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Sammanfattning 

Crowdfunding som ett sätt att söka finansiering och marknadsföring för en idé eller en produkt 

har vuxit enormt de senaste åren. Det har dock visat sig att det inte är så lätt att lyckas med sin 

kampanj. På crowdfundingsajten Kickstarter ligger just nu antalet lyckosamma kampanjer på 

endast 39,5 %. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka vad som krävs i form av 

förutsättningar, planering och erfarenheter för att lyckas, liksom vad som får människor att vilja 

stödja en kampanj.  

Tidigare forskning inom området har studerats och intervjuer har genomförts med sex personer 

som har erfarenhet av att ha drivit lyckade kampanjer. Resultatet visade att en av de viktigaste 

aspekterna för att lyckas är att försöka förmedla trovärdighet och kvalité på sin kampanj och sin 

produkt.  

Därefter har data från avslutade lyckade kampanjer på crowdfundingsajten Kickstarter samlats in 

och bearbetats kvantitativt. Resultatet visade på en signifikant skillnad i procent av slutligt 

uppnådd målsumma beroende på om kampanjen nådde sitt mål inom 1-2 dagar eller först efter  

4-7 dagar.  

  



 

Förord 

Först och främst vill jag tacka alla de som ställde upp på en intervju om sina erfarenheter av 

crowdfunding. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. Stort tack för att ni ville dela med er!  

Sedan vill jag även tacka Johan Åberg på IDA, Linköpings universitet, som gav mig idén till 

ämnet för den här uppsatsen och för hjälp att formulera syfte och frågeställningar, min 

handledare Robert Eklund för tips och råd under skrivandets gång och min man Anders för hjälp 

med de statistiska beräkningarna.  

Slutligen vill jag också tacka de kurskamrater som ingått i min uppsatsgrupp för värdefulla 

kommentarer som hjälpt till att förbättra innehållet i den här uppsatsen.   
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1 Introduktion 

Crowdfunding eller på svenska även kallat för gräsrotsfinansiering har sedan ett antal år tillbaka 

blivit ett populärt sätt att finansiera olika former av projekt. Det kan handla om allt från idéer för 

nya produkter och tjänster till välgörenhetsprojekt, miljöprojekt eller artistiska framträdanden. 

Den första plattformen för crowdfunding startades 2001 men sedan dess har antalet sajter växt 

betydligt (Knowledge@Wharton, 2010). Den största och mest kända crowdfundingsajten är 

Kickstarter, som sedan oktober 2014 även har en svensk sida. Några andra populära sajter är 

GoFundMe, Indiegogo och den svenska sajten FundedByMe. Idén går ut på att presentera en 

vara eller ett projekt på någon av dessa sidor och sedan få människor att vilja satsa pengar för att 

stödja eller köpa denna kampanj. Finansieringen är därmed klar redan innan projektet eller 

tillverkningen av en produkt startar. 

Crowdfunding kan tyckas vara ett enkelt och snabbt sätt att skaffa finansiering till en idé eller en 

produkt, jämfört med att exempelvis söka lån på en bank. Undersökningar har dock visat att det 

krävs mer tid och mer kunskaper, framförallt i  entreprenörskap, än vad många av de som startar 

en kampanj kan tänka sig från början (Hui, Gerber, & Greenberg, 2012). En 

crowdfundingkampanj består av många olika delar som måste bli bra för att lyckas: För det första 

att förstå hur själva sajten fungerar, vilka möjligheter som finns och vilket ansvar som krävs för 

att lägga upp sin annons. Sedan startar planeringen för själva kampanjen. Det är inte alls ovanligt 

att det läggs upp till sex månader på att förbereda denna innan den läggas upp. Under 

kampanjens gång sker fortlöpande marknadsföring och uppdateringar av kampanjsidan och när 

kampanjen tagit slut tar arbetet med själva produkten vid. Här kan det ofta ta omkring ett år för 

större och mer kapitalintensiva kampanjer att producera varan och skicka ut produkten eller 

andra belöningar till de som stöttat. Innan dess har det dessutom ofta gjorts en rekognosering 

och jämförelse av olika crowdfundingsajter för att ta reda på vilken som bäst lever upp till 

behoven och förväntningarna.  

På Kickstarter ligger siffran för antalet lyckosamma kampanjer just nu ligger på 39,5 % 

(Kickstarter, 2015) vilket innebär att inte ens hälften av alla de som driver kampanjer får ihop 

tillräckligt med finansiering. Den här uppsatsen kommer därför att vara ett komplement till 

tidigare forskning om vad som krävs för att öka chanserna att lyckas med en 

crowdfundingkampanj. Kvalitativa intervjuer har gjorts med personer som har erfarenhet av att 

ha drivit en lyckad kampanj och resultatet presenteras kvalitativt under några olika teman, baserat 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Det har även gjorts en datainsamling från avslutade 

lyckade kampanjer på Kickstarter och detta resultat presenteras statistiskt i olika diagram.  
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1.1 Syfte  

Denna uppsats syftar till att försöka undersöka vad som krävs i form av förutsättningar, planering 

och erfarenheter för att lyckas med en crowdfundingkampanj. Den syftar också till att undersöka 

vad som är viktigt för att få människor att vilja stödja en kampanj. Bättre kunskap inom detta 

område kan förhoppningsvis bidra till att öka antalet lyckade kampanjer. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad kännetecknar designen av en framgångsrik crowdfundingkampanj, avseende  

- förutsättningar? 

