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Sammanfattning 

I denna studie har tidigare forskning kring faktorer som bidragit till lyckade 

crowdfundingkampanjer sammanställts och en undersökning gjorts på lyckade glassprojekt 

från kickstarter. Crowdfunding är en relativt ny typ av investeringskanal, där man genom 

många och små donationer från allmänheten samlar ihop en stor summa till ett projekt. 

Kommunikationen i en crowdfundingkampanj verkar ha stor betydelse för hur väl ett projekt 

har lyckats och det gemensamma ifrån tidigare undersökningar är att ett projekt skall hålla 

hög kvalitet för att bli framgångsrikt. Glassprojekten som analyserats gav resultatet att antalet 

projektuppdateringar har ett direkt samband med resultatet. Videolängd korrelerar inte med 

resultatet och är inte ett mått på kampanjens kvalitet. Antalet Facebookvänner skaparen har 

privat påverkar kampanjens resultat med den troliga förklaringen att flertalet donationer sker 

från familj och vänner, och dessa donationer kan vara en indikation för andra att projektet är 

seröst och därmed lockar in fler donationer. 

Abstract 

In this study previous research on the factors that contributed to successful crowdfunding 

campaigns have been compiled and a survey carried out on successful ice cream projects from 

kickstarter.com. Crowdfunding is a relative new way of collecting investment money; this is 

done by asking the public for small donation to raise a big amount and by that achieve the 

campaign goal. Communication in a crowdfunding campaign seems to have tremendous 

impact on a project’s success, and the conclusion from previous studies is that a project must 

be of high quality to do well. The result of the Ice Cream Projects analyzed indicated that the 

number of project updates correlates to the result. Video length does not correlate with the 

results and is not a measure of the campaign's quality. The number of private Facebook 

friends the creator of the project has affects campaign performance.  The likely explanation is 

that the majority of donations is from friends and family, and these donations may be an 

indication to others that the project is serious and thus attracts the more donations.  
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INLEDNING 

Det finns många teorier kring vad som gör att vissa crowdfundingkampanjer lyckas och andra 

misslyckas. I detta arbete ska jag ta reda på vad glasstillverkare som lyckats med 

crowdfunding har gjort i sina projekt och vilka kommunikativa delar i detta som troligtvis har 

lett till det lyckade resultatet.  

Crowdfunding är ett relativt nytt beteende som allt fler utforskar för att få möjlighet att satsa 

på en affärsidé (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2014). Det svåra är inte att starta 

en crowdfunding, det svåra är att få den att lyckas (Mollick, 2014).  Hur ska man utforma en 

kampanj för att få så stora chanser som möjligt att lyckas? I denna studie undersöks hur 

kommunikativa faktorer påverkat resultatet, i detta fall med fokus på antal Facebookkontakter 

och uppdateringsfrekvensen i projektet. Greenberg et al. (2013) diskuterade huruvida olika 

kvantitativa mått i en video kunde mäta kvalitet. Crowdbuzz.com (2014) hävdade bestämt att 

en video skall vara mellan 3-4 minuter lång för bästa resultat i en crowdfundingkampanj. I 

detta projekt har jag undersökt om videons längd har ett samband med projektens resultat. 

MOTIVERING 

Crowdfunding är en ny växande investeringskanal för entreprenörer som söker finansiering 

(Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2014). Det finns dock många seriösa kampanjer 

som inte når sitt mål och därmed inte kan fullföljas (Wash & Solomon, 2014). Hur ska då en 

kampanjstartare utforma sitt projekt för att ha så stor chans som möjligt att lyckas? 

I denna rapport studeras framgångsrika faktorer med fokus på de kommunikativa delarna. Här 

undersöks faktorer som kan hjälpa kampanjgrundarna att få in det kapital de behöver och 

därmed få en lyckad crowdfundingkampanj. 

Det finns flera sätt att kommunicera med omvärlden i en crowdfundingkampanj. Dels genom 

utformningen av texten på sin kampanj, genom en video, att använda sociala medier så som 

Facebook och Twitter och att posta uppdateringar på sin kampanjsida. Denna kommunikation 

går att påverka för att få så lyckad kampanj som möjligt (Greenberg, Pardo, Hariharan, & 
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Gerber, 2013). Det svåra är att veta vilka av dessa som betyder mest för projektets insamling 

(Xu, et al., 2014) och därmed är viktiga för en kampanjstartare att lägga tid på. 

 

SYFTE 

Syftet är att öka kunskapen i hur crowdfundingkampanjer skall utforma sin kommunikation 

för att nå sina mål, samt undersöka huruvida ett urval av dessa teorier stämmer med avslutade 

lyckade kampanjer i en nischad bransch, glasstillverkning. 

FRÅGESTÄLLNING 

 För framgångsrika kickstarterprojekt för glass, finns det något samband mellan 

kommunikationen så som projektuppdateringar och antalet Facebookvänner grundaren 

har, med kampanjutfallet (genomsnittsbidraget, antal bidrag, resultatet)? 

 Kan videolängden anses vara en indikation på kvalitet, och därmed påverka resultatet? 

AVGRÄNSNINGAR 

Denna rapport undersöker hur insamlingarna för glassproduktion på crowdfundingsidan 

Kickstarter över $8 000 utformat sina kampanjer. Undersökningen kommer att vara rent 

kvantitativ och utan kvalitativa värderingar av projekten. Huruvida det är ”bra idéer” eller 

huruvida projektet ”känns” eller ger intryck av, värderas alltså inte i denna rapport. 

Inriktningen av analysen är mot kommunikationen, med fokus på antal Facebookkontakter 

grundaren har, uppdateringar av projektet samt videolängd.  

TEORI 

Detta avsnitt kommer att behandla nedanstående teman i följande ordning: 

 Vad är crowdfunding? 

 Varför skapar och bidrar människor i dessa projekt? 

 Vad påverkar projektets framgång? 

Den sista punkten, vad som påverkar projektets framgång, kommer att delas in i två 

kategorier. Den ena kategorin är val som projektstartaren aktivt gör och kan påverka, den 
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andra är faktorer som är fasta som projektstartaren har mycket svårt att påverka. Påverkbara 

faktorer är hur kampanjen utformas (vilka riktar sig kampanjen mot, har de lagt upp en video 

och språkbruk), vilka förmåner som ges, uppdateringsfrekvens, användning av sociala medier, 

kampanjens mål samt om kampanjen är av typen flexible eller fixed. Icke påverkbara faktorer 

är istället geografiskt läge, bidragshistorik (hur folk har bidragit till projekten i tiden) och 

antal vänner på sociala medier. 

BEGREPP 

I denna rapport har den engelska termen Crowdfunding använts istället för den svenska 

översättningen ”Gräsrotsfinansiering”, detta då den inte har riktigt samma betydelse. De 

personer som startar och driver en Crowdfundingkampanj har valts att kallas för 

kampanjstartare, och de som valt att bidra eller potentiella bidragsgivare har kallats för 

bidragsgivare. 

 

VAD ÄR CROWDFUNDING? 

Crowdfunding är ett finansieringssätt där företag med en idé till en tjänst eller vara samlar in 

bidrag från allmänheten istället för att gå till en riskkapitalist eller en bank för lån. Det bygger 

på att små bidrag från många människor i slutändan bygger upp en stor summa som kan göra 

att projektets mål nås och verksamheten kan sättas igång (Andrew, 2015). Motivationen för 

att bidra brukar vara antingen filantropisk eller en möjlighet att göra en investering (Wash & 

Solomon, 2014). Det finns ett flertal sidor på internet som detta bedrivs på, varav de största är 

Kickstarter och Indiegogo (Barnett, 2014). 

VARFÖR VILL FOLK SKAPA ELLER BIDRA TILL KAMPANJER? 

Det finns flera olika anledningar att skapa och bidra till ett projekt inom crowdfunding. E M 

Grebber, J. Hui och H Kuo (2012) utförde en serie intervjuer med skapare och bidragsgivare i 

crowdfundingkampanjer där de undersökte just detta. En större undersökning gjordes senare 

året därpå av samma författare, E. Grebber samt J. Hui. I denna undersökning kom de fram till 

samma resultat men med några tillägg (2013). De fick även fram vad som gör att folk tvekar 

till att bidra eller skapa ett projekt.  

