföretag att nå sitt mål ser jag som personligt 
tillfredsställande 

49 % 51 % 

15) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag gör jag det av ren glädje över att 
kunna hjälpa. 

36 % 64 % 

16) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag skulle jag bli glad om mitt stöd 
visades på Facebook eller liknande social plattform 

15 % 85 % 

17) Att vara med i skapandet av nya tillväxtbolag ser jag som en tillräcklig 
belöning för att ge finansiellt stöd. 

21 % 79 % 

18) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag vill jag lära mig mer om företagen, 
dess utmaningar och utveckling. 

81 % 19 % 

19) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag stödjer ett tillväxtföretag gör jag det 
för att vara delaktig i en social gemenskap med andra som också stödjer 
tillväxtföretag. 

11 % 89 % 

20) Om jag finansiellt stödjer ett tillväxtföretag gör jag det för att få kontakt med 
spännande tillväxtföretag och individer. 

43 % 67 % 

21) Eftersom jag betalar skatt anser jag att det är statens uppgift snarare än min 
egen att främja skapandet av nya tillväxtföretag. 

39 % 61 % 

22) Skulle du kunna tänka dig att finansiellt stödja tillväxtföretag genom 
crowdfunding? 

Ja: 
54 % 

Nej: 
11 % 

Vet ej: 
34 % 

Tabell 4. Sammanställning av enkätrespondenternas ackumulerade svar till enkätens samtliga frågor och 
påståenden, uppdelat i hur stor andel av respondenterna som har en antingen positiv eller negativ inställning. 
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6.	  Analys	  
Under kapitlet presenteras den här studiens analys vilken utfördes med hjälp av de teorier 

som presenterades under kapitel 3. Empirin från samtliga intervjuer och enkätunder-

sökningen diskuteras, jämförs och sätts i relation till teorin för att se likheter och skillnader i 

syfte att redogöra för vilka motivationsfaktorer som påverkar individer att stödja 

tillväxtföretag genom folkfinansiering. På grund av medvetenhets inverkan på flertalet av 

analysens punkter kommer aspekten beröras genomgående under analysen och inte bli 

tilldelad en egen punkt. När den generella publiken diskuteras vill vi uppmärksamma läsaren 

att den generella publiken avser urvalet av den här studiens enjätrespondenter. 

 

6.1	  Altruism	  
Majoriteten av intervjurespondenterna stämde delvis med om att Framtidslyftet hade inslag av 

en välgörenhetsorganisation och kunde delvis anses agera i välgörande syfte. Respondenterna 

menar att de individer som för tillfället lämnar finansiellt stöd gör det eftersom de anser att 

mottagaren är i behov av pengar och på grund av Sveriges bristande riskkapitalstruktur. 

Vidare menar Alfon att individen (för närvarande) inte får någonting tillbaka förutom 

vetskapen att pengarna går till ett bra motiv. Utifrån detta menar vi att Framtidslyftet kan 

anses vara en organisation med en profil som för tankarna till välgörenhet.   

 

Samtliga intervjurespondenter lyfter fram motivet att hjälpa tillväxtföretag som viktigt. 

Johansson lyfter fram de altruistiska motiven som det viktigaste incitamentet och menar att 

känslan av att hjälpa till och ge pengar för ett bra motiv är tillräckligt motiverande för att 

individer ska vilja stötta tillväxtföretag. Vi finner stöd i det Johansson redogör för eftersom 

majoriteten av Framtidslyftets medlemmar beskrivs som entreprenörer eller innovativt 

intresserade individer som också är medvetna om finansieringsproblematiken av svenska 

tillväxtföretag. Därmed anser vi det rimligt att en sådan målgrupp kan drivas utifrån 

altruistiska motiv eftersom de har en förståelse och en medvetenhet för problematiken av 

tillväxtföretags finansiering i tidiga skeden. Även Ordanini et al. (2011) påvisade dessa 

karaktärsdrag hos de individer som aktivt folkfinansierar, vilket indikerar att egna intressen 

samt motivet att hjälpa tillväxtföretaget är tillräckligt motiverande. Följaktligen stämmer det 

även överens med Andreonis (1990) resonemang om att altruistiska motiv inte enbart drivs av 

en önskan och omtanke av mottagarens situation utan även av egennyttiga aspekter som 
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bidrar till en känsla av personlig tillfredsställelse. Han kallar det för oäkta altruism och menar 

att det utgör majoriteten av alla altruistiska handlingar. Vidare förklarar Alfon och Johansson 

att folkfinansiärer även upplever ett erkännande av sitt bidrag som väldigt givande. Vi ställer 

oss däremot frågande till om ovanstående motivationsfaktorer är generaliserbara till den 

generella publiken. 

 

Utifrån den här studiens enkätundersökning går det att skönja en röd tråd inom samtliga 

enkätpåståenden som indikerar att altruistiska motiv kan vara viktiga. Däremot verkar de inte 

tillräckligt viktiga för att en individ ska motiveras till att finansiellt stödja tillväxtföretag 

endast genom altruistiska motiv. Exempelvis ställer 71 % av enkätrespondenterna sig 

negativa till påstående 13 (se bilaga 3) som undersöker huruvida individer ser ett finansiellt 

stöd av tillväxtföretag som en donation snarare än en investering. Samtidigt tyder 

enkätresultaten på att individer inte heller anser glädje som tillräckligt motiverande för att 

finansiellt stödja tillväxtföretag vilket kan utläsas från påstående 15. Resultatet visar att 64 % 

är mer negativa än positiva till påståendet vilket ytterligare tydliggör att altruistiska motiv är 

av begränsad betydelse och att ens personliga självbild inte påverkas nämnvärt av att 

finansiellt stödja tillväxtföretag. Men värt att nämna är ändå att cirka 50 % av 

enkätrespondenterna finner det personligt tillfredsställande att hjälpa tillväxtföretag (se bilaga 

3, påstående 14).                                        

 

Vad som lyfts fram i teorin av bland annat Batson (1991) och Tangney (1995) är att altruism 

många gånger uppstår utifrån en känsla av skyldighet gentemot de som behöver hjälp. 

Följaktligen menar Batson (1991) att det finns ett samband mellan en känsla av skyldighet 

och en altruistisk handling. Han menar att det vanligtvis resulterar i ett intresse för någon 

form av välgörenhet som individen anser ha ett tillräckligt bra motiv att donera pengar till. 