- planering och förberedelser? 

- riktade insatser under kampanjens gång?  

- att tänka på direkt efter kampanjen? 

 Vad är viktigt för att människor ska vilja stödja en kampanj? 

 Spelar tidigare erfarenheter av liknande kampanjer roll för kampanjdesignens utformning? 

1.3 Avgränsningar 

Den typ av crowdfunding som de intervjuade personerna har erfarenhet av ligger inom området 

rewardbased crowdfunding, det vill säga att den som väljer att stödja kampanjen får något som 

belöning, beroende på hur mycket pengar de satsar. Kampanjerna har också handlat om en form 

av fysisk produkt, antingen som hårdvara eller mjukvara. Det här arbetet kommer därför att 

avgränsas till att undersöka vad som krävs för att lyckas inom detta område.  
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2 Bakgrund 

Bakgrunden inleds med en kortare genomgång av vilka olika typer av crowdfunding som finns 

och hur dessa fungerar. Det redogörs senare för den tidigare forskning som finns inom området 

när det gäller att lyckas med en crowdfundingkampanj och några teorier kring vad som får 

människor att besluta sig för att stötta en kampanj, det vill säga bli en i crowdfundingkretsar så 

kallad ”backer”. Backer kommer hädanefter vara det ord som används för att hänvisa till en 

person som stödjer en kampanj.  

2.1 Typer av crowdfunding 

Det finns i huvudsak två olika grupper av crowdfunding med två olika typer i varje grupp (The 

Ultimate Crowdfunding Guide, 2015). Gemensamt för de flesta typer och olika 

crowdfundingsajter är dock att om målet nås betalas en avgift till plattformen för service, oftast 

mellan 3 till 9 % av de insamlade pengarna, plus en expeditionsavgift på 3–5 %. Inbetalningen 

sker via något betalsystem som Amazon Payments eller PayPal (Gerber & Hui, 2013). 

2.1.1 Donation crowdfunding 

Här finns det möjlighet att skänka pengar till ett kampanj, antingen mot att få en belöning om 

kampanjen lyckas eller bara av ren välgörenhet. 

 Rewardbased 

Detta är den vanligaste typen av crowdfunding och finns i två olika former (The Ultimate 

Crowdfunding Guide, 2015). Det ena är All–or–Nothing-modellen som innebär att de som 

satsar pengar på en kampanj får tillbaka dem om inte målet nås. Här kan man likna de som 

backar kampanjen vid framtida kunder som bokar upp sig på att köpa en produkt (Mollick, 

2014). Det andra är Keep–it–All-modellen som även kallas All–and–More eller Keep–What–You–

Raise (Gerber & Hui, 2013) (Hui, Gerber, & Greenberg, 2012), där de som driver kampanjen 

får behålla det som samlats in oberoende av om projektet kan genomföras eller inte, det vill 

säga även om det inte samlats in tillräckligt med pengar.  

 Charity 

Den här typen används vid välgörenhetsprojekt av olika slag. I The Ultimate Crowdfunding 

Guide (2015) jämförs detta med den verksamhet olika hjälporganisationer ägnar sig åt, men 

här kan det vara en enskild person som vill försöka samla in pengar åt någon annan, 

exempelvis för en kostsam operation eller liknande. Detta är egentligen inte crowdfunding i 

traditionell mening, även om dessa annonser finns på crowdfundingsajter. Den som stöttar 

ett sådant här projekt får inget tillbaka förutom ett tack och naturligtvis vetskapen och 

känslan av att ha kunnat hjälpa till att göra skillnad för någon. 

2.1.2 Investment crowdfunding 

Här är det fråga om olika typer av investeringar, antingen att låna ut pengar mot ränta eller att få 

möjligheten att bli delägare i ett företag.  

 Lending 

Här handlar det om att låna ut pengar mot ränta till antingen ett företag eller en enskild 

individ. Det kan vara fråga om att ett företag söker kapital för att kunna investera eller att en 
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enskild individ behöver finansiera en renovering eller liknande (Ibid.) Ofta är detta ett bra sätt 

att få låna pengar till en lägre ränta än vad exempelvis banker och andra låneinstitut kan 

erbjuda. Räntan och villkoren för denna typ av crowdfunding varierar på olika sajter så det 

gäller för den som vill backa dessa kampanjer att vara noga med att ta reda på vad som gäller. 