Det finns flera anledningar till att skapa en crowdfundingkampanj. De största är för att samla 

ihop pengar, etablera nya kontakter, få bekräftelse, försöka återskapa andras lyckade resultat, 
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öka spridningen med hjälp av sociala medier, göra reklam för sin produkt och skapa en ökad 

medvetenhet kring den, behålla kontrollen över sitt företag samt lära sig färdigheter inom 

crowdfunding. Det finns även faktorer som avskräcker från att starta en kampanj. Det handlar 

om oförmågan att attrahera bidragsgivare till sitt projekt och därmed inte få tillräckligt stor 

spridning. En annan rädsla är att misslyckas med projektet samt att det är tid- och 

resurskrävande. (Gerber & Hui, 2013). 

De faktorer som är motiverande för bidragsgivarna att stödja ett projekt är att de får någon 

sorts av belöning, stöttar kampanjstartaren och hjälper dem att uppnå kampanjens mål. De 

känner även ett värde i att få engagerar sig och bidra till en kreativ gemenskap. Det som 

avskräcker deras medverkan i ett projekt är att de inte till fullo litar på att kampanjens skapare 

använder pengarna till vad som utlovats (Gerber & Hui, 2013). 

Den slutsats som Gerber och Hui (2013) drar är att det finns tre designprinciper som bör följas 

i ett projekt, för att minska oro och öka motivation.  Den första principen är att dela 

information och resurser på ett effektivt sätt, kanske via ett internetforum där skapare av 

projektet kan svara på frågor och där bidragare kan lära och stötta varandra. Den andra 

principen är att vara tydlig med att kampanjstartaren stöttar dem som bidragit både före, under 

och efter kampanjen är gjord. Detta kan ske via en plattform så som ett forum, men också 

möten med bidragarna där man ger support. En tredje princip är att kampanjstartaren skall 

vara transparent så mycket som går. Detta kan göras genom att kampanjstartaren presenterar 

för bidragarna de risker man anser att projektet har, och att detta görs i ett format som är 

lättförstått och tydligt. Denna öppenhet skall ske så att information sprids men utan att 

potentiella bidragare skräms bort.  

VAD PÅVERKAR PROJEKTETS FRAMGÅNG? 

För att nå ett lyckat resultat i en crowdfundingkampanj finns det olika parametrar som spelar 

in. Dessa parametrar har i detta projekt, som tidigare beskrivet, delats in i påverkbara och icke 

påverkbara faktorer.  
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PÅVERKBARA FAKTORER 

Påverkbara faktorer är som tidigare nämnts sådana val som projektstartaren aktivt gör och kan 

påverka. Som hur kampanjen utformas, vilka kampanjen riktar sig mot, om en film finns, 

språket som används, uppdateringsfrekvens, användning av sociala medier, kampanjens mål 

samt om kampanjen är av typen flexible eller fixed. 

Vilka riktar kampanjen sig mot? 

Crowcroft et al. (2014) har delat upp bidragsgivare i två kategorier. Den ena gruppen är de 

människor som är återkommande, erfarna givare inom crowdfunding. De är ute efter en bra 

investering, besöker denna sorts sidor regelbundet och har tidigare bidragit till andra projekt. 

Den andra gruppen är impulsiva givare. De ser en enskild möjlighet till att antingen hjälpa till, 

stödja en god sak eller köpa en vara de fått tycke för. Denna person har aldrig tidigare, eller 

enbart ett fåtal gånger, bidragit och karakteriseras av att hen agerar känslomässigt och 

impulsivt. Dessa två grupper investerare agerar och tänker på olika sätt när de läser 

kampanjen och utvärderar den för sina behov.  

Det kan vara en nyckel till framgång att aktivt inrikta sig mot den ena eller den andra för att få 

största möjliga spridning. Med andra ord, vet vilka faktorer som de olika investerarna drar sig 

till så kan kampanjstartaren utforma kampanjen på ett optimalt sätt för att få dem intresserade. 

Generellt sätt så vill man få de erfarna investerarna intresserade om man vill få in mycket 

pengar, och de impulsiva om man vill få in pengar till ett projekt som styrs mer med hjärtat än 

med pengar. Dessa olika mål kan förvisso stråla samman i vissa projekt, men oftast är de 

skilda åt när man ser till vad huvudsyftet med projektet är. Det som observerats är att de två 

grupperna olika grupperna av bidragsgivare stödjer ofta olika typer av kampanjer. Lite 

förenklat kan man generalisera att teknologiska kampanjer stödjs av erfarna givare, medan de 

känslomässiga, konstnärliga kampanjerna främst stödjs av impulsiva givare (Crowcroft, 

Quercia, & An, 2014). 

Kvalitet och seriositet 

E Mollick gjorde en undersökning kring hur kvaliteten på projektet påverkar hur det går för 

kampanjen. (2014, s. 7) Ett mått på kvalitet är bland annat huruvida kampanjen har en video 

eller inte (Mollick, 2014). Att ha en video tyder på ett engagemang och det är dessutom 

kickstarters första regel kring hur man utformar en kampanj ”Video: make one!...” 



9 

 

(Kickstarter.com, u.å.). Enligt Mollick minskade chanserna till en lyckad kampanj med 26% 

om video saknades (2014). Ett annat mått på kvalitet är om projektbeskrivningen är rättstavad 

eller ej. Felstavningar sänker helhetsintrycket och därmed minskar auktionsvärdet (Cabral, 

2012, refererad i Mollick 2013). Ett felstavat projekt har 13% mindre chans att lyckas än ett 

rättstavat (Mollick, 2014). Projektets målsättning ger också olika typer av bidragsgivare. Låga 

mål ger impulsiva givare och höga mål ger erfarna givare. Crowcroft m.fl. skriver att höga 

mål signalerar seriositet och ambition vilket uppskattas av de erfarna givarna. (2014)  

I en av rapporterna (Greenberg, Pardo, Hariharan, & Gerber, 2013) resoneras om videons 

kvalitet går att mäta på något kvantitativt sätt för att på så sätt förutspå resultatet av 

kampanjen utifrån något annat än bara innehållet i videon, vilket är svårmätt då parametrarna 

är subjektivt värderade av åskådaren. På hemsidan Crowdfundbuzz.com (2014) hävdar de att 

en videos optimala längd är 3-4 minuter, och att det är viktigt att inte avvika från detta då 

detta skulle påverka projektet negativt.  

Språket 

Tanushree Mitra och Eric Gilbert (2014) har undersökt hur språket och vad man skriver i ett 

projekt påverkar resultatet. I lyckade kampanjer förekom vissa ord, fraser och meningar mer 

frekvent och i misslyckade kampanjer förekom andra. Dessa uttryck har sammanställts och 

delats in i sju olika kategorier, så som pengar, nöje och känslor. Undersökningen visade att 

ingen av dessa kategorier hade någon överrepresentation på lyckade kampanjer eller 

misslyckade kampanjer men den kategori som stod ut mest var ”socialt”. Fraser som rörde det 

sociala var högt representerade i både misslyckade och lyckade kampanjer. Detta är inte så 

konstigt, då detta är ett socialt sätt att samla in pengar. Det vore snarare underligt med en 

kampanj utan dessa sorters meningar. 

Flertalet stycken som förekom i lyckade kampanjer började med meningen : ”Pledgers vill 

receive …”. Vilket kan översättas med ”Bidragare [till projektet] kommer att få…”. De 

meningar som förekom mest som inledande mening i ett stycke i misslyckade kampanjer 

började med ”Even a dollar …” vilket kan översättas till ”Bara en dollar [kan]”. Den första 

meningen visar att en positiv tro på framtiden ökar chanser till en lyckad kampanj medan den 

som förekom mest i misslyckade kampanjer visar på att en pessimistisk och tiggande ton gör 

att folk drar sig från att bidra (Mitra & Gilbert, 2014). 
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Mitra & Gilbert har sammanställt en lista på de ord och meningar som återfunnits i projekten. 

Nedan är de tio mest bidragande meningarna (2014, s. 56): 

 

Meningar som återkom i lyckade 

kampanjer 

Meningar som återkom i misslyckade 

kampanjer  

o Project will be 

o Has pledged 

o Pledged and 

o We can afford 

o Used in a  

o Around new 

o Their creative 

o Mention your 

o To build this 

o Option is 

o Pledged 

o Not been able 

o All the good 

o Models of 

o Information at 

o Of the leading 

o New form of 

o We have lots 

o Way for us 

o An honorable mention 

Mitra & Gilbert (2014) understryker i sitt arbete att enbart genom att använda dessa fraser 

kommer inte automatiskt göra projektet lyckat utan slutsatser de drar är att en mer positiv ton 

i texten gör projektet mer åtråvärt en ett projekt med en negativ ton. Inte något förvånande 

enligt dem själva, men något att tänka på i framtagningen av en kampanj då man bör väga 

sina ord för att nå maximal effekt.  