Men samtliga enkätpåståenden som ser till altruism indikerar att individerna inte motiveras av 

att ge pengar till tillväxtföretag i form av en donation (se sida 65, påstående; 5, 13, 15, 17 och 

21). En förklaring kan vara att individer inte känner någon skyldighet att finansiellt stödja 

tillväxtföretag eftersom motivet kan anses svårt att rättfärdiga. Att individer kan anse att 

motivet är svårt att rättfärdiga stärks bland annat av enkätpåstående 17 som ser till huruvida 

individer tycker att skapandet av nya tillväxtföretag är en tillräcklig belöning för att finansiellt 

stödja motivet. 70 % av den här studiens enkätundersökning ansåg att det inte var tillräckligt 

motiverande. Vidare undersöker påstående 5 om respondenterna anser det vara viktigare att 

hjälpa tillväxtföretaget att nå sitt mål framför möjligheten av erhålla en belöning. 65 % håller 
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inte med om påståendet vilket skapar ytterligare bevis för att de altruistiska motiven inte är 

tillräckligt relevanta. Johanssons resonemang om att individer främst motiveras av ett bra 

motiv verkar därmed inte stämma för enkätrespondenterna. Individers ovilja att finansiellt 

stödja tillväxtföretag genom altruistiska motiv kan eventuellt förklaras av att de är 

vinstdrivande organisationer. Bellaflamme et al. (2010) menar nämligen att organisationer 

som är av vinstdrivande karaktär vanligtvis erhåller mindre finansiellt stöd än motsvarande 

icke-vinstdrivande organisationer vid folkfinansiering. Det är således sannolikt att 

tillväxtföretagens strävan efter vinst begränsar en individs vilja att hjälpa dem. Även Alfon, 

Camper och Ljungdahl på Framtidslyftet har förståelse för att det är svårt att motivera den 

generella publiken enbart utifrån de altruistiska motiv som i dagsläget erbjuds av 

Framtidslyftet. 

 

I den teoretiska referensramen fördes ett resonemang av Andreoni (1990), att individer som 

betalar skatt som sedan används av staten i deras biståndsbudget kan uppfatta sin ofrivilligt 

skattefinansierade donation som ett direkt substitut till att ge frivilliga donationer. Samtliga 

intervjurespondenter menar också att Sveriges höga skattetryck kan inverka negativt på den 

generella publikens vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag. Ljungdahl uttrycker det på 

följande sätt; “Det är säkert en faktor som gör att många avstår från att ge några pengar, och 

som hänvisar till att det är samhällets ansvar att lösa inom ramen för uttagen skatt”. 

Resultaten från Andreonis (1990), Brooks (2003) och Kropf & Knacks (2003) studier visade 

dock att det inte alltid stämmer. Att ge pengar till välgörenhet via skatt ses inte som ett 

substitut för att ge pengar privat till välgörenhetsorganisationer, vilket bevisligen stämmer då 

svenska privatpersoner gav drygt 5,2 miljarder kronor till välgörenhet år 2011 (Brülde, 2011). 

Därför menar vi att det kan finnas en vilja hos individer att ge pengar till tillväxtföretag trots 

att staten 2013 budgeterat drygt 112 miljarder kronor till Forskning och Utveckling 

(regeringen, 2013). Följaktligen frågade vi i enkätpåstående 21 huruvida den skatt en individ 

betalar bör ses som ett tillräckligt bidrag till tillväxtföretagen och att ansvaret för skapandet av 

tillväxtföretag är statens snarare än den enskilde individens. Resultatet visar att en majoritet 

med 61 % inte anser att det är statens roll att främja skapandet av tillväxtföretag. Följaktligen 

borde det finnas en vilja hos individer att finansiellt stödja tillväxtföretag genom 

folkfinansiering trots att de betalar skatt. Resonemanget stärks av fråga 22 i enkäten som visar 

att 54 % kan tänka sig att folkfinansiera medan ytterligare 34 % svarar Vet ej. Men som vi 

tidigare sagt indikerar resultaten dock förutsätta någon form av incitament snarare än 

altruistiskt handlande. Det kan även tolkas som att andra krafter än staten är viktiga för att 
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stimulera tillväxten av företag. Med utgångspunkt i påstående 21 kan enkätresultaten innebära 

att tillväxtföretagen själva anses ansvariga för sina möjligheter att utvecklas och att det 

således inte är statens ansvar. Vidare indikerar påstående 5, 12 och 13 att det inte heller är den 

generella publikens uppgift (se sammanställning sida 65).  

 

Avslutningsvis kan bristen på altruistiska motiv bero på att den generella publiken inte är 

tillräckligt medveten om problematiken med kapitalbrist för tillväxtföretagen. Det är rimligt 

att många för tillfället anser att vi har det bra i Sverige utifrån ett ekonomiskt hänseende då vi 

enligt IVA (2011) redan är ett av världens mest konkurrenskraftiga länder. Det finns ett 

välfungerande näringsliv med relativt låg arbetslöshet jämfört med andra europeiska länder 

samt många framgångsrika företag, vilket alltså bör tyda på fungerande företagande och 

innovationskraft. Dessa intryck kan således innebära att många individer inte uppfattar den 

problematik som ändå existerar. Vidare menar dock Burtch et al. (2012), givet deras studies 

kontext, att folkfinansierade projekt som är till samhällets nytta antagligen främst drivs av 

altruistiska motiv. Främjandet av nya tillväxtföretag kan enligt oss också anses vara till 

samhällets nytta, men som sagt kan vi inte finna stöd för att altruistiska motiv är drivande 

givet den här studiens kontext. Därför är det rimligt att altruistiska faktorers inverkan på den 

generella publikens vilja att folkfinansiering är branschberoende. Värt att nämna är att vi har 

bortsett från kultur i den här studien, men som Johansson förklarade kan ett specifikt lands 

kultur ha en stor inverkan på befolkningens motivation till altruistiska motiv. 

  

6.2	  Värderingar	  

I studien har vi utgått från att samhällets välmående och positiva ekonomiska utveckling är 

någonting som individer kan sympatisera med. Även intervjurespondenterna lyfter fram detta 

och förklarar att Framtidslyftets värderingar ligger i att främja utvecklingen av nya innovativa 

tillväxtföretag som kan stärka svenskt näringsliv och konkurrera på en global marknad. 

Camper menar att målet främst är att hitta företag som har stor potential men att de företag 

som Framtidslyftet representerar ändå har sunda värderingar. Vidare är hon övertygad om att 

ett företags värderingar är av avgörande betydelse för om någon väljer att finansiellt stödja 

tillväxtföretag. Det är rimligt då Bekkers & Wiepking (2011) och Harper (1993) menar att 

individer vanligtvis stödjer projekt och organisationer som de själva kan sympatisera med. 

Således menar vi att värderingar är en betydelsefull motivationsfaktor för en individs beslut 

att finansiellt stödja ett tillväxtföretag.  
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Exempelvis nämner Camper företagen Inerventions AB och SenSIC som stöttas genom 

Framtidslyftet. Interventions har utvecklat en så kallad Elektrodress, som hjälper individer 

med rörelsenedsättning att kunna röra sig. SenSIC arbetar för att bidra till en renare miljö och 

en effektiv energiproduktion. Hon menar att båda företagens syfte kan tilltala individer på ett 

emotionellt plan och kan verka motiverande. Resonemanget stärks av Dunning (1960) och 

Parment (2006)  som menar att emotioners betydelse är viktiga vid en individs beslutstagande. 