 Equity  

Equity handlar om att satsa pengar för att få bli delägare i ett företag. Företag som har 

möjlighet att driva en sådan här kampanj är företag som inte är börsintroducerade och denna 

typ av crowdfunding kan liknas vid att köpa en aktie (SyndicateRoom, 2015). Om företaget 

går bra, ökar andelen i värde och om det går dåligt minskar den. Detta innebär naturligtvis att 

equity crowdfunding alltid är förknippat med en viss risk för den som investerar, särskilt 

eftersom det ofta handlar om investera i relativt små och nystartade företag. Denna typ av 

crowdfunding är inte så vanlig och står för endast 5% av alla crowdfundingkampanjer 

(Mollick, 2014).  

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Motiv till att driva en kampanj 

Gerber & Hui (2013) har forskat kring vad som driver människor att annonsera på 

crowdfundingsajter. De som väljer att starta en kampanj gör det i huvudsak för att samla in 

pengar och därmed kunna genomföra sitt projekt eller kunna tillverka sin produkt, men en ren 

marknadsföring av sin idé eller sin produkt kan vara lika viktigt eller i vissa fall det som är den 

största anledningen. Man ser det också som en chans att utöka sitt nätverk genom att få kontakt 

med likasinnade.  

2.2.2 Vad som får människor att vilja stödja en kampanj 

I samma undersökning som anges i föregående avsnitt (Gerber & Hui, 2013) finns även 

forskning om vad som får människor att vilja bli backers och även här anges chansen att utöka 

sitt nätverk som en orsak.  

De som blir backers tycker att det är spännande att få vara med och hjälpa till att starta upp något 

nytt. Backers i en crowdfundingkampanj kan ju följa med från starten på kampanjen till dess att 

produkten blivit verklighet. De kan hänga med på vad som händer genom att läsa kampanjsidans 

blogg och kommentarer och detta tycker många är intressant. Det är en helt annan sak än på 

exempelvis Amazon, eBay eller liknande där det bara handlar om att köpa en vara och sen är den 

kontakten slut (Hui, Gerber, & Gergle, 2014). På dessa sajter handlar det endast om en 

engångsinsats till skillnad mot att backa en crowdfundingkampanj.  

Vid rewardbased crowdfunding kan det förstås också handla om att få en produkt man vill ha, lite 

beroende på hur mycket man väljer att ge. På varje annons finns det specificerat vad belöningen 

består av, uppdelat på hur stor summa som ges. Den lägsta summan brukar ofta endast bestå av 

ett tack, men många backers känner ändå (Gerber & Hui, 2013) att det är roligt att få vara en av 

dem som finns med på denna tacksida eller listan över de som backat. De känner att de är en del 

av en gemenskap med likasinnade, både sådana som driver kampanjer och de som backar dem. 

En del anger att de gör det för att hjälpa människor de har någon form av relation till. De vet hur 

mycket arbete som ligger bakom kampanjen och känner att de vill se till att detta slit får någon 
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belöning. De känner också att de vill stödja kreativa människor som har nya idéer och de  backar 

också gärna sådana kampanjer som går i linje med deras egna värderingar. Vissa som backar väljer 

ofta kampanjer som är nära att nå sitt mål. De känner då att om de är anledningen till att målet 

uppnås, så har de gjort en betydande insats. 

Denna rapport (Ibid.) visar också på att eftersom det ofta är privatpersoner eller små nystartade 

företag som annonserar på crowdfundingsajter, har de som backar en kampanj lätt att sätta sig in 

i den andres situation och lätt att känna att de är på samma nivå, vilket ökar chanserna för de som 

annonserar. Detta  filantropiska element är en viktig del i crowdfunding; att hjälpa en enskild 

individ eller ett nystartat mindre företag att förverkliga sin idé eller vision om något.  

Vissa crowdfundingkampanjer marknadsför sig även som välgörenhetsprojekt och där har det 

visat sig att de som beslutar sig för att stödja dessa gör det för att de känner empati med den som 

driver kampanjen och lite skuld om de väljer att låta bli. Eftersom crowdfunding kan ses som en 

typ av marknad där försäljare bjuder ut sina varor, går det även att stödja sig på forskning kring 

marknadsföring och konsumentbeteende (Ibid.).  

I rapporten (Ibid.) tas även upp motiv för att inte backa en viss kampanj och det som kan göra att 

människor tvekar är att de inte litar på att de pengar de skänker kommer användas rätt. Detta 

gäller framförallt vid den typ av crowdfunding där de som driver kampanjen får behålla pengarna 

oavsett om de når målet eller inte. En annan sak är att de kan vara osäkra på hur länge de får 

vänta innan de får sin produkt. Om det känns som om de som driver kampanjen inte riktigt har 

allt under kontroll (ofta är det ju människor som är ganska oerfarna som driver dessa kampanjer) 

kan det finnas farhågor om att de underskattar hur lång tid det kommer ta att tillverka och 

leverera produkten.  

Ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv har det studerats vad som påverkar människor till att 

göra olika val och ta beslut. I boken Tänka, snabbt och långsamt (Kahneman, 2011, ss. 31-45) tas 

de två olika system upp som påverkar det mänskliga intellektet. Den ena är system 1 som står för 

den intuitiva och inte alltid medvetna bedömningen. System 1 fungerar snabbt och automatiskt 

och det krävs ingen större ansträngning att ta de beslut som fattas i detta system. Det andra är 

system 2. Här finns de mer medvetna valen. De som kräver koncentration och en viss 

ansträngning för att komma fram till. Ofta vill vi tro att vi styrs mest av system 2 eftersom det 

betyder att vi har kontroll över oss själva, men i verkligheten är det ofta system 1 som har 

makten. System 1 styrs av känslor och kör på automatiskt tills system 2 slår på bromsen. Men 

oftast accepteras system 1:s förslag av system 2 och allt flyter på. När det blir för avancerade 

bedömningar ber system 1 system 2 om hjälp. Detta betyder att människor som besöker olika 

crowdfundingkampanjer till stor del drivs av sina känslor när de väljer att backa eller inte backa 

en kampanj.  

Att använda sig av känslor för att ta beslut kallas även affektheuristik. En heuristik är en form av 

mental genväg som innebär att vi inte alltid tar hänsyn till all den information som finns 

tillgänglig när vi ska ta ett beslut. Affektheuristik innebär att människans val och bedömningar 

påverkas mer av gillande och ogillande än av övervägande och resonerande (Kahneman, 2011, s. 

23). King & Slovic (2014) har i sin artikel undersökt huruvida människor använder sig av denna 

heuristik vid utvärdering av en ny produkt när de ska bedöma vilken nytta respektive vilka risker 

som finns med den. Det visade sig att affektheuristik användes och att produkter som gillades av 
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försöksdeltagaren hade högre nytta och lägre risk, medan produkter som ogilladas bedömdes ha 

lägre nytta och högre risk. 

2.2.3 Forskning kring framgångsfaktorer 

För att få besökare att vilja stanna kvar och läsa på en kampanjsida behövs något som fångar 

dennes uppmärksamhet. En undersökning gjord av Zona Research från 2001 visade att över 

50 % av besökare på en viss hemsida lämnade denna inom åtta sekunder. Det betyder att dess 

upphovsmakare har maximalt åtta sekunder på sig att övertyga sina besökare om att stanna på 

sidan. Zona Researchs originalkälla är tyvärr inte möjlig att få tag på men Alan Pollett (Pollett, 

2009) förklarar vad den så kallade 8-sekunders regel innebär. En viktig anledning till att 

människor väljer att lämna en sida är att det tar för lång tid att ladda, vilket kanske inte går att 

påverka så mycket när man väl valt crowdfundingsajt, men förutom detta är det första intrycket 

oerhört viktigt. Det måste gå snabbt att bilda sig en uppfattning om vad sidan handlar om utan 

att behöva läsa för mycket. Sidan måste också se aktiv ut och som att någon bryr sig om den, 

exempelvis se till att göra uppdateringar. Det gör att människor har en anledning att komma 

tillbaka till den för att se vad som hänt. En sida som uppdateras kontinuerligt inger trovärdighet .  

På många crowdfundingsajter finns tips att läsa om vad som behövs för att lyckas med sin 

kampanj och vad som är viktigt att få med på sin sida. En komponent som bland annat 

Kickstarter menar är en viktig del av ett lyckat projekt är att ha ett videoklipp på sin annonssida 

(Kickstarter, 2015).  

Det har också visat sig att uppdateringar under projektets gång är mycket viktiga för att lyckas. 

En undersökning som gjordes utifrån en mängd annonser på Kickstarter visade att ett projekt 

utan uppdateringar hade 32,6 % chans att lyckas, medan ett projekt med uppdateringar hade 

58,7 % chans. Olika typer av uppdateringar ökade chanserna olika mycket och det var även 

viktigt att ha rätt timing för när i projektet en viss typ av uppdatering skulle genomföras. 

Uppdateringen Social Promotion i initialfasen liksom Progress Report i mittenfasen och New Reward i 

slutfasen av ett projekt gav en signifikant höjning av chansen att lyckas (Xu, o.a., 2014).  

När det handlar om att allokera den tid som behöver läggas ner under själva kampanjen, är det 

viktigt att lägga mest tid på de första tio procenten av kampanjtiden liksom när 40-60 % av 

kampanjtiden gått (Rao, Xu, Yang, & Fu, 2014). 

Rick Wash har i sin rapport The Value of Completing Crowdfunding Projects (2013) kommit 

fram till att kampanjer som får en bra start och når sitt mål snabbt, har en högre chans att lyckas. 

Hans studie visade på att kampanjer som fått in 50 % av målsumman efter en vecka, hade en 

chans på 85 % att lyckas. 

En känsla av kvalité på den produkt som annonseras ut är viktigt att förmedla och har en 

avgörande betydelse för att få människor att vilja bli backers (Mollick, 2014). Det gäller också att 

visa att kampanjen är väl förberedd och att den känns trovärdig. Kvalitén på själva kampanjen var 

viktigare än vilken typ av belöning som delades ut. En så enkel sak som ett stavfel i annonsen kan 

påverka resultatet, enligt Mollicks studie.  