Uppdateringsfrekvens 

Kuppuswamy och Bayus (2014) skriver att när ett projekt uppdateras så kommer fler bidrag 

in. Vad gäller bidragsgivning ser hela projektperioden ser ut som ett ”U”, där de flesta bidrag 

kommer in under början och slutet. Däremellan är det i regel mycket mindre bidrag. Här kan 

man se ett samband till uppdateringsfrekvensen som också är störst i början och slutet av 

insamlingen. Enligt Mollick (2014) är det en kvalitetsindikation att ha uppdateringar i sin 

kampanj. Så snart projektet lanserats ska uppdateringarna börja komma. Om projektet hoppar 

över denna tidiga uppdatering om projektets status, minskar chanserna med 13% för en lyckad 

kampanj. Sarli (2011) skriver att uppdateringar ska ske ofta och med relevant information för 

bästa kampanjresultat. Xu et al. (2014) fann att det var lättare att förutspå ett lyckat resultat 
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utifrån kommunikationen mellan projektskaparna och eventuella investerare, än från 

projektbeskrivningen i sig. 

Xu et al. (2014) kom fram till att det finns sju olika typer av uppdateringar som görs i projekt: 

social reklam, progressionsrapport, nytt innehåll, påminnelse, svar på frågor, ny belöning 

samt tacksamhet. De fann samband mellan användning av de olika typerna med hur vida 

projektet blev lyckat eller ej, samt i vilken tidsperiod som dessa användes i projektet. Det som 

stod ut mest var att påminnelser gjorde störst nytta mot slutet av projektet, medan svar på 

frågor gjorde störst påverkan i början på projektet. Att göra social reklam, så som att ge 

uppmaning om att sprida projektet på ett socialt nätverk så som twitter eller Facebook, gav ett 

konstant högt resultat samt att ge uppdateringar på hur projektet går.   

Det har i undersökning (Crowcroft, Quercia, & An, 2014) setts en direkt koppling till att 

projekt som uppdateras ofta lockar till sig erfarna givarna. Detta kopplas även samman med 

kommentarerna på sidan, där många kommentarer på projektet gör att impulsiva givare 

förloras och erfarna lockas.  

Projekttyp: Flexible eller fixed? 

En annan aspekt är hur man utformar investeringshorisonten i projektet. Det finns för 

närvarande två sorters projekt där finansieringen ser olika ut. 

Den ena typen är den flexibla sorten, flexible. I denna sort är alla parametrar som namnet 

antyder flexibla, du kan anpassa när projektet är avslutat och vad som händer om satta mål 

inte uppnås. Kampanjen kan välja att inte ha en deadline och därmed skapa ett fortlöpande 

projekt, eller välja att ha en deadline men att ändå ta emot pengarna om målet inte uppnåtts. 

På så sätt säkerställer man att inte falla på målsnöret. Den andra typen av kampanj är fixed, 

eller fast. Här finns en fast deadline med ett fast mål och om målet inte uppnås betalas 

pengarna tillbaka till bidragsgivarna (Wash, Ma, & Solomon, 2015). 

Båda dessa typer av kampanjer har fördelar och nackdelar när det kommer till det 

psykologiska spelet i att få in bidragna. Risken med att ha en deadline är att potentiella 

bidragsgivare inte kommer till skott, om målet ej redan har uppnåtts. Detta skapar en ond 

spiral, där det finns villiga bidragsgivare som inte vågar ta steget att bidra vilket i sig leder till 

att andra som också är villiga inte heller vågar. Om någon börjar bidra kan detta leda till att de 

andra gör detsamma, vilket gör vikten att få in tidiga bidrag större vid en fast deadline, än när 
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deadlinen är flytande/flexibel (Wash & Solomon, 2014). Risken med att ha ett flexibelt 

projekt är att investerare kan se det som oseriöst och därmed avstår med sitt bidragande. 

Fördelen med en deadline är därmed att man ses som mer seriös. Vid en fast deadline ges 

investerarna en trygghet, då de får tillbaka pengarna om målet ej nås. (Wash, Ma, & Solomon, 

2015)  

ICKE PÅVERKBARA FAKTORER 

Crowdfundingkampanjer har även faktorer som är fasta och som är svåra att påverka. Icke 

påverkbara faktorer är geografiskt läge, bidragshistorik (hur folk har bidragit till projekten i 

tiden) och antal vänner på sociala medier skaparen har. 

Geografiskt läge 

I sin rapport definierar A. Agrawal, C Catalini och A Goldfarb (2011) givare som antingen 

lokala eller avlägsna. Definitionen på de lokala är alla som befinner sig inom 50 km från 

projektets ursprung och avlägsna är alla längre ifrån. Antalet avlägsna bidragare är fler, men 

lokala ger större bidrag. De visade i sin undersökning av sidan Sellaband att bidragsgivare 

inom 50 km ger 2,6 ggr större bidrag i genomsnitt än de utanför 50 km. De lokala investerarna 

skiljde sig från avlägsna med att deras villighet att investera var större innan ett projekt 

passerat $10 000. Det som även kom fram i undersökningen att gruppen familj och vänner 

ofta finns lokalt. Då familj och vänner oftast var en stor del av bidragarna påverkar detta hur 

fördelningen ser ut mellan lokala och avlägsna bidrag. 

Mollick (2014) kunde i sin undersökning visa på att geografin har betydelse, då olika städer 

hade olika ”intressen”. Till exempel har musikprojekt större chans att lyckas i Nashville, Los 

Angeles har fler lyckade filmprojekt och San Fransisco stödjer spel, teknologi och 

designprojekt. Samma undersökning visade även att städer där projekt inom en viss kategori 

hade startats, har projekt inom samma kategori större chans att lyckas. Vilka som projektet 

geografiskt riktar sig till har även en inverkan på vilka typer av givare som intresserar sig för 

projektet. Lokala projekt ger fler impulsiva givare medan de mer globala och lokalt obundna 

projekten lockar till sig de erfarna givarna (Crowcroft, Quercia, & An, 2014).  

 

 



13 

 

Familj och Vänner 

Familj och vänner är en bidragskategori som A. Agrawal, C Catalini och A Goldfarb (2011) 

har definierat som personer som gått med på sidan enbart eller i första hand för att stödja 

projektet som en anhörig startat. Denna grupp människor är enligt deras undersökning de som 

bygger upp grundplåten i en kampanj, men som i proportion blir mindre ju mer pengar som 

kommer in. I de första $500 står familj och vänner för 1/3 av investeringarna, men i 

kampanjens slut är delen istället 1/5. Gruppen familj och vänner är även mycket mindre aktiva 

på crowdfundingsidan i övrigt i förhållande till andra användare. I undersökningen av sidan 

Sellaband framkom också att familj och vänner i antalet är en stor del (61-65%) av de lokala 

donatorerna och de står samtidigt för ungefär för 36-60% av de insamlade pengarna (Agrawal, 

Catalini, & Goldfarb, 2011).  

Crowcroft et al. (2014) rekommenderar artistiska projekt att främst rikta sig till de tre ”F”:en, 

Friends, Family and Fools i utformningen av sin kampanj, för att nå en så stor grupp 

investeringsvilliga som möjligt då just familj och vänner och impulsiva givare i större 

utsträckning bidrar till konstnärliga och estetiska projekt än vad erfarna givare gör.  

Sociala nätverkens storlek 

Enligt Mollicks undersökning finns det ett samband mellan antalet Facebookvänner 

kampanjskaparen har, och hur bra det går för den. Vid 10 vänner har ett filmprojekt 9% chans 

att lyckas, vid 100 vänner ökar den till 20% och vid 1000 vänner är den 40%. (Mollick, 2014) 

Det Mollick även kom fram till var att det var mer fördelaktigt att inte ange sitt Facebook-

konto om du hade få vänner. Detta spekulerar han i kan ha med att seriositeten är högre på en 

kampanj vars skapare inte använder Facebook, än en skapare som har få vänner på Facebook. 