Vidare menar Freestone och McGoldrick (2007) samt Thogerson och Ölander (2002) att 

företag med produkter som tar ett socialt och miljömässigt ansvar i större utsträckning tilltalas 

av individer. Det är således möjligt att dessa aspekter inverkar på den generella publikens 

vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag. Vad vi kan konstatera är att värderingar generellt sätt 

är viktiga i det här sammanhanget. Det grundar vi i påstående 11 från enkätundersökning som 

visar ett av de mest övertygande resultaten. 79 % av respondenterna anser det vara viktigt att 

dela tillväxtföretagets värderingar vid ett finansiellt stöd. Således tyder det på att de 

personliga värderingarna är av betydelse och att folkfinansiering av tillväxtföretag är 

situationsberoende och beror på de värderingar individer kan identifiera hos tillväxtföretagen. 

Purohits (2011) menar att individer är mer medvetna om hur deras val påverkar samhället 

vilket lett till mer eftertänksamma beslut utifrån en värderingsgrund som många gånger har 

större tonvikt på etiska aspekter 

 

Alfon och Camper förklarar att individer själva får välja vilket företag de vill stötta och att 

man då kan rösta på de företag man själv tycker om. Alfon hoppas att individer ska intressera 

sig och finansiellt stötta tillväxtföretagen men att det ska ske i kombination med en insikt att 

det faktiskt är viktigt för svenskt näringsliv. Ostrower (1997) menar att en individ kan 

motiveras av att stödja olika initiativ i syfte att kunna påverka samhället. Vi ställer oss dock 

frågande till dessa uttalanden då påstående 12 (se bilaga 3) undersöker respondenternas 

värderingar med hänsyn till deras vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag med syfte att stärka 

svensk näringsliv. 60 % ställde sig negativa till påståendet. Vid en närmare analys är 

dessutom majoriteten av de positiva svaren bara svagt positiva. Resultaten tyder enligt oss på 

att individer alltså inte motiveras av att kunna påverka det svenska samhället genom att 

finansiellt stödja nya tillväxtföretag. Istället för att stödja det svenska samhället som en helhet 

menar Johansson att det kan vara klokt att se på viljan att stötta tillväxtföretag utifrån ett 

regionalt perspektiv. Resonemanget ges stöd av Collins & Pierrakis (2012) som lyfter fram 

den regionala betydelsens inverkan på värderingar som viktig. Följaktligen menar vi att de 
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individer som bor i en viss stad framförallt är intresserade av utvecklingen i regionen och att 

det därmed finns en större vilja att engagera sig i ett motiv som stödjer ett sådant syfte. Vidare 

kan det rimligen vara enklare att belysa individer om problematiken för tillväxtföretag om det 

görs utifrån en regions problem och behov.  

 

6.3	  Social	  tillhörighet	  

Ordanini et al. (2011) menar att individer bland annat folkfinansierar då de känner ett socialt 

behov av att vara en del av ett projekt de kan associera sig med. Även Deci och Ryan (2000) 

menar att individen kan påverkas av viljan att känna en social tillhörighet. Påstående 11 (se 

bilaga 3) visar att en majoritet av individerna är positiva till att finansiellt stödja 

tillväxtföretag om de delar företagets värderingar. Vi menar därför att det är rimligt att 

individerna vill känna någon form av tillhörighet genom delade värderingar med projektet. 

Men att individerna motiveras av att tillhöra någon form av community finner vi däremot 

inget påtagligt stöd för (se bilaga 3 påstående 19), något som Ordanini et al. (2011) menar att 

individer som folkfinansierar vanligtvis vill. Vidare menar Johansson, Ljungdahl och Alfon 

att det är viktigt att uppmärksamma de individer som finansiellt stöttat tillväxtförtag genom 

en bekräftelse. De menar att en bekräftelse som visar att de stöttat ett visst företag är positivt 

och att sådan uppmärksamhet kan verka motiverande för individen. Det skulle ligga i linje 

med vad Bekkers & Wiepking (2011) säger, att individen vill stärka sin självbild. Vi kan 

däremot inte finna någon indikation på att bekräftelse och uppmärksamhet skulle vara 

märkbart motiverande på den generella publikens vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag 

genom folkfinansiering. Vi är dock medvetna om att ytterligare frågor hade behövts ställas i 

den här studiens enkätundersökning för att djupare undersöka en sådan aspekt. Men påstående 

16 (se bilaga 3) i enkäten visar en av de mest påtagliga negativa inställningar i den här studien, 

vilken undersöker en individs vilja att erhålla uppmärksamhet. Resultatet visar att 85 % är 

negativt inställda till att bli uppmärksammade på Facebook eller annan social media. Återigen 

tror vi därmed att det är skillnad på den generella publiken och aktiva folkfinansierare 

eftersom de rimligtvis inte är lika entreprenöriellt och innovativt intresserade.  

 

Samtliga intervjurespondenter menar att det kan verka motiverande för den generella publiken 

att interagera med varandra på någon form av forum. Camper menar följande; “Vi gillar alla 

att dela saker när vi har ett gemensamt intresse att samlas kring. Samhörighet och känslan av 

att tillhöra en grupp är bland det viktigaste för oss människor.”. Bagozzi och Dholakia 



Analys	  
	  

	  63	  

(2002) beskriver också hur sociala faktorer är en bidragande faktor för att delta i virtuella 

gemenskaper. Även Fesenmaier och Weng (2003) menar att de som deltar i sådana 

gemenskaper motiveras av möjligheten att interagera med likasinnade individer, bygga 

nätverk och skapa relationer. Vi ställer oss frågande om dessa aspekter tilltalar den generella 

publiken då endast 43 % vill finansiellt stödja tillväxtföretag för att också kunna komma i 

kontakt med spännande företag och individer, se bilaga 3 påstående 20. Det är dock rimligt att 

den låga medvetenheten av folkfinansiering påverkar individerna i enkätundersökningen, att 

de inte riktigt förstår innebörden av fenomenet fullt ut och därför inte kan förstå hur de skulle 

påverkas av att aktivt engagera sig i fenomenet och tillhöra en sådan “community”. Det finner 

vi stöd i utifrån Ljungdahls uttalande. Han tror att det krävs mer tid och ytterligare företag 

som Framtidslyftet är med och delfinansierar samt att några av dessa blir någon form av 

framgångssaga. Då tror han att det finns tydligare värden som kan attrahera individen att vilja 

tillhöra Framtidslyftet. Det är alltså frågan om att skapa synlighet för en större krets. Därför 

finner vad Camper säger rimligt, att känslan av samhörighet är viktig. Analyserar vi påstående 