Marknadsföring på sociala medier är också viktigt för framgång (Greenberg & Gerber, 2014). På 

Kickstarter uppmuntras det till att be släkt och vänner om hjälp att backa ett projekt (Greenberg 

& Gerber, 2014) men för många kan detta kännas obekvämt och påverka deras self-efficacy, det 
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vill säga upplevda självbild. Om man ber alla vänner om hjälp, blir det tydligt vilka som väljer att 

ge och inte, vilket påverkar självbilden negativt. Många har också problem med att uppskatta hur 

stort socialt nätverk de har och hur många som är villiga att ge, vilket leder till att kampanjen 

misslyckas (Hui, Gerber, & Gergle, 2014).  

Samtidigt som många vill få in så mycket pengar som möjligt, är det också viktigt att hinna 

leverera produkten i tid till de som har backat kampanjen. En mycket populär kampanj har större 

risk att drabbas av förseningar eftersom det krävs mer arbete att producera och skicka ut fler 

produkter (om det handlar om rewardbased crowdfunding). Detta är det inte alla som har tid och 

resurser att hantera och för mycket pengar kan istället bli ett problem. En kampanj som får in tio 

gånger mer än den begärda summan har 50 % större risk att drabbas av förseningar (Mollick, 

2014) jämfört med en kampanj som precis når upp till sitt mål.  

Studier har visat att kampanjer med All-or-Nothing-modellen har större chanser att lyckas än Keep-

it-All-modellen, även om den senare är mer fördelaktig för annonsören (Cumming & Leboeuf, 27 

sep 2014). De som väljer att backa ett projekt känner sig tryggare när de vet att de får tillbaka 

pengar om projektet inte genomförs. 

Det är få av de projekt som misslyckas på Kickstarter som startar om och försöker en gång till. 

Endast 3,38 % gör detta trots att 43 % av dessa lyckas vid ett andra försök (Greenberg & Gerber, 

2014). Många som startar om igen, anser dock att misslyckandet har gett dem positiva 

erfarenheter inför nästa gång. 

  



   

8 
 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för insamling av data samt hur denna har 

analyserats.  

3.1 Datainsamling 

Datainsamlingen för intervjuerna har pågått under en period av ungefär fyra veckor där personer 

har kontaktats via mail med en förfrågan om att ställa upp på en intervju. Efter det att 

intervjuresultatet analyserats har sedan data från avslutade lyckade crowdfundingkampanjer på 

Kickstarter samlats in med utgångspunkt från vad som framkom i intervjuerna.  

3.1.1 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts med sex personer (N=6) från fem olika kampanjer som legat uppe på 

några olika crowdfundingsajter. I en intervju deltog två personer från en och samma kampanj. 

Gemensamt för intervjudeltagarna är att deras kampanjer har varit lyckade och samtliga var av 

typen rewardbased crowdfunding. Intervjuerna har varit öppna och semi-strukturerade. 

Rekryteringen har skett både från personliga kontakter och via kontaktuppgifter i annonser på 

olika crowdfundingsajter. Intervjuer har genomförts både ansikte mot ansikte, via telefon och via 

Skype. De har också spelats in auditivt med hjälp av en iPhone och ett ljudinspelningsprogram i 

en laptop, efter godkännande från samtliga intervjudeltagare. Intervjudeltagarna fick ingen 

ersättning för att deltaga. 

Intervjumallen som togs fram (se Bilaga 1) bestod av ett antal huvudfrågor med underliggande 

stödfrågor. Huvudfrågorna fanns för att säkerställa svar på uppsatsens frågeställningar och 

stödfrågorna fanns som hjälp för att kunna få så rika och utförliga svar som möjligt. En av 

intervjuerna byggde på två poddar som den intervjuade deltagit i, varför intervjumallen 

modifierades något med tanke på vad som redan sagts i dessa poddar (se Bilaga 2) (Källström, 

Startuppodden, 2014) (Källström, Art of the Kickstart, 2014). Det har varit viktigt att få fram 

deltagarnas egna erfarenheter och syn på vad som är viktigt för att lyckas med en kampanj. Detta 

innebar att ordningen på frågorna i intervjumallen kunde variera, beroende på vad 

intervjudeltagarna berättade. Det var inte heller alltid så att alla frågor behövde ställas. 

Intervjudeltagarna har informerats om att deras deltagande sker helt anonymt och i de fall en 

person kan identifieras har denne godkänt detta.  

3.1.2 Data från crowdfundingkampanjer 

Utifrån en uppgift som framkom under intervjuerna har data som varit intressant att söka 

validera samlats in från 50 stycken avslutade lyckade crowdfundingkampanjer på 

crowdfundingsajten Kickstarter. De uppgifter om respektive kampanj som har samlats in är 

målsumma, uppnådd slutlig summa och tid för inom hur många dagar kampanjen nådde upp till 

den satta målsumman. Kampanjerna har valts ut helt slumpmässigt från områdena teknik och 

design. Anledningen till att dessa områden valdes var att dessa i hög grad innehåller annonser där 

det finns en fysisk produkt, vilket var avgränsningen i denna studie. Det har också i samtliga fall 

varit fråga om rewardbased crowdfunding.  
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3.2 Analys 