Crowcroft, Quercia, & An (2014) skriver att det finns en tydlig koppling till hur många 

kontakter skaparen privat har på sociala medier (i undersökningens fall Facebook) och hur 

stor andel av bidragarna som är impulsiva. Där ju fler Facebookvänner resulterar i desto fler 

impulsiva givare. Det finns även en marginell trend mot att de med få Facebookvänner får 

större andel erfarna givare. I en undersökning av Lu, et al. (2014) fick de fram att ju mer en 

person gjorde reklam för sitt projekt på sociala medier, desto högre resultat och fler 

donationer drog projektet in.  
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Bidragshistorik 

A. Agrawal, C Catalini och A Goldfarb (2011) visade i deras undersökning att investerare 

blev mer villiga att investera i ett projekt ju mer projektet redan samlat in. Detta skriver även 

Solomon, Ma och Wash (2015) och de understryker att det är viktigt att man i projektets 

initiala skede får in så många bidrag som möjligt. Detta signalerar att projekt kommer att nå 

målet och att många är intresserade av det. Hur snabbt projektet växer lockar olika sorters 

användare. De impulsiva stödjer hellre de långsamtväxande och de erfarna stödjer de snabbt 

växande (Crowcroft, Quercia, & An, 2014).  

Ett sätt att skapa tidiga bidragsgivare är att ha ”perks” [På svenska: förmåner] som är 

begränsade i antal till ett kraftigt rabatterat pris, eller på något sätt gör att dessa är mer 

åtråvärda än de som kommer när dessa initiala tagit slut. Ett annat sätt är att skapa 

”bidragsdeadlines” på vägen innan slutet av kampanjen, som måste hållas för att projektet 

skall finnas kvar. Om dessa inte hålls, läggs projektet ned. Detta kan sporra dem som tvekar 

och vill vänta till sista minuten. Wash, Ma och Solomon (2015)  spekulerar i sin rapport om 

ett tredje sätt att få in tidiga bidrag. Detta görs genom att den totala summan som samlats in 

blir dold för allmänheten när målet nästan har nåtts och sedan är dold en stund efter att målet 

har nåtts, och alla överskjutande bidrag till projektet delas ut till de som varit med och bidragit 

i ett tidigt stadium. Detta skulle enligt dem kunna motivera många fler till att bidra i ett 

projekts början. 
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METOD 

I detta kapitel kommer min metod att beskrivas. Delarna beskrivs i den ordning de 

genomförts. 

Jag har använt mig av kvantitativ datainsamling (Bryman, 2002). I detta fall undersöks ett 

urval av indikatorer och mått som i tidigare undersökningar kopplats samman med lyckade 

resultat i Crowdfundingsammanhang.  

TEORIINSAMLING 

För att besvara den första frågeställningen Vad har tidigare lyckade kampanjer gemensamt?, 

började arbetet med en teoriinsamling där jag läste in mig på området. Mitt sökord var 

crowdfunding och jag läste alla artiklar på detta område, då det inte finns så många. Jag tog 

därefter ut dessa artiklars källor och valde ut de som var intressanta för mitt område. 

Resultatet av teoriinsamlingen och det som är intressant för denna studie är redovisat i 

uppsatsens teori-kapitel. 

GENOMFÖRANDE 

För att kunna besvara den andra frågeställningen, huruvida tidigare beskriven teori går att 

applicera på en smal bransch, valde jag att fokusera på glassverksamheter. 

URVAL 

För att kunna hitta gemensamma nämnare hos lyckade kampanjer valde jag att använda 

kampanjerna med en insamling över $8 000 som hänvisar till glasstillverkning som 

primärsyfte, alltifrån att sälja egentillverkad glass till att skapa ett system för hemmanvändare 

att göra egen glass enkelt hemma. Med lyckade kampanjer syftar jag till att de har uppnått 

minst 100 % och därmed blivit genomförda. Avgränsningen $8 000 och enbart lyckade 

kampanjer gjordes för att få ett representativt underlag för att göra en rättvisande 

undersökning. Valet att inte välja alla eller en ännu lägre summa som avgränsare, var att tiden 

för detta projekt var begränsad. 
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Datainsamling har skett direkt från Kickstarters sida med sökorden ”Ice Cream” under 

kategorin ”Food” (Kickstarter.com, u.å.). Dessa har sorterats efter storlek (resultat), och de 

kampanjerna med en insamling över $8 000 valdes ut. Jag tog även kontakt med Kickstarter 

för att få tag på data som gemene man inte kan få tag på, så som bidragshistorik, geografiskt 

ursprung av bidragsgivarna osv. Men Kickstarter nekade denna förfrågan.  

AVGRÄNSNINGAR OCH FOKUSOMRÅDEN 

Utifrån teorin har jag valt att först göra en grov analys och visualisering på data som samlats 

in, för att därefter rikta in mig på tre huvudområden; antalet Facebookontakter, videolängd 

och antalet uppdateringar i projektet. 

Valet av glassprojekt var då jag själv har personligt intresse i dessa, samt var en smal nisch 

som var enkel att samla ihop en stor andel av de lyckade kampanjerna. 

Videolängden valdes då en källa (Crowdfundbuzz.com, 2014) bestämt hävdade att en viss 

videolängd hade stor påverkan på slutresultatet av projektet. Detta tillsammans med en 

diskussion ifall det finns parametrar i en video som går att kvantifiera och därmed vara mät- 

och jämförbar i förhållande till andra projekt som en kvalitetsindikation, gjorde mig nyfiken 

att testa detta i urvalet av kampanjer jag analyserar.  

 

VAL AV DATA FÖR INSAMLING 

Valet av data baserades på M. D Greenberg, K Harihan, E Greber och B Pardos (2013) 

forskning kring hur man förutspår lyckade projekt på kickstarter. De har tillsammans 

utvecklat ett verktyg som ska hjälpa crowfundingskapare att se huruvida en kampanj kommer 

att bli lyckad eller ej. I detta verktyg utvärderade de följande faktorer av redan utförda 

kampanjer med rent kvantitativa mått: mål kategori som projektet tillhör, antal förmåner vid 

bidrag, längd på projektet i dagar, om projektet är anslutet till Twitter, om video finns, om 

projektet är ansluten till Facebook, antal privata Facebookvänner skaparen har, antal 

Twitterföljare skaparen har, känsla på projektet(positiv/negativ/neutral), ”Grade level” samt 

antal meningar i projektbeskrivningen. Med hjälp av enbart dessa mått, kunde de förutspå 

med 68 % säkerhet kring huruvida projektet skulle lyckas eller ej.  
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I deras diskussion funderar de kring andra variabler som kan spela in och som skulle påverka 

mätresultatet till ett mer exakt förutspående. De variabler de spekulerar kring är kvalitet på 

bild och ljud i film, skaparens tidigare erfarenheter av crowdfunding, ålder, kön, geografisk 

plats, nätverk samt innehåll i text och video. När de inkluderade antalet bidragare i 

ekvationen, så kunde de med 90 % förutspå hur resultatet skulle se ut. 

Utifrån ovanstående valde jag att samla in data från följande områden. 

 Mål  

 Antal förmåner (perks) vid bidrag 

 Ansluten till Twitter 

 Video (ja/nej samt längd) 

 Ansluten till Facebook 

 Antal Facebookvänner 

Jag  kompletterade med följande områden då jag fått indikationer från annan forskning att 

dessa kan påverka utgången på ett projekt: 

 Stad med invånarantal och stat 

 Om det är en expanderande verksamhet eller en nyskapad 

 Antalet kommentarer 

 Antalet uppdateringar 

 Resultat 

 Antalet bidrag 

All insamlad data har dock inte använts i detta projekt, men finns med i bilaga 1. 

TOLKNING AV DATA 

Data strukturerades upp i ett Exceldokument (se bilaga 1). Jag skapade spridningsdiagram 

utifrån samtliga ingångsparmetrar med resultatet. Därefter gjorde jag en flik för vardera 

ingångsvärde som skulle analyseras (antal Facebookvänner, antal uppdateringar och 

videolängd). Dessa sorterades i fallande ordning och datainsamlingen delades upp på mitten, 

där de tolv översta (högsta värdena) skiljdes från de 12 understa (lägsta värdena). I fallet 

Facebookvänner var det exakt en tredjedel av projekten som inte hade kopplat sitt privata 
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Facebookkonto, vilket gjorde att denna delades upp i tre delar istället för två. Ur dessa värden 

skapades därefter data som behövdes för att bygga upp lådagrammen där ingångsvärdet 

korrelaterade med utgångsvärdet i förhållande till de översta 50 % och de understa 50 %.  