20 närmare ser vi att majoriteten av svaren antingen är svagt negativa eller svagt positiva 

samtidigt som skillnaden mellan dem är liten. Därför tror vi ändå att social tillhörighet kan 

påverka individers vilja att folkfinansiera. Det verkar dessutom finnas ett intresse för 

tillväxtföretag då påstående 18 generar ett av enkätundersökningens mest övertygande 

positiva resultat. 81 % är positivt inställda till en vilja att lära sig mer om tillväxtföretagen, 

dess utmaningar och utveckling. Därför är det rimligt som Deci och Ryan (2000) säger, att 

individer kan drivas av en vilja att visa kompetens, vilket enligt oss rimligtvis kan anses 

synonymt med viljan att lära sig. Vi tror därför att en sådan aspekt som social tillhörighet är 

viktig att kombinera tillsammans med andra eventuella incitamentsmodeller. Precis som 

Butera et al. (2013) säger; att det kan krävas något mer än enbart monetär eller materiell 

belöning för att individen fortsättningsvis ska vara motiverad.  

 

Vi anser därför att det finns potential för att på längre sikt kunna påverka den generella 

publiken att motiveras av mer inre motivationsfaktorer så att de som Alfon menar; tycker det 

är tillräckligt kul och intressant för att återkommande vilja lämna finansiella bidrag. Det borde 

således vara prioriterat att skapa en större medvetenhet hos den generella publiken för att de 

ska vilja vara delaktiga i en sådan gemenskap. Det kan dessutom enligt Bhattacharya, et al. 

(1995) leda till en ökad varaktighet och engagemang i organisationen som individen är 

medlem eller aktiv inom. Huruvida en större interaktion skulle vara aktuell i framtiden 

kommer då bero på om individerna kommer vara intresserade samt som Johansson menar; att 
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det kommer vara situationsberoende, med utgångspunkt i produktens karaktär. Han menar att 

ett tillväxtföretag som arbetar business to business inte kommer gynnas av en sådan 

interaktion då deras arbete vanligen är för avancerat för att en enskild individs åsikter ska vara 

värdefulla. Vi ställer oss däremot frågande till vilket typ av företag som gynnas av en högre 

interaktion med den generella publiken och när det gör det. exempelvis menar Wheat, Wang, 

Byrnes och Ranganathan (2013, s. 72) följande; “Almost any topic in science can be made 

interesting to audiences [...], projects that appear to have limited public appeal have been 

successful, due to the tremendous outreach campaigns by the scientists behind them.”. Från 

den här studiens enkätundersökning och utifrån Johanssons uttalande kan vi dock konstatera 

att en passiv involvering av finansiärerna är lämplig, vilket ligger i linje med Larradle och 

Schweinbachers (2010) distinktion. En passiv involvering givet den här studiens kontext kan 

rimligtvis innebära att individerna blir försedda med uppdaterad information om företagets 

framsteg och insikter i utvecklingsstadiet av företaget. En mer aktiv roll finner vi inget 

övertygande stöd för i vår enkätundersökning men kan bli aktuell i framtiden beroende om 

individers inställning förändras och eventuellt beroende på företagets produkt.  

 

6.4	  Ickemonetära	  incitament	  

Johansson menar att materiella incitament inte kommer att vara den huvudsakliga 

motiverande faktorn för att den generella publiken ska vilja stödja tillväxtföretag finansiellt. 

Han menar istället att de altruistiska motiven är drivande och att individerna motiveras av att 

stödja ett bra syfte. Dock är den här studiens empiriska data till stor del motsägelsefull till 

Johanssons påstående. Framförallt eftersom enkätundersökningen visar att en övertygande 

andel av individerna motiveras av att erhålla någon form av belöning och att de ser ett 

finansiellt stöd av ett tillväxtföretag som en investering (se bilaga 3 påstående 4 och 13). 

Därmed kan det som Johansson beskriver anses vara en olämplig strategi för att motivera den 

generella publiken till att lämna finansiella bidrag. Om Framtidslyftets drivkraft skulle vara 

att få individer som Johansson uttrycker det; “att sitta på läktaren” skulle vi finna större 

tyngd i vad han säger. Men är drivkraften, som denna studies undersökning utgår ifrån, att 

motivera individer till att lämna ett finansiellt stöd anses de förslag som Alfon och Camper 

föreslår mer relevanta. De menar att någon form av incitamentsmodell antagligen måste 

implementeras för att attrahera den generella publiken och att materiella incitament då är ett 

relevant alternativ. Det stämmer överens med den här studiens enkätresultat och även med 
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respondenterna i Gerber et als (2012) studie, vilka menar att det är kul att få något samtidigt 

som de gör något bra.  

 

Vidare uppger samtliga intervjurespondenter att en betydande majoritet av deras medlemmar 

är entreprenörer eller innovativt intresserade, vilket de menar har påverkat medlemmarnas 

vilja att finansiellt stödja tillväxtföretagen. Som tidigare nämnts menar även Ordanini et al 

(2011) att sådana karaktärsdrag inverkar på en individs vilja att folkfinansiera. Vi ställer oss 

däremot frågande till om enbart ett intresse för tillväxtföretag är tillräckligt för att motivera 

den generella publiken. Det grundar vi i att 73 % av den här studiens enkätrespondenter 

uppger att de skulle folkfinansiera i syfte att erhålla någon form av belöning, antingen 

materiell eller monetär, se bilaga 3 påstående 4. Resonemanget får även stöd i att 

enkätundersökningens respondenter visar en negativ inställning till påståenden gällande en 

individs vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag av altruistiska motiv, se punkt 6.1. Samtidigt 

kan vi genom våra intervjuer och enkätundersökning påvisa att medvetenheten av 

folkfinansiering och tillväxtföretagens finansieringsproblematik är låg, vilket enligt oss 

ytterligare stärker behovet av ett incitament. Ett sådant resonemang får stöd av Alfon som 

menar att ett incitament är av stor vikt för att motivera den generella publiken. Han uttrycker 

följande;  

 

”Jag tror att om man inte förstår sig på problematiken och inte har någon relation till det 

tror jag inte att framtidslyftet blir det självklara valet att gå med en liten peng till, det måste 

finnas nått annat incitament för att man ska göra det”. (Alfon) 

 

Alfon och Ljungdahl påpekar att vilken typ av incitament som implementeras beror på vilket 

företag som är i fokus. De menar att en materiell incitamentsmodell blir svårhanterad av 

tillväxtföretag på grund av att de inte nödvändigtvis producerar konsumentprodukter. Det 

hindrar däremot inte tillväxtföretagen att erbjuda materiella eller ickemateriella incitament. 