3.2.1 Intervjuer 

De ljudfiler som producerades från intervjuerna har transkriberats ordagrant men med 

utelämnande av intonation, pauser, tvekan et cetera, eftersom det inte har någon betydelse för 

den valda metoden tematisk analys (Howitt, 2010, ss. 163–186). Materialet har sedan gåtts igenom 

för att hitta intressanta stycken som bildat koder. I metoden tematisk analys är det möjligt att utgå 

från fördefinierade teman som passar bra med de frågeställningar som finns och på så sätt låta 

analysen vara teoridriven istället för datadriven (Braun & Clarke, 2006). Detta angreppssätt har 

tillämpats i detta arbete vilket inneburit att de uttagna koderna placerats in under de rubriker som 

matchar frågeställningarna, vilka även har fått bilda teman. Dessa teman är: förutsättningar, 

planering och förberedelser, riktade insatser under kampanjens gång, efter att kampanjtiden tagit 

slut, det som är viktigt för att människor ska vilja backa en kampanj samt tidigare erfarenheters 

betydelse för kampanjens utformning. 

3.2.2 Data från crowdfundingkampanjer 

Insamlad data från kampanjerna sammanställdes i en tabell i Microsoft Excel. Tabellen sorterades 

efter hur lång tid det tagit att nå upp till den satta målsumman och delades sedan upp i fyra olika 

tabeller med något sånär lika många kampanjer i varje tabell (9-14 st i varje). I första gruppen 

valdes tidsspannet en till två dagar eftersom det var intressant att se om en så pass snabbt 

uppnådd målsumma skilde sig från de som uppnått målet bara några dagar senare. Indelningen 

kan också ses som inom en till två dagar, inom en vecka, inom tre veckor eller först på slutet av 

kampanjen, De flesta kampanjerna pågick under en månad, med viss variation från tre till fem 

veckor.  

Medelvärden och standardavvikelser för respektive tabell räknades fram. Utifrån dessa 

presenteras sedan resultatet i form av ett stapeldiagram. Materialet har även bearbetats statistiskt i 

Matlab genom att utföra två t-tester och det har tagits fram några olika plottar som visar 

spridningen inom de två oberoende grupper som det utförts t-tester på. På grund av att variansen 

i de båda grupperna var så pass olika gjordes så kallade approximativa t-tester. 
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4 Resultat och analys 

Här presenteras resultatet från intervjuerna respektive den kvantitativa data som samlats in från 

sökningen på Kickstarter. 

4.1 Intervjuer 

Resultatet från intervjuerna presenteras uppdelat på de rubriker som ingår i arbetets syfte och 

frågeställningar.  

4.1.1 Förutsättningar 

Det är oerhört viktigt att ha en bra produkt och att själv tro på den. Att tänka på vilket 

användarvärde den ger och vilket behov den fyller, istället för att endast tänka på hur mycket 

pengar det är möjligt att tjäna. Fyller den ett behov hos dig själv kommer den säkert att göra det 

hos andra också.  

[…] don’t think of how much you will sell, think about how you can create value to that product, for people […] 

    (Källström, Art of the Kickstart, 2014) 

Att ha testat flera olika produktidéer innan ger också en vetskap om att ha en genomtänkt idé 

som har chans att fungera. Kvalitén på produkten är naturligtvis också viktig för trovärdigheten. 

Vid val av crowdfundingsajt är det viktigt att både tänka på vilken typ av produkt det gäller och 

var marknaden finns. Om det är en lokal svensk produkt ser marknaden helt annorlunda ut än 

för en mer internationell produkt. I det första fallet bör kampanjen därför kanske ligga på en 

svensk crowdfundingsajt, medan det i det andra fallet är bättre att satsa på en sajt som i högre 

grad besöks av människor från hela världen.  

Och har man en svensk produkt  som riktar sig till en svensk marknad då är det heller ingen idé och gå på 

Kickstarter utan då är det FundedByMe eller dom svenska som gäller. Men har man å andra sidan en global 

produkt då vingklipper man sig själv om man går på en svensk. – Intervjudeltagare angående val av 

crowdfundingsajt 

Vilken typ av crowdfunding som ska göras har också betydelse. Olika typer av crowdfunding 

förekommer i olika hög grad på olika sajter. Av de som intervjuats i den här studien har det i 

samtliga fall varit fråga om rewardbased crowdfunding och valet har gjorts utifrån vilken sajt de har 

trott fungerat bäst när det gäller detta. 

Att vara ett team som hjälps åt med kampanjen har flera intervjudeltagare uppgett som viktigt för 

att lyckas. De uppger att det hade varit svårt att driva en kampanj helt på egen hand och att vara 

flera stycken med kunskaper inom olika områden har varit betydelsefullt. Om inte annat för att  

bara kunna se saker från lite olika synvinklar. Ett par av intervjudeltagarna uppger att de noga har 

tänkt igenom vilka olika kompetenser som behövs vid sammansättningen av sitt team. För andra 

har det varit mer slumpartat och byggt på gammal vänskap och att hitta människor det vet 

fungerar bra att samarbeta med. 
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4.1.2 Planering och förberedelser  

Förberedelserna är avgörande för projektets framgång och också det som har tagit den största 

delen av tiden för de flesta. Att ha så mycket som möjligt klart innan lanseringen är viktigt, 

framförallt att själva produkten ska vara klar för att lättare kunna beräkna hur lång tid det 

kommer att ta att sedan leverera produkten, men också ha en strategi för vad som kan behöva 

göras under kampanjens gång. Att starta planeringen ett halvår innan lanseringen på en 

crowdfundingsajt är inte ovanligt.  