För att tolka den informationen som samlats in använde jag mig av två olika 

visualiseringsmetoder. Den ena är att använda Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (ρ) och där tillhörande spridningsdiagram över de 

olika faktorerna för att skapa en grafisk överblick för korrelationerna och eventuellt 

orsakssamband. Detta gör man genom att man skapar ett spridningsdiagram med två olika 

faktorer på vardera axeln. Mätdata placeras ut i punkterna i matrisen. Visar sig punkterna följa 

ett mönster, så som stigande eller fallande ”led”, så kan man därigenom urskilja ett samband 

mellan de två faktorerna – en korrelation. Är punkterna däremot utspridda utan synbart 

mönster, så finns det inte något samband mellan värdena. Genom att använda sig av 

”Pearsons r” får vi dessutom ut en siffra som gör att vi kan jämföra de olika graferna, inte 

enbart grafiskt utan, också med ett jämförelsetal; koefficienten ρ. Detta tal ligger mellan -1 

och +1 och ju närmare 0 det ligger, desto mindre förhåller sig de olika mätdata till varandra 

(Bryman, 2002). 

spridningsdiagram (mattecentrum.se) 

  

I en positiv korrelation bildar punkterna ett 

led uppåt. 

I en negativ korrelation bildar punkterna ett 

led nedåt.  

 

Den andra metoden som valts att visa data är lådagram. Istället för att använda 

genomsnittssumman av värden, har i detta projekts använts lådagram. Detta då värdena har 

stor spridning och vissa värden är extremt avskiljande från majoriteten. Ett medelvärde hade 

då påverkats mycket om vissa projekt kom i de olika uppdelningarna och därmed hade gett ett 
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resultat som inte var så pålitligt.  Med lådagrammen läser vi istället av hur fördelningen av 

värdena ser ut, och var majoriteten av dessa ligger i förhållande till varandra.  

Jag har delat upp mätdata enligt en variabel (faktorerna som troligtvis påverkat projektets 

utgång) och där delat värdena på mitten, där de 50 % högsta är i ena gruppen och de 50 % 

lägsta i andra. Därefter har lådagram skapats med utgångsdata och man kan jämföra de två 

grupperna med varandra. Mer detaljerat hur dessa läses av följer nedan. 

Avläsning av lådagram 

 

1. Medianen: Strecket som avskiljer de två kamrarna i lådan. Där är medianen, d.v.s. 

mittenvärdet av alla insamlade värden. Allt över är därmed 50 % av värdena och allt 

under är 50 % av värdena.  

2. Lådan: hela lådans storlek innefattar 50 % av alla värdena. Ju mindre låda desto 

mindre spridning och vise versa. Här kan man läsa ut konsekvens i värden av lådans 

yta, då en mindre låda är mer koncentrerade resultat och en större låda är utspridda 

resultat. 

3. Lådans övre kammare: Detta är de värden som är i kvartil 3, d.v.s. 50-75 % av 

värdena. Om denna är större än den undre delen så är antalet större värden fler i antal.  

4. Lådans undre kammare: Detta är värdena som är i kvartil 2, d.v.s. 25-50% av värdena. 

Om denna är större än den övre, så är antalet mindre värden fler i antal. 

5. Visar de kvarvarande 25 % över respektive under lådan och därmed är alla värdena 

(förutom extremvärden) innefattade.  
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6. Extremvärden. Dessa är värden som inte följer mönstret från de andra värdena och 

ligger mer än 1,5 kvartilavstånd längre bort än undre eller övre delen på lådan. 

(OCLPhase2, 2012; Ericsson, u.å.) 

Lådagrammen på de 50 % högsta värdena i ett urval har jämförts med de 50 % lägsta värdena 

i samma urval. Medianen har jämförts i dessa undersökningar, samt storleken på lådan totalt 

sett. Därefter har en reflektion gjorts över fördelningen av lådans övre och undre del. 

Extremmåtten har ignorerats. Detta då extremerna inte säger något om trenden. Trenderna är 

det vi ser i själva lådan, och det är därmed den som ligger i fokus. 

En översiktlig bedömning görs lättast genom denna illustration från Nayland School i Nya 

Zeeland. (Riley, 2015) 

   

1 2 3 

 

 

1) B är större än A (tydligt resultat) Detta då det inte är någon överlappning mellan de två 

lådorna. 

2)B är troligtvis större än A (Otydligt resultat), Detta då de överlappar, men medianen är 

högre upp än högsta punkten på boxen på den ena än den ändra, eller att 75% är under den 

andras 50%. 

3)  B är inte större än A. Detta då medianen är nästintill på samma ställe och boxarna 

överlappar varandra med både undre och övre lådorna.  
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RESULTAT 

PEARSONS PRODUKTMOMENTKORRELATIONSKOEFFICIENT (Ρ) OCH 

SPRIDNINGSDIAGRAM 

Koefficienten ρ som skapats för de olika graferna talar om att samtliga utom videolängd har 

en viss koppling. Det är även i dessa grafer vi ser tydligast trender genom att se var punkterna 

befinner sig i diagrammet. Samtliga mätningar utom videolängd påvisar ett relativt tydligt 

samband, då de ligger runt 0,43-0,47 på en skala 0-1.  

Det vi kan se på diagrammet är att i Facebookvänner skaparen har privat och antalet 

uppdateringar som gjorts i projektet på är att punkterna till höger om föregående punkt 

nästintill alltid är högre upp i diagrammet.  Detta ger oss en indikation att det finns ett 

samband mellan dessa värden.   

Videolängden visar nästintill inget samband med projektets resultat. Detta ser vi genom att 

punkterna är utspridda utöver hela diagrammet utan någon synlig linje eller trend. Även ρ är 

här nästintill noll, vilket betyder att det inte finns något förhållande mellan mätvärdena. Större 

versioner av diagrammen finns i bilagorna 2-4 

FB vänner/Resultat: ρ = 0,472 Uppdateringar/Resultat: ρ = 0,430 

 
 

Punkterna följer ett tydligt stigande mönster, 

då punkter till höger är högre upp än punkter 

till vänster. Punkterna med 0 vänner är de 

som ej kopplat sitt privata Facebookkonto 

till kampanjen. Dessa är utspridda över hela 

spektrat av resultat. Ett fåtal avvikande 

punkter där kampanjer med fler antal vänner 

inte fått ett högt resultat. 

Punkterna följer ett ganska tydligt mönster. De 

med få uppdateringar har lägre resultat. Några 

avvikande värden där få uppdateringar haft ett 

högt resultat. 
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Videolängd/Resultat: ρ = 0,096  

 

 

Punkternas majoritet ligger mellan 2-3 

minuter långa video. Det finns ingen 

skillnad att utläsa i om dessa ligger på ett 

högre resultat än video som är längre. Det 

går att avläsa att de utan video (längd 0min) 

har ett lägre resultat än majoritet av mätdata. 

Dessa har inte lägre värde än samtliga, ett 

flertal värden ligger under de som ej har 

video i sin kampanj.  Ingen trend går urskilja 

i detta. 
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LÅDAGRAM 

Lådagrammen berättar hur förhållandet av medelvärdet ser ut inom de utvalda 

undersökningarna. Vissa är tydligare än andra och därmed enklare att läsa av och se resultatet 

i. Diagrammen finns i större versioner i bilagorna 5-7 

Facebookvänner till skaparen av projektet 

 

Antal Facebookvänner privat/Antal bidrag till kampanjen 

Man kan ej utläsa skillnad mellan de utan koppling till sitt privata Facebookkonto med de som 

har färre Facebookvänner. Man kan utläsa en mindre variation i spridningen på antalet bidrag, 

för de som har fler Facebookvänner än de som har färre eller inget konto kopplat till 

kampanjen.  
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Antal Facebookvänner privat/Storleken på ett genomsnittligt bidrag 

Det går inte att se någon skillnad mellan kampanjstartare utan privat Facebookkonto kopplat 

till kampanjen och med dem som har ett färre antal Facebookvänner. De med fler 

facebookvänner har en mindre spridning än de två andra grupperna. 

 

Antal Facebookvänner privat/Projektets resultat 

De med fler Facebookvänner har högst. Medianen är högre och den undre sektionen av lådans 

underkant är i höjd eller högre, än de andras median. Detta gör att vi kan säga att det är ett 

högre snitt på resultatet för dem med fler facebookvänner. Det är ingen skillnad mellan de 

utan koppling till det privata Facebookkontot och de med färre vänner. 
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Uppdateringsfrekvens av projektet 

 

 

Antal uppdateringar i projektet / Antalet bidrag 

Ett mycket tydligt resultat. De med fler uppdateringar har fler bidrag än de med färre 

uppdateringar. Detta syns på att intervallet knappt överlappar.  