Svaren från påstående 9 i den här studiens enkätundersökning (se bilaga 3) indikerar att någon 

form av materiellt incitament (exempelvis en väska, film eller mobilskal) inte skulle vara 

tillräckligt för att finansiellt stödja tillväxtföretag. Vi ställer oss därför frågande till Buraschi 

och Cornelli (2002) som menar att små materiella belöningar ökar en individs vilja att ge 

finansiella bidrag, vilket vi inte anser är applicerbart inom kontexten av folkfinansiering av 

tillväxtföretag. Dock är majoriteten av enkätundersökningens respondenter positivt inställda 

till att finansiellt stödja ett tillväxtföretag om de har en personlig nytta av företagets produkt 
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eller tjänst. 60 % av enkätrespondenterna är positiva till påståendet, se påstående 10 bilaga 3. 

Följaktligen borde en materiell belönings-/förköpsmodell vara relevant förutsatt att företaget 

producerar en konsumentprodukt alternativt beroende på grad av personlig nytta som 

produkten innebär för individen. Utifrån dessa resultat finner vi stöd i vad Falk (2007) säger; 

att en inkluderad gåva kan öka individens vilja att lämna finansiella bidrag. Framförallt menar 

Falk (2007) att en betydande gåva är det mest effektiva vilket rimligtvis kan anses liktydigt 

med en gåva av personlig nytta. Vi menar därför i enlighet med vad Alfon och Ljungdahl 

säger, att tillämpningen av icke-monetära incitament kommer att vara situationsberoende, 

framförallt beroende på om tillväxtföretaget producerar konsumentprodukter eller inte. Det 

här ligger även i linje med vad Camper föreslår; att företagen själva bestämmer vilket 

incitament som är mest lämpligt. 

 

För att djupare förklara ovanstående resonemang tillämpas teori utifrån konsumentens 

beteende. Som vi tidigare nämnt kan incitamentmodeller likställas med konsumtion eftersom 

incitamentet kan vara det avgörande i individens vilja att lämna finansiella stöd. Konsumenter 

är idag mer informerade och ställer högre krav på företag vilket har gjort emotionella värden 

allt viktigare (Parment, 2006). Även Dunning (1960) påpekar vikten av emotioner vid 

konsumtion och menar att individer ofta köper produkter utifrån impulser. Hernández, 

Jiménez och Martin (2009) menar att konsumenter på internet är unika, med unika behov som 

behöver tillfredställas. Då konsumenter idag dessutom är mindre lojala, har fler alternativ och 

är svårövertalade (Parment, 2006) ser vi att företag måste vara effektivare och kreativare än 

tidigare samt implementera ett nytänkande för att vinna nya samt behålla gamla medlemmar. 

Det är rimligt att liknande förhållanden går att upptäcka vid folkfinansiering av tillväxtföretag 

då Ljungdahl bland annat menar att på grund av den stora konkurrensen om bidragspengar 

behöver Framtidslyftet hitta rätt motivationsfaktorer och nå ut till en bredare publik. Vidare 

menar Bolt (1995) att vi konsumerar för att erhålla objekt som kan påverka andra. Ekström 

(2010, s.34) menar att individen konsumerar för att uttrycka för vem de är och vem de skulle 

vilja vara. Därför menar vi att resonemanget om situationsbaserade icke-monetära incitament 

stärks då det blir väldigt personligt om en individ motiveras av en specifik produkt. Vidare 

menar vi att incitamenten inte bara måste vara av personlig nytta för individen utan även 

tilltala dennes känslor och presenteras på ett kreativt sätt då individer idag är mer 

svårpåverkade. Vi tror dessutom att fördelarna med förköpsmodellen är värdefulla och bör 

utnyttjas om möjligheten finns då Larradle och Schweinbacher (2010) och Ordanini et al. 

(2012) menar att marknadspotentialer och värdefull information kan utläsas utifrån det stöd 
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som produkten erhåller. Det skulle dessutom kombinera finansieringen av företagets produkt 

med en säker kundefterfråga och det anser vi vara positivt. Bellaflamme et al. (2011) menar 

dessutom att en sådan modell kan användas som marknadsföringskampanj för att skapa en 

hype av produkten. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att någon form av incitamentsmodell är nödvändig om man 

inte enbart vill fånga upp de som redan har ett intresse för folkfinansiering av tillväxtföretag. 

Här tror vi att icke-monetära incitament har en roll att spela. 

 

6.5	  Monetär	  belöning	  	  

Som vi i tidigare avsnitt skrev visar den här studiens enkätundersökning att individer kan 

tänka sig att finansiellt stödja tillväxtföretag i utbyte mot någon form av incitament. Vad 

framförallt Alfon menar är att en modell som behandlar monetära incitament är mest troligt 

att fungera långsiktigt i syfte att motivera den generella publiken att finansiellt stödja ett 

tillväxtföretag. Han exemplifierar det enligt följande sätt; “Det är ju något som vi undersöker, 

att hitta en modell där jag som privatperson kan stoppa in 500 till 1000 kronor och så i 

förlängningen kunna få tillbaka dom pengarna plus en eventuell avkastning om det skulle gå 

bra.”. Vi finner det Alfon menar rimligt eftersom att majoriteten av respondenterna i vår 

enkätundersökning menar att de ser ett finansiellt stöd av ett tillväxtföretag som en 

investering, se bilaga 3 påstående 13. Det får stöd av Ordanini et al. (2011) som menar att 

många folkfinansiärer ofta har monetära intressen samt i enkätundersökningens påstående 8 

(se bilaga 3). I påståendet ställer sig 72 % av respondenterna sig positiva till att finansiellt 

stödja tillväxtföretag för att eventuellt kunna få tillbaka insatsen i framtiden.  

 

Bradford (2012) beskriver kapitalmodellen som tillämpbar för att erbjuda finansiell 

avkastning genom aktier. Däremot uttrycker Alfon, Johansson och Camper att en 

kapitalmodell är en olämplig modell att tillämpa av tillväxtföretag. Alfon lyfter fram att 

tillväxtbolag inte gynnas av att ha exempelvis 100 småägare då de kontinuerligt behöver mer 

pengar för att utvecklas, vilket enligt honom inte kan krävas från den generella publiken. 