När det gäller att skapa själva annonssidan är att göra en film något som alla intervjudeltagare 

anser vara mycket viktigt för resultatet. Men det betyder mer att ha en film som även visar  de 

människor som ligger och inte enbart produkten. Detta ger ett personligt tilltal som är viktigt för 

trovärdigheten. 

Att göra en film som liksom gör att produkten känns trovärdig och att man bondar känslomässigt med det 

liksom. – Intervjudeltagare angående att ha en film på annonssidan 

Den valuta kampanjen sätts i har också stor betydelse för vilka som väljer att backa kampanjen. 

En kampanj i exempelvis engelska pund eller svenska kronor kan ha svårigheter internationellt. 

Där finns en fördel att sätta kampanjen i dollar eftersom det är en valuta de flesta kan relatera till 

och vet hur växlingskursen ser ut, framförallt för USA som är en stor marknad för crowdfunding. 

Hur mycket pengar som sätts som mål, har också betydelse för chanserna att lyckas. På 

crowdfundingsajterna rankas annonser olika högt beroende på hur nära målet de ligger. Det 

innebär att en kampanj som ligger nära målet syns mer, vilket är positivt. Människor kan också 

vara osäkra på att backa ett projekt som inte nått sitt mål när det inte är så lång tid kvar, vilket 

innebär att en redan lyckad kampanj har högre chans att få fler backers. Ju tidigare målet nås, 

desto mer pengar finns det chans att få in, menade de flesta av intervjudeltagarna.  

Trots att de flesta intervjudeltagare menade att det var viktigt att nå sitt mål tidigt, både för att 

lyckas och för att få in ännu mer pengar, hade alla utom en inte nått målet förrän den sista veckan 

eller någon av de sista dagarna. 

För att skapa bra PR inför kampanjen kan kontakter tas med många olika typer av media: 

journalister, bloggare eller människor som har en egen youTubekanal. Många har också skapat ett 

facebookevent och använt sig av instagram för att marknadsföra sin kampanj. Detta har gjorts 

både innan och under kampanjens gång vid flera olika tillfällen.  

På crowdfundingsajten Kickstarter innebär det att om kampanjen får mycket PR från olika håll, 

rankas annonsen högre i statistiken och syns mer, vilket för med sig att fler personer lättare kan 

hitta till annonsen och bli intresserade. All sådan form av exponering är positivt för resultatet. 

Hur mycket som satsas på PR beror också på hur högt målet ligger och vad som är syftet med 

kampanjen. En liten kampanj kanske inte vill få in så mycket mer pengar över målet eftersom det 

innebär en mer arbete, medan en stor kampanj vill nå så högt som möjligt. 

Vi hade väl en ganska tydlig strategi om att vi inte ville ha in alltför mycket pengar heller, så jag tror inte att vi 

hypade jättemycket innan liksom. ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ – Intervjudeltagare angående hur mycket som satsades på PR                        

Vid kontakt med journalister eller bloggare innan kampanjen är det viktigt att berätta att 

informationen är under embargo fram till ett visst datum och ett visst klockslag. Det är sedan 
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viktigt att kampanjen har dragit igång när tidningsartikeln kommer ut, så att folk som läser den 

direkt kan gå in och bli en backer. Eftersom människor ofta har väldigt ett väldigt kort 

uppmärksamhetsspann hinner de annars glömma bort det om de måste vänta på det.  

Flera intervjudeltagare uppger att de har tagit kontakt med vänner och bekanta för att be om 

stöd, medan andra uppger att de medvetet försökt hålla dessa utanför sin kampanj för att undvika 

att blanda ihop vänskap och affärer. Hur man väljer att göra är olika, men för de som tagit 

kontakt med vänner har detta betytt mycket, framförallt för att få igång en så kallad 

snöbollseffekt i början av kampanjen. De första dagarna på kampanjerna är avgörande, menar 

några av de som intervjuats. 

4.1.3 Riktade insatser under kampanjer gång 

Att bry sig om sin kampanj och se till att hålla informationen uppdaterad är viktigt för 

trovärdigheten. 

Bloggen som finns i anslutning till kampanjen bör uppdateras med jämna mellanrum och det 

gäller att se till att lägga ner tid för att svara på de frågor som dyker upp i kommentarstråden. Om 

man får många backers är detta något som kan ta mycket tid i anspråk. Det handlar dock om att 

lägga ut relevanta uppdateringar och inte bara uppdatera för sakens skull: ”Less is more” var ett 

uttryck som en av intervjudeltagarna använde för att beskriva detta. 