 

Antal uppdateringar i projektet / Genomsnittliga bidraget till projektet 

Ett tydligt resultat. De med färre uppdateringar har ett större genomsnittsbidrag än de med fler 

uppdateringar av sin kampanj. 
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Antal uppdateringar i projektet / Projektets resultat 

Inte så tydligt resultat, men en ganska tydlig trend. De projekten med fler uppdateringar har 

en trend av att få större resultat än de med färre uppdateringar.  

Videolängd 

 

Videolängd / antal bidrag 

Det är ingen skillnad mellan de två uppdelningarna av lång eller kort videolängd när det 

kommer till antalet bidrag. 
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Videolängd / Genomsnittsbidragen 

Ingen tydlig skillnad. Den med längre video har lite större andel högre bidrag än de med 

kortare video. 

 

 

Videolängd / Resultat 

Ingen tydlig skillnad. De med kortare video har marginell andel större resultat än de med 

längre video. 
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DISKUSSION 

Vad har tidigare lyckade crowdfundingkampanjer gemensamt? 

De framgångsrika kampanjerna har kvaliteten som den gemensamma nämnaren. Att 

projektskaparen har lagt ned tid på att skapa en video, valt sina ord för att fånga en publik och 

därmed investerare samt haft ett rättstavat projekt. Att de har ett socialt nätverk som stöttar 

dem och bidrar är också en viktig del. Även att projektskaparna har valt att kommunicera med 

sina bidragare med uppdateringar kring projektets fortgång har varit en kvalitetsstämpel. Att 

de fått in pengar tidigt i projektet har gjort att projektet har tolkats ännu mer seriöst och 

därmed fått in fler som bidragit vilket har lett till en god spiral och till projektets framgång.  

Det finns även faktorer som är svårt för projektskaparen att påverka. Detta är bland annat i 

vilken stad man startar projektet i. I vissa städer har vissa projekt lättare än andra att lyckas 

(Agrawal, Catalini, & Goldfarb, 2011). Vi kan spekulera kring hur den lokala kulturen, 

utbildningsgraden och andra sociala faktorer ser ut just där. I Los Angeles är filmprojekt mer 

lyckade, vilket kan bero på att omgivningen har en lång historik i filmindustrin och att det på 

så sätt smittar av sig på nystartade projekt.  De får ta del av stadens och omgivningens tidigare 

meriter och får därmed en fördel gentemot filmprojekt från andra, mindre meriterade städer. 

Detta går alltså att dra nytta av för de projekt som befinner sig på en geografisk plats som är 

känd för något. Att implementera det lokala arvet, genom en namnsättning eller temat på ens 

projekt kanske därmed inte skulle vara en så dum idé för att få ett ökat stöd.  

Det har identifierats två olika typer av givare, den impulsiva och den erfarna (Belleflamme, 

Lambert, & Schwienbacher, 2014). Genom att vara medveten om detta går det att få maximal 

effekt av sitt projekt. Släkt och vänner brukar oftast finnas i den impulsiva kategorin, och för 

att nå denna typ av människor så skall man tala till känslorna och hjärtat. Denna person 

hoppar hellre på ett projekt som inte har kommit så långt, vilket gör dessa till en perfekt 

plattform att starta projektet med. Den andra gruppen, de erfarna givarna, de attraheras av 

seriositet och en givande investering. Till dessa skall man prata med hjärnan och förnuftet. De 

vill se siffror, planer och utvecklingskostnader. Kan man i sitt projekt locka in dessa båda 

typer, så borde man få det mest lyckade projektet. Då undersökningar visat att det som 

bidragare är mest rädda för, är att pengarna inte kommer användas till det utlovade, så borde 

det säkraste kortet för att upplevas seriös att köra ett på en fast kampanj, där det finns en 

deadline. Då får de som bidrar tillbaka sina pengar om projektet ej lyckas få ihop hela det 
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bidraget de sökte. Detta tillsammans med en tydlig plan på vad pengarna skall användas till, 

där kostnader och tidsramar på ett trovärdigt och engagerat sätt visar vad pengarna skall gå till 

i slutändan ökar seriositetgraden ännu mer. Även att skapa ett forum eller ett sätt att enkelt 

svara på frågor och öka sammanhållningen mellan båda givare och projektskapare som gör att 

givarna får stöd under hela kampanjen och efter. Projektskaparna kan då enkelt utöva en 

transparens, då de får ett forum att kommunicera med bidragsgivarna, som kan hålla i sig även 

efter att projektet är avslutat. Detta långsiktiga förhållande skänker ytterligare trygghet och 

kan göra att fler bidrar. 

Om detta nu är teorin kring hur ett projekt skall lyckas, hur har det då sett ut i undersökningen 

i detta projekt av en smal nisch. Skiljer den sig från tidigare undersökningar och går det att 

dra några slutsatser?  

 

Påverkar det antalet privata Facebookvänner som skaparen av projektet har, 

projektets framgång? 

Det syns en tydlig trend när man plottar ut antalet Facebookvänner med det resultatet av 

kampanjen i spridningsdiagrammet. Detta kan avläsas genom att man ser hur punkterna bildar 

en lutande linje, svagt uppåt. Att trendlinjen är svagt uppåt betyder att trenden är stigande och 

därmed kan vi dra slutsatsen att desto fler Facebookvänner desto större insamling kommer att 

ske. På nollstrecket kan vi se de som inte har kopplat sitt privata Facebookkonto till 

kampanjen, och att dessa är utspridda längst hela skalan. Denna utspridning gör att vi inte kan 

dra några generella slutsatser över dessa värden. koefficienten ρ ligger på 0,472 från vilket det 

går att avläsa att det finns ett samband mellan värdena.  

Utifrån lådagrammen gjorda från antalet Facebookvänner i relation med antal bidrag, 

bidragens genomsnitt och totala resultatet har vi några slutsatser att dra. Antalet bidrag och 

bidragens genomsnitt påverkas inte av hur många Facebookvänner kampanjens grundare har. 

Det som går att se i samtliga diagram är att det är få skillnader för dem med färre vänner och 

dem som inte kopplat sin privata Facebook till kampanjen. Det man dock kan se är att de med 

fler vänner på Facebook har haft en större insamling i sin kampanj. 

En teori som lagts (Mollick, 2014) fram är att om man har få Facebookvänner så kan man 

tjäna på att inte koppla sitt Facebookkonto alls, då få vänner kan dra ner en i ögonen på 

investerarna. Enligt undersökningen som vi har gjort visar det sig att i glassammanhang så är 

detta inte något som stämmer. Oavsett om man har få vänner eller ej kopplat projektet till sin 
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privata Facebook, så når de samma resultat. Detta är därmed troligtvis inte något som 

påverkar resultatet. 

Tidigare undersökningar (Mollick, 2014) visar att om man har många Facebookvänner så 

attraheras en större andel impulsiva givare än regelbundna givare. Detta kan vi inte dra någon 

direkt slutsats ifrån de data vi fått ut. Dock har andra undersökningar tidigare (Belleflamme, 

Lambert, & Schwienbacher, 2014) visat att artistiska projekt stödjs mer av impulsiva givare. 

Detta utgår vi från stämmer även i detta. Om vi antar att glass är mer åt det artistiska, då det 

handlar om mat, kultur och känslor, än det teknologiska, så kan vi ponera att fler bidragare är 

av den impulsiva sorten. I resultatet borde det därmed synts att antalet donationer är färre på 

de med fler vänner och därmed skulle genomsnittsdonationen gå upp, vilket stämmer överens 

med teorin (Belleflamme, Lambert, & Schwienbacher, 2014). I resultatet i 

glassundersökningen kan vi se en trend åt detta håll. Bidragen är mer samlade i lådans övre 

kammare (övre 50%) och i bidragen är i genomsnitt är lägre hos dem med färre vänner och de 

som ej kopplat kontot alls. Vi kan även se att de med fler vänner har ett genomsnitt högre 

bidrag än de andra (75% av donationerna ligger över båda andra kategoriernas 50%). Detta är 

dock ganska otydligt resultat med ett otydligt orsakssamband, så vi får hålla oss till slutsatsen 

att artistiska projekt med många Facebookvänner har en trend mot att locka färre men större 

bidrag, vilket är signifikant av gruppen impulsiva användare.  