Även Johansson påpekar en problematik över kapitalmodellen och menar att tillväxtföretagen 

behöver kompetent kapital, vilket inte bara innebär mycket pengar utan nätverk och 

kompetens. Det är rimligt som de säger, att dessa krav inte kan fyllas av den generella 

publiken vilket gör kapitalmodellen som den ser ut idag olämplig. Ljungdahl tror däremot att 
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någon form av kapitalmodell är nästa steg för Framtidslyftet vilket vi därför ställer oss 

frågande till. Som vi skrev är respondenterna av vår enkätundersökning motiverade av att 

finansiellt stödja tillväxtföretag om de eventuellt kan få tillbaka pengarna i framtiden. Därför 

går det att argumentera för en lånemodell istället för en kapitalmodell i enlighet med vad 

Hemer (2011, s.14) förklarar; “the creditor gives a risk-bearing loan. He does not get interest 

but receives, at the defined end of the lending period, an amount including an agreed share of 

the earnings of the venture, which could be a multiple of the original loan but could – in the 

case of bad performance – also be nothing.“. Men trots att majoriteten av 

intervjurespondenterna menar att en kapitalmodell är svårhanterad för tillfället samtidigt som 

den inte gynnar tillväxtföretag i tidiga skeden kan en sådan modell vara ett relevant alternativ 

enligt oss. Modellen kan innebära handel med köpoptioner3 vilka skulle kunna utnyttjas i 

framtiden när företaget inte är i ett lika kritiskt skede och kan hantera flera mindre ägare.  

 

Investeringar i tillväxtföretags tidiga skeden innebär vanligtvis en högre risk vilket 

följaktligen enligt Collins och Pierrakis (2012) innebär att finansiären förväntar en avkastning 

i förhållande till den höga risken. Vi ställer oss frågande till den generella publikens attityd 

gentemot höga avkastningar och höga risker i deras vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag 

genom folkfinansiering. Från den här studiens enkätundersökning är 60 % mer negativa till en 

hög avkastning kombinerat med en hög risk (se bilaga 3 påstående 6). Däremot är majoriteten 

svagt negativa vilket rimligen innebär att de fortfarande kan motiveras av en finansiell 

avkastning i kombination med en viss risk. Men att högsta finansiella avkastning kombinerat 

med en hög risk inte är en drivande faktor. Det får vi stöd i och med att majoriteten 

folkfinansierar i syfte att i framtiden eventuellt få tillbaka sina investerade pengar, se bilaga 3 

påstående 8.  

 

Tversky och Kahneman (1986) menar att det finns likheter mellan en individs attityd till 

riskfyllda investeringar och chansningar i spel, att en liten möjlighet till en stor avkastning 

kan driva individer till att agera mer riskbenäget än vad de vanligtvis gör. Givet den här 

studiens kontext innebär det rimligtvis att en individ kan tänka sig att investera i ett 

tillväxtföretag med förhoppningen att företaget ska bli framgångsrikt i framtiden och generera 

en betydande avkastning, trots att sannolikheten till det är låg. Påstående 7 (se bilaga 3) 

undersöker däremot en individs motivation av att finansiellt stödja ett tillväxtföretag om 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 En köpoption innebär rätten att köpa en underliggande tillgång i framtiden till ett på förhand specificerat pris, 
exempelvis aktier. 
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möjligheten att vinna en betydande summa pengar existerade. Vi motsätter oss Tverskys och 

Kahnemans (1986) teori och menar att ett sådant resonemang inte är applicerbart för att den 

generella publikens vilja finansiellt stödja tillväxtföretag genom folkfinansiering. Från 

påstående 7 kan vi utläsa att en majoritet av 67 % är negativa till ett sådant påstående. Vi får 

även stöd från föregående stycke som påvisar den generella publikens inställning till höga 

avkastningar och höga risker vilket enligt oss kan ses som synonymt med spel. Vi ifrågasätter 

därför även Alfons förslag; att utforma en incitamentsmodell i likhet med ett lotteri. Istället 

finner vi mer vikt i vad Kivetz (2003) säger, att en individ lägger större vikt i en garanterad 

belöning snarare än en osäker belöning. Men eftersom enkätundersökningen ändå visar 

tendenser till riskbenägenhet anser vi Alfons andra föreslag mer relevant; att kunna förklara 

för en individ hur de kan investera inom ramarna för Framtidslyftet för att eventuellt erhålla 

en monetär avkastning. Som vi tidigare beskrev skulle ett sådant förslag kunna innebära en 

lånemodell eller handel med aktieoptioner. I sammanhanget menar Camper att en ensam 

monetär incitamentsmodell antagligen inte är optimal utan kan komma att behöva kombineras 

med andra folkfinansieringsmodeller, vilket stöds av resonemanget under punkt 6.3 (social 

tillhörighet) och 6.4 (icke-monetära incitament). 

 

Det sista av de karaktärsdrag som Ordanini et al. (2011) beskriver innebär att individen som 

folkfinansierar har ett intresse för monetär avkastning. Enligt den här studiens 

enkätundersökning anses detta karaktärsdraget vara det mest påtagliga. Det baserar vi på att 

majoriteten av respondenterna är ute efter att investera och visar den mest positiva 

inställningen till monetära belöningar än något annat incitament. Dessutom framhåller 

majoriteten av intervjurespondenterna att monetära incitament kommer vara det mest centrala 

för att på längre sikt motivera den generella publiken att finansiellt stödja tillväxtföretag. 

Vidare påpekar Merchant & Van der Stede (2011) att finansiärernas intressen måste 

tillgodoses, vilka vanligvis strävar efter en så hög avkastning som möjligt på det investerade 

kapitalet. Avslutningsvis menar 54 % av den här studiens enkätundersökning att de kan tänka 

sig att finansiellt stödja tillväxtföretag medan 34 % svarade vet ej, se påstående 22 sida 65. 

Men som vi tidigare resonerat tror vi att det beror på den låga medvetenheten vilket gör att 

individer måste bli mer informerade innan de kan se folkfinansiering av tillväxtföretag som 

ett relevant investeringsalternativ. Lee & Farrell (2003) påpekar dessutom att en individ 

vanligtvis först måste bli introducerad eller ombedd att hjälpa ett visst projekt innan individen 

kan tänka sig att finansiellt stödja det. 
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7.	  Resultat	  och	  Slutsats	  
I följande kapitel presenteras den här studiens resultat och slutsats med utgångspunkt i den 

här studiens syfte och frågeställning där studiens bidrag förklaras. Avslutningsvis presenteras 

förslag till vidare studier. 

 

7.1	  Slutsats	  

Initialt kan vi konstatera att folkfinansiering av tillväxtföretag i Sverige kan ses som ett 

komplement till vanligt riskkapital och inte som ett substitut då tillväxtföretag är i behov av 

kontinuerliga kapitalinjektioner samtidigt som de behöver både professionella nätverk och 

kompetenser för att kunna utvecklas. I dessa hänseenden räcker den generella publiken inte 

till och kommer därför bara utgöra en del av den totala finansieringen. Medvetenheten av 

både folkfinansiering och finansieringsproblematiken av tillväxtföretag visades väldigt låg 

och måste därför förbättras. Så som Bekkers och Wiepking (2011) menar; finns ingen 

medvetenhet av problemet kommer individen aldrig göra något åt det. Vår enkätundersökning 

visade dessutom att 34 % inte visste om de kunde tänka sig att finansiellt stödja tillväxtföretag. 