[…] ja, att komma ut med betydelsefulla uppdateringar, inte bara uppdatera för att uppdatera […]                   

– Intervjudeltagare angående uppdateringar 

Om kontakt inte tagits med media innan kampanjen startat, kan detta göras medan den pågår. 

Om kontakter tagits innan är det viktigt att uppdatera informationen och exempelvis ta en ny 

kontakt med samma journalister för att berätta hur kampanjen går. Detta kan leda till att fler 

personer hittar dit och väljer att bli en backer. För att få bra PR är det viktigt att knyta in 

journalisterna i en relation med kampanjen så att det går att återkomma om det behövs, 

exempelvis när produkten börjar levereras. Mot slutet av kampanjen kan ytterligare kontakt tas 

för att trycka på att nu är det sista chansen att backa, bara en dag kvar och så vidare.  

4.1.4 Efter att kampanjtiden tagit slut 

Efter det att kampanjen, som oftast pågår omkring en månad, har tagit slut, är det viktigt att ta 

kontakt med backers för att informera om hur det går med leveransen av produkten. Om det 

finns problem är det viktigt att tala om detta i tid för att låta alla backers vara delaktiga i 

processen och känna att de kan lita på att de till sist ändå kommer få en produkt. Återigen 

handlar det om trovärdighet och att leva upp till förväntningarna. Detta kan annars ge mycket 

negativ feedback från de som backat kampanjen. 

[…] man ska vara kontinuerlig och skicka öppen och ärlig information. Bara för att det går dåligt så ska man 

inte köra huvudet i sanden och så utan kommunicera att nu har vi problem […] – Intervjudeltagare 

angående vad som är viktigt om det blir problem  

4.1.5 Det som är viktigt för att människor ska vilja backa en kampanj 

Allt som görs innan och under en kampanj kan sägas ha ett enda syfte: att skapa en trovärdighet 

utåt mot de som ser kampanjen och väljer att bli backers. Detta uppger samtliga intervjudeltagare 

som mycket viktigt för att nå framgång. 
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På en crowdfundingsajt är det inte i första hand en produkt som säljs utan mer en idé om att vilja 

göra en produkt. Lika viktigt som det är att berätta om själva produkten, lika viktigt är det därför 

att berätta om varför den görs. Det är av stor betydelse att bygga en ”story” kring produkten för 

att skapa en känsla hos den som tittar på kampanjen. Att få människor att knyta an känslomässigt 

till kampanjen och därigenom välja att stödja den.  

[…] bygga en story för att få folk intresserade å så, att bara ha en produkt tror inte jag funkar på crowdfunding. 

– Intervjudeltagare angående vad som är viktigt för att få människor att backa kampanjen 

4.1.6 Tidigare erfarenheters betydelse för kampanjens utformning 

Av de som intervjuats var det inte någon som hade tidigare erfarenhet av att ha drivit en 

crowdfundingkampanj, utan detta var första gången. Flera hade dock tittat runt mycket på hur 

andra annonser såg ut och själva varit med och backat andra kampanjer, vilket gav en del 

erfarenheter.  

[…]hänger ofta på Kickstarter och foundar olika projekt av den typen,  så det har alltid varit en tanke att man 

ska göra något där för att lära sig mer om det.   ̶ Intervjudeltagare angående tidigare erfarenheter 

De som sa att de var på gång eller kunde tänka sig att starta en ny kampanj igen, trodde att de 

tidigare erfarenheterna var av betydelse och att de inför nästa gång skulle ändra på de saker som 

inte hade fungerat så bra. Det som de flesta ansåg var en viktig lärdom inför en eventuell nästa 

kampanj var att se till att produkten var mer klar vid själva lanseringen, detta för att förhindra 

förseningar av leveransen till de som backat. Att se till att avsätta mer tid och resurser för att hålla 

kontakt med och svara på frågor från backers, var också något som skulle förändras inför en 

nästa gång. Detta arbete var något flera inte riktigt var förberedda på omfattningen av, framförallt 

de som hade ett mer kapitalintensivt projekt med många backers och andra intressenter. 

Nästan alla intervjuade hade varit med om att starta upp och driva ett eller flera företag innan, 

vilket gav erfarenheter som var användbara även för att driva en crowdfundingkampanj.  
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4.2 Kvantitativa data 

Under intervjuerna menade flera intervjudeltagare att det var viktigt att nå sitt mål tidigt för att 

komma upp till en hög slutlig målsumma.  

[…] första dan är det allra viktigaste, det är då man sätter igång snöbollseffekten och det går inte att rädda upp, 

det är min tro, vad jag vet så går det inte att rädda upp en eh, en misslyckad första lanseringsdag […] 

 ̶ Intervjudeltagare angående vikten av att få in pengar tidigt 

Det var därför intressant att undersöka om det fanns en signifikant skillnad mellan de som nådde 

målet tidigt respektive de som nådde målet senare och resultatet för detta presenteras i detta 

avsnitt. 

Figur 1 visar medelvärden i procent för hur högt målsumman nådde upp till när kampanjen var 

slut, uppdelat på hur tidigt i kampanjen