Ju fler Facebookvänner du har, desto större chans är att du lyckas säger flertalet källor 

(Greenberg, et al. 2013; Mollick, 2014). Detta stämmer enligt undersökningen som gjorts, fler 

vänner är kopplat till högre resultat. Familj och vänner är en stor del av de lokala 

donationerna (Agrawal, Catalini, & Goldfarb, 2011), och att de lokala donationerna står för en 

stor del av den insamlade totalsumman. Då Facebookvänner består av vänner och familj, så 

kan vi därmed få en bidragande orsak till varför antalet Facebookvänner korrelerar med 

projektets resultat. Det hade varit intressant att gå djupare inom detta område, och då jämföra 

det geografiska läget av donationerna med det geografiska läget av grundarens 

Facebookvänner. Genom att få den data kan vi uppskatta hur stor andel av Facebookvänner 

som bidragit och därmed skapa en mer rättvisande bild på vart donationerna kommer ifrån 

och vad det är som faktiskt påverkar. 

Jag tror att mycket har med seriositeten att göra. Fler Facebookvänner utstrålar att 

projektstartaren är någon med ett brett socialt nätverk och denna person är då kapabel till att 

med sina kontakter och nätverk, ro sitt projekt i hamn. Detta ökar trovärdigheten i investerares 
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ögon och därmed kvaliteten på projektet i stort. Det kan även påverka åt andra hållet, då en 

projektstartare med flera vänner på Facebook har en möjlighet att få tidiga donationer och 

genom detta uppvisa en seriositet mot framtida investerare. Oavsett vilket håll som det 

påverkar, så är en crowdfunding en insamling där det gäller att knyta an till många människor. 

En person som redan bevisat detta på Facebook kan enligt mig ha en större möjlighet att göra 

detta igen. Dessutom så torde en person med många kontakter på Facebook vara mer aktiv på 

sociala medier än någon med färre. En aktiv person spekulerar jag kring borde vara mer aktiv 

på att göra reklam i dessa sociala medier av sitt projekt, än någon som inte är aktiv. Då detta 

enligt Lu et al. (2014) skulle leda till fler bidrag, så kan man även se detta som ett samband 

mellan många kontakter med högt resultat. 

 

Påverkar antalet uppdateringar i ett projekt dess resultat? 

Vi kan se en tydlig koppling mellan antalet uppdateringar och resultatet i 

spridningsdiagrammeten. Det finns några få projekt som avviker och som har fått högt resultat 

trots få uppdateringar. Men trenden är tydlig, ju fler uppdateringar desto högre resultat. 

Koefficienten ρ ligger på 0,43 vilket visar på ett samband mellan värdena, inte jättestarkt men 

ändå ett samband. 

Vi har genom lådagrammen fått fram tydliga resultat som är lättolkade. Antalet bidrag 

korrelerar med antalet uppdateringar som gjorts, där fler uppdateringar genererar fler bidrag. 

Genomsnittet blir därmed lägre hos de med fler uppdateringar än de med färre. Detta är 

naturligt då antalet är fler och därmed sprids summan ut på större antal, vilket ger ett lägre 

genomsnittsvärde. Vi ser även att resultatet blir högre med fler uppdateringar.  

Flertalet källor (Belleflamme et al., 2014; Greenberg et al., 2013; Xu, o.a., 2014) har 

observerat att uppdateringsfrekvensen har direkta kopplingar till hur lyckat ett projekt blir. 

Detta tyder på att man har en hög kvalitet på sitt projekt, då allmänheten hålls uppdaterade i 

vad som händer. Denna undersöknings resultat skiljer sig inte från den uppfattningen, utan 

stödjer tesen om att högre antal uppdateringar ger ett högre resultat. Teorin hävdar dessutom 

att det är fler erfarna givare som drar sig till projekt som uppdateras ofta. Detta är dock lite 

motstridigt, då glassprojekt borde dra till sig impulsiva givare då projektet handlar om glass, 

d.v.s. mat, känslor och kultur som då lockar till sig impulsiva givare, inte erfarna givare. 

Impulsiva givare skall dessutom enligt teorin sluta bidra till projekt som får mer 
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uppmärksamhet det vill säga gör fler uppdateringar och får fler kommentarer (Belleflamme, 

Lambert, & Schwienbacher, 2014). 

Ur detta kan vi dra slutsatsen att ett projekt inte är svart eller vitt. Det drar till sig olika sorters 

människor, som av ena eller andra anledningen anser att projektet är värt att stödja. Det går 

inte att säga att bara för att man har många vänner på Facebook, så är det enbart impulsiva 

donationer som kommer att göras. Inte heller att känslomässigt styrda projekt inte kan dra till 

sig folk som är ute efter seriositet. Utifrån denna slutsats får vi anta att inrikta sig mot en viss 

investeringsmålgrupp, inte är så enkelt som att följa en mall. Det finns ytterligare faktorer 

som spelar roll, vilka är svåra att mäta i kvantitativa mått.  För fortsatt forskning vore ett sätt 

att ta ur kvalitativa mått, så som känslor, ton och upplevelse av seriositet och göra dessa mått 

mätbara och därmed jämförbara.  

 

Kan man se videolängd som en faktor som påverkar projektets utgång? 

Det går inte att urskilja något mönster i spridningsdiagrammeten, mer än att flertalet av 

projektens videos har en längd på runt 3-4 minuter. Det går inte att se någon skillnad i hur väl 

intervallet 3-4 minuter lyckats i förhållande till de utanför det intervallet eller de utan video. 

Det går heller inte att se någon stigande eller fallande trend. koefficienten ρ ligger på 0,096, 

vilket tyder på att det finns i princip inget samband mellan värdena. 

Vi kan inte se någon skillnad på antal bidrag som kommit in via lådagrammet. På 

genomsnittsbidraget kan vi inte heller dra någon stor slutsats mer än att det är en svag trend 

att de som har längre video har större spridning uppåt och därmed har fler höga värden än de 

med kort video. På totalen ser vi knappt någon skillnad på de två lådorna. 

Crodfundbuzz.com (2014) hävdar att en video skall ligga runt 3-4 minuter för att vara 

optimal. Detta syns inte i den undersökning av glassprojekt jag presenterat i denna rapport, då 

det inte finns någon trend i datan vi kan avläsa för videos runt 3-4 minuter. Mätpunkterna 

skiljer sig inte i spridningsdiagrammet och visar inget mönster.   

Jag tror att videolängden kanske spelar roll, men detta gör innehållet i videon också. Detta gör 

att enbart videolängden är ett dåligt mått att förutspå resultat. Det är snarare innehållet som 

gör videon slagkraftig eller ej. En intressant video kan vara längre än 4 minuter och då få ett 

bra resultat som följd, men en dålig video kanske till och med är värre än att inte ha någon 

video alls. Vi ser på Spridningsdiagrammeten att de utan video (0) ligger högre än några med 
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video. Hade dessa punkter legat under samtliga punkter med videos hade en slutsats kunnat 

vara att det alltid, oavsett hur bra eller dålig den är, bättre att ha en video än att inte ha en. 

Men denna slutsats kan vi inte dra ifrån data vi samlat in ifrån glasskampanjer på kickstarter. 

 

Arbetet i vidare sammanhang 

Det finns stor ekonomisk vinning i att veta vad det är för faktorer som påverkar utgången på 

ett crowdfundingkampanj. Detta då denna typ av investeringsinsamling har växt till sig till en 

riktig konkurrent till traditionella investeringsmetoder så som banker och riskkapitalister, 

vilka ger en skuld till låntagaren eller minskad ägarandel av sitt bolag. Forskning gjord på 

dessa faktorer kan därmed öka kvaliteten på framtida projekt och därmed hjälpa denna typ av 

projekt att växa i både storlek och antal, samt minska skuldsättningen och öka entreprenörers 

ägande i sitt egna bolag men ändå ha kapital för att fullfölja sina idéer.  

Detsamma gäller för samhällsnyttan. Projekt som drivs av filantropiska skäl, eller med 

samhällsbyggande mål får större chans att lyckas med denna typ av information. Då 

kommunikationen i dessa projekt, som drivs med hjärtat mer än ett vinstintresse, oftast riktar 

sig mer lokalt än globalt så blir vinningen större när man vet hur just den sortens 

kommunikation skall utformas för att nå så högt deltagarantal från lokal bidragsgivare som 

möjligt. Att göra en undersökning i huruvida videolängden har påverkat utgången för 

glassprojekt på kickstarter kan leda till en utökad studie kring hur man kan kvantifiera och 

skapa jämförbara data av kvalitativ information, som består av känslor och toner mer än 

mätbara data i dagsläget. Ifall denna lilla undersökning kan bidra till detta framtagande i 

någon form, så skulle det bidra till framtida forskning och där tillhörande samhällsnytta. 

Att testa andras undersökningar är även det en viktig del i både samhällsnyttan och framtida 

ekonomiska vinningar, då en undersökning som gjorts på en stor helhet kanske inte stämmer 

när man utför liknande mätningar på en smal nisch. Detta visade sig stämma i denna 

undersökning, vilket även det bidrar till nyttan av detta arbetes existens.  