Därför måste mer information kommuniceras om hur individerna kan engagera sig. 

 

Vår studies huvudsakliga bidrag är till litteraturen inom folkfinansiering där vi har kunnat 

undersöka och redogöra för de drivande motivationsfaktorerna bakom den generella publikens 

vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag genom folkfinansiering. Vi kan inom den här studiens 

kontext finna stöd för att individer folkfinansierar utifrån en motivation som främst drivs av 

yttre motivationsfaktorer. Det grundas i att de individer som folkfinansierar gör det i syfte att 

erhålla någon form av belöning vilket även ligger även i linje med Ordanini et als (2011) 

studie som visar att monetär avkastning är en viktig motivationsfaktor vid folkfinansiering. 

Slutsatsen vi gör är däremot att monetär avkastning är den mest drivande faktorn för att 

individer ska vilja finansiellt stödja tillväxtföretag, vilket vi baserar på den här studiens 

enkätresultat och intervjuer. Vi får även stöd i en sådan slutsats av intervjurespondenterna där 

alla utom en anser att monetära avkastningar är den mest centrala faktorn för att den generella 

publiken ska motiveras.  

 

Materiella incitament fungerar bäst beroende på situation, främst beroende på om 

tillväxtföretaget producerar en konsumentprodukt eller inte vilket gör det till en inkonsekvent 
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folkfinansieringsmodell givet kontexten. Inre motivationsfaktorer så som altruism, 

värderingar och social tillhörighet påverkar valet av vilket företag individerna väljer att stödja 

och inverkar positivt på dem. Framförallt visar majoriteten av enkätrespondenterna att 

värderingar är av stor betydelse. Men de uttrycker också en stark vilja att lära sig mer om 

företagens utmaningar och utveckling. Därför konstaterar vi att en passiv involvering av 

individerna istället för en aktiv fungerar motiverande då de uttrycker en vilja att lära sig men 

inte interagera. Vidare har vi kunnat påvisa att altruistiska motiv inte heller är drivande 

motivationsfaktorer vid folkfinansiering av tillväxtföretag trots att motivet kan anses vara till 

samhällets nytta. Dock menar Burtch et al. (2011) att altruistiska motiv antagligen de mest 

motiverande faktorerna givet deras studie av en annan bransch. Därför drar vi slutsatsen att 

altruistiska motivs inverkan på folkfinansiering antagligen är branschberoende. Vi menar att 

samtliga inre motivationsfaktorer är av sekundär betydelse då enkätresultaten och intervjuerna 

bevisar att individer eftersträvar en belöning. Dock anses de fortfarande viktiga i linje med 

vad Butera et al. (2013) säger; att det kan krävas något mer än enbart monetär eller materiell 

belöning för att individen fortsättningsvis ska vara motiverad.  

 

Vidare kan vi påvisa följande karaktärsdrag hos den generella publiken; de är intresserade av 

investeringar och incitament men uttrycker samtidigt en vilja att lära sig mer om 

tillväxtföretagen. Även dessa aspekter ligger i linje med Ordanini et als (2011) studie som 

påvisade liknande karaktärsdrag hos aktiva folkfinansiärer. En viktig skillnad mellan aktiva 

folkfinansiärer och potentiella består i deras relation till projektet, något som Alfon uttryckte. 

Framförallt kan vi bevisa att potentiella folkfinansiärer inte har samma intresse som Ordanini 

et als (2011) studie visar att aktiva folkfinansiärer har då den här studiens enkätrespondenter 

vill investera och eftersträvar belöningar. Det är däremot rimligt och vi drar slutsatsen att det 

beror på att de ofta saknar ett personligt och socialt intresse för tillväxtföretagen och 

folkfinansiering, något som aktiva folkfinansierare ofta har (Ordanini et al., 2011) 

 

Teorier som berör inre motivationsfaktorer så som altruistiska motiv och välgörande ändamål 

är bevisligen inte tillräckligt tillämpbara för att förklara en individs vilja att finansiellt stödja 

tillväxtföretag. Istället är teorier som berör de yttre motivationsfaktorer så som monetära, 

materiella och icke-materiella incitament mer lämpade. Med tanke på att materiella incitament 

kommer vara situationsberoende och ofta inte tillämpbara för tillväxtföretag gör att teorier 

som berör materiella incitament är av begränsad betydelse. Framförallt eftersom individerna 

också strävar efter monetära avkastningar och ser folkfinansiering som en investering. Så 
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istället för att se folkfinansiärer som konsumenter enligt Ordanini et al. (2011) kan vi utifrån 

den här studiens resultat och kontext argumentera för och dra slutsatsen att individerna 

eftersträvar investeraringar och inte konsumtion. Trots att den generella publiken ofta kan 

motiveras av en kapitalmodell som Bradford (2012) beskriver är en sådan modell inte lämpad 

på grund av tillväxtföretagens unika behov vilket Alfon, Johansson och Camper uttrycker. 

Utefter ovanstående resonemang och med hänsyn tagen till enkätrespondenterna, 

intervjurespondenterna och tillväxtföretagen kan vi konstatera att den mest effektiva 

folkfinansieringsmodellen givet den här studiens kontext är en lånemodell kombinerat med en 

situationsberoende förköpsmodell. En viktig aspekt att beakta vid en eventuell lånemodell är 

graden av risk då enkätrespondenterna indikerar att de inte motiveras av höga risker 

kombinerat med höga avkastningar. 

 

Avslutningsvis och sammanfattningsvis samt med åtanke i studiens validitet har vi funnit 

bevis för att de yttre motivationsfaktorerna, i huvudsak monetära incitament, är drivande vid 

individernas vilja att finansiellt stödja tillväxtföretag genom folkfinansiering. Inre 

motivationsfaktorer så som individernas värderingar och vilja att lära sig om tillväxtföretagen 

är viktiga men av sekundär betydelse. Därför bör den generella publiken involveras passivt 

för att motiveras. Vi vill däremot poängtera att folkfinansiering är ett relativt nytt fenomen, 

inte minst här i Sverige. Samtidigt kan det anses det vara under ständig förändring vilket gör 

att ytterligare studier är nödvändiga. Men oavsett vad som motiverar den generella publiken 

att finansiellt stödja tillväxtföretag genom folkfinansiering anser vi att fenomenet kan vara en 

betydande länk till utvecklingen av svenska tillväxtföretag. 

 

7.2	  Förslag	  till	  vidare	  studier	  

Folkfinansiering är ett outforskat område som kräver fler studier generellt sett, både 

kvalitativa studier som kan öka förståelsen samt kvantitativa för att generera statistiska och 

generaliserbara resultat. Nedan följer förslag på vidare studier med utgångspunkt i den här 

studiens kontext. 