Jag kan inte se några negativa etiska aspekter i detta arbete som bör tas upp. I denna 

undersökning har bara information som varit till allmän beskådning sammanställts och 

analyserats. Informationen har projektstartaren själv valt att lägga upp, så som koppling till 

det privata Facebookkontot, och kan därmed inte anses vara ett intrång i den enskilda privata 
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sfären. Det kan inte heller anses vara något etiskt problem att sammanställa information gjord 

i tidigare rapporter och undersökningar.  

 

Slutsats 

Syftet med denna rapport var att ta fram faktorer som påverkar ett projekts utgång samt att ta 

reda på hur vissa kommunikativa aspekter påverkade resultatet. Även en liten undersökning 

gjordes på huruvida videolängd kan vara ett mått på kvaliteten på videon eller projektet.  

Antalet Facebookvänner skaparen har privat påverkar det totala insamlade beloppet på 

kampanjen, där fler vänner gav högre resultat. Fler uppdateringar av projektet ökar resultatet, 

och enligt undersökningen såg man även ett ökat antal bidrag i ju fler uppdateringar som 

gjordes. 

Videolängden har i denna undersökning inte visat sig ha någon koppling till ett högre resultat. 

Inte heller har det gått att avläsa någon skillnad vid användning av en viss videolängd som 

påståtts i teoriinsamlingen. Videolängden är därmed inte ett mått på kvalitet utan slutsatsen 

dras att videons innehåll är det viktig. Tidigare forskning visat att avsaknaden av video ger 

sämre resultat, men i vår data kan vi läsa av att de utan video hade bättre än vissa med video. 

Slutsatsen vi drar av det är att det är bättre att inte ha en video alls, än en dålig video. Därmed 

och vi har nu uteslutit att det är längden på videon som är det som påverkar resultatet, och 

därmed kanske ej bör användas som ett mått i hur hög kvalitet videon håller. 

 

Metoddiskussion 

Att en undersökning har hög reliabilitet kännetecknas av att mätningarna som gjorts är 

upprepbara och vid en upprepning leder till samma resultat som tidigare (Bryman, 2002). I 

detta projekt bygger mätningarna på värden som är svåra att misstolka. Flertalet är direkt 

utskrivna, så som antalet facebookvänner och videons längd, medan uppdateringarna 

behövdes räknas manuellt. Vid räkningen kan den mänskliga faktorn spela in och det räknas 

fel, men då värdena som räknas är så få i antal, bedöms denna risk vara liten. En annan del i 

detta projekt som påverkar dess reliabilitet är att antalet facebookvänner kan förändras med 

tiden, och därmed inte är detsamma som vid projektet start som vid mättillfället. Vissa av 

projekten är flera år gamla, och mycket kan hända i ens vänkrets under en så lång tidsperiod 

och denna förändring är inte möjligt att avläsa vid en datainsamling. Hade det funnits 

möjlighet till att göra dessa mätningar vid projektets start istället för i nuläget, hade det blivit 
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ett mer tillförlitligt resultat och projektet hade fått ökad reliabilitet. Ett annat sätt att få ännu 

högre reliabilitet är att öka antalet värden som samlats in. I detta projekt hade det inneburit att 

sänka gränsen för insamlade värden till ett lägre resultat, till exempel $5 000 istället för valda 

$8 000. Fler mätdata hade då insamlats och ett resultat som tydligare återspeglar verklighetens 

korrelationer eventuellt hade uppnåtts. 

Validitet i ett projekt är att undersökningen har värden som är mått på det som utlovats. Dessa 

delas upp i intern validitet och begreppsvaliditet, där intern validitet är huruvida faktorer 

verkligen påverkar varandra, om det är ett kausalt förhållande. Begreppsvaliditet är att man 

satt rätt namn på mätningarna och att mätningarna återspeglar verkligheten (Bryman, 2002). I 

denna undersökning är begreppsvaliditeten uppskattad till att vara hög, då inga mått har 

behövts tolkas eller översättas för att få ett mätvärde, utan alla mätvärden har varit i sifferform 

från början och varit tydligt avgränsade. Antalet uppdateringar mäter enbart uppdateringar 

som skett på kickstarterssidans flik under uppdateringar. Data återspeglar därmed värdet antal 

uppdateringar och inget annat. Den interna validiteten är något hotad av förutfattade 

meningar men detta hot har neutraliserats av tidigare forskningsresultat. Är man säker på att 

det är antalet facebookvänner som påverkar ett projekts resultat, eller är det projektets resultat 

som gör att man blir mer populär på Facebook och därmed får fler vänner? Är antalet 

uppdateringar ett sätt att nå framgång, eller är det framgångsrika projekt som uppdaterar ofta? 

Vad som är orsakssambandet är inte alltid helt klart, och osäkerheten hade kunnat minskas 

med mer noggranna mätningar. Till exempel hade mätningar av uppdateringarna registrerats 

med datumstämpel, som man jämförde med hållpunkter i projektets historiska händelser, så 

som att de nått det uppsatta målet, så hade man kunnat läsa ut tydligare ifall det fanns ett 

orsakssamband mellan resultatet och antalet uppdateringar på ett mer tillförlitligt sätt. Detta 

gjordes inte i detta projekt, utan för att veta vilket håll data påverkar varandra har tidigare 

undersökningar litats på. Där har liknande resultat kommit fram till och det är dessa slutsatser 

som tolkningen av detta projekts data har baserat sig på. 

Fördelen med att använda lådagram är att man får ett grafiskt jämförbart mått, där vi kan se en 

låda i olika storlekar som vi kan jämföra med en annan låda i annan storlek. Detta till skillnad 

mot ett siffermått, som tillexempel standardavvikelse eller genomsnittsvärde. Dessa värden är 

enligt mig svåra att ta in när man skall jämföra, och som jag skrev tidigare så blir ett 

genomsnittsvärde dessutom missvisande på grund av extremvärden. Nackdelen med att 

använda lådagram är att man inte är van vid att tolka resultatet av dessa. Det är därmed svårt 
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att förstå det man ser och svårt att dra slutsatser. Speciellt när lådorna är väldigt lika varandra. 

När lådorna däremot är väldigt olika varandra blir resultatet tydligt då man kan se hela 

spridningen på ett effektivt sätt.  

Faktorer som huruvida idén är bra, eller hur åskådaren värderar projektstartarens ”ton” har jag 

medvetet ej tagit med i denna uppsats. Det är rent kvantitativa mått som har mätts, vilket 

utelämnar egna känslor och värderingar. Detta gör dessa mått universal och kan därmed 

användas av alla projektstartare. Med det vill jag understryka att bara för att man gör ”rätt” 

rent tekniskt, så betyder det inte att projektet automatiskt lyckas, utan man har större statistisk 

chans att det lyckas än om man hade gjort dessa saker ”felaktigt”.  

I detta projekt insamlades data som inte används i någon undersökning eller jämförelse. Detta 

då ursprungsplanen var att mäta och jämföra fler parametrar, men på grund av tidsbrist blev 

detta inte av. Dessa fick vara kvar i bilaga 1 ifall någon vill använda min sammanställning i 

framtiden och då behöver dessa parametrar. 

 

Källkritik 

Källorna som använts i detta projekt är tidigare rapporter som gjorts inom området. Då 

Crowdfunding är relativt nytt är forskningen både liten men också ny. Då flera av 

upphovsmakarna av dessa rapporter skrivit flertalet publicerade rapporter, samt är till syntes 

en aktiv del i att forska kring hur Crowdfunding fungerar så har dessa ansetts ha hög 

trovärdighet och därmed kunnat ligga som grund i denna rapport. 

 

Förslag på fortsatta studier 

Områden som hade varit intressanta att undersöka men som inte hanns med var 

hur språket sett ut i kampanjerna, användes orden som Mitra och Gilbert (2014) tagit fram 

som framgångs-ord?  Hur har stavningen varit i projekten? Det hade även varit intressant att 

jämföra med projekt som inte lyckats, men då dessa både var svåra att söka efter, samt svåra 

att göra ett urval i, så uteblev dessa jämförelser i detta projekt.  

Ett ytterligare förslag på fortsatta studier är att försöka ta fram kvalitativa mått och göra dem 

kvantitativa, till exempel känslor i videon eller toner i texten, för att ge ytterligare kunskaper i 

hur man gör en lyckad crowdfundingkampanj. 
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