 
● Studiens resultat visar att monetära incitament är centrala. Därmed vore det intressant 

att med en studie som enbart studerar monetära incitament i olika former och hur de 

olika alternativen inverkar på den generella publikens vilja att folkfinansiera.  
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● Vi tror att den låga medvetenheten av folkfinansiering påverkar individernas förståelse 

av fenomenet negativt, att de inte förstår hur de skulle påverkas av att aktivt engagera 

sig i fenomenet. Därför tror vi att vidare studier av socialinteraktion inom 

folkfinansieringsplattformar är nödvändigt.  

 

● Majoriteten av intervjurespondenterna uttryckte även svårigheter med en 

kapitalmodell vid folkfinansiering av tillväxtföretag, varav vi föreslår vidare studier av 

den specifika modellen i syfte att förstå hur även tillväxtföretag kan utnyttja den, om 

de kan utnyttja den och hur den påverkar företagen. 

 

● Vidare finner vi indikationer på att folkfinansiering är situationsberoende och skiljer 

sig beroende på bransch. Under genomförandet av studien hittades dock inga djupa 

analyser på skillnader mellan olika branscher och vilka motivationsfaktorer som då är 

lämpliga.   

 

● De flesta genomförda studierna som vi kunnat finna är kvalitativa studier med 

intervjuer som empiriskt underlag. Intervjuerna är genomförda med individer som har 

någon form av intresse för folkfinansiering. Studierna ser dock ofta inte till den 

generella publiken och hur de resonerar. Följaktligen anser vi det behövas fler 

kvalitativa studier med den generella publiken som empiriskt underlag för att uppnå 

en djupare förståelse av folkfinansiering. Vi har exempelvis inte lyckats finna någon 

studie som tillämpar Fokusgrupper vilket vore väldigt intressant. Men även ytterligare 

kvantitativa studier för att skapa statistiska och generaliserbara resultat.  
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Bilaga	  1.	  Intervjuguide	  
Hej! 

Jag (Hampus) och Vesam läser till civilekonomer och här följer en kort bakgrund, 
problemdiskussion och syfte av vår D-uppsats (30 hp). Vi bifogar även ett utkast av tänkta 
intervjufrågor, men ha i åtanke att de kan komma att ändras och att andra frågor kan 
tillkomma.  

Bakgrund: Sverige behöver kommersialisera fler idéer för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga även i framtiden. Framförallt eftersom tillväxtmarknader förändrar 
balansen i världsekonomin. Idag utvecklas för få företag med kommersialiseringssyfte, 
mycket tack vare bristfällig finansiering. Framförallt är det ett problem vid finansiering i 
tidiga skeden, något som lett in oss på det alternativa finansieringsalternativet Crowdfunding.  

Problemdiskussion: Riskkapitalinvesteringar inom venture-segemenetet är det lägsta sedan 
2007 och det är viktigt att trenden vänds eftersom riskkapital beskrivs som en katalysator för 
svensk tillväxt. Huruvida crowdfunding är en lösning återstår att se.  Vidare finns det ett 
akademiskt gap av förståelsen av vad som motiverar en individ att engagera sig i 
crowdfunding vilket är intressant att studera givet kontexten. 

Syfte: Studiens syfte är att redogöra för motivationsfaktorer bakom svenska individers vilja 
eller ovilja att finansiellt stödja svenska tillväxtföretag genom folkfinansiering. För att 
besvara vårt syfte använder vi oss av följande frågeställning: 
 

• Vilka inre och yttre motivationsfaktorer påverkar individer till att finansiellt stödja 
tillväxtföretag? 

	  

	  
Del 1. Frågor om bakgrund och Framtidslyftet 

● Kan du berätta kort om din egen bakgrund och roll på Framtidslyftet? 

 

● Kommentar på folkfinansiering i Sverige och bristen på tillväxtföretags kapital i tidiga skeden. 

 

● Kommentar på Framtidslyftets kombinationen av riskkapitalism och folkfinansiering. 

  

● Är svenska folket medvetna om folkfinansiering och Framtidslyftet samt den nuvarande 

problematiken? Om inte, hur ska de bli medvetna? 

 

Del 2. Motivation 

● Hur motiverar ni individer att folkfinansiera? Trycker ni på att de ska motiveras av att stödja 

samhället eller för att de ska intressera sig för företagen? Eller på grund av ren glädje att de 

tycker det är kul att folkfinansiera? 
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● Skulle du säga att individer motiveras av att tillhöra en community (Framtidslyftet) och av att 

tillhöra en rörelse? På vilket sätt i sådana fall? 

  

● Beaktas individers (lyftarens) åsikter på något sätt av Framtidslyftet? I hur stor grad 

involveras individer i Framtidslyftet?  

 

● Interagerar individer med varandra på Framtidslyftet? Om, hur? Om inte, varför? Finns det i 

sådana fall någon plan på att involvera individerna mer så att de både kan interagera med 

framtidslyftet, företagen och varandra? 

  

● Finns det någon form av tydligt samband på de personer som hittills har donerat pengar, finns 

det någon överrepresentation av entreprenörer, egenföretagare och innovatörer? 

 

● Skulle ni kategorisera verksamheten som välgörenhet i dagsläget? 

 

Del 3. Incitament 

● Arbetar Framtidslyftet med någon typ av incitament? Om, hur/vilka? Om inte, varför? Tror du 

att Framtidslyftet måste arbeta med incitament för att attrahera vanliga svenssons?  

  

● Det finns fem crowdfunding-modeller idag; Donationsmodellen, equity-crowdfunding, 

belöningsmodellen, förköpsmodellen och lånemodellen.  Vilken/vilka skulle vara lämpliga för 

Framtidslyftet (bortsett från donationsmodellen)?  Eller behövs det utvecklas någon annan? 

  

● Vilka incitament tror du fungerar bäst givet Framtidslyftet? Monetära, materiella, 

inbjudningar till events eller andra förmåner? 

  

● Vad tror du är den största anledningen till att individer inte donerar pengar till 

entreprenörskap? Kan det vara bristen på medvetenhet, bristen på incitament eller annan 

faktor?  

 

● Svenskar betalar redan hög skatt där en stor del går till forskning och utveckling och 

till nyföretagare. Hur tror du svenskar ställer sig till att bistå tillväxtföretag när de 

redan betalar en hög skatt?  
 



Bilagor	  
	  

	  85	  

Bilaga	  2.	  Enkät	  till	  studenter	  
	  

• Genomfördes	  mellan	  den	  sjunde	  Maj	  2013	  och	  den	  20:e	  Maj	  2013.	  	  
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Bilaga	  3.	  Enkätresultat	  	  
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	  	  Bilaga	  4.	  Daglig	  svarsfrekvens	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påminnelse 
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Bilaga	  5.	  Enkätutskick	  via	  Framtidslyftets	  nätverk;	  
Nyhetsbrev,	  Facebook	  och	  hemsida	  

 

	  
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  

	  
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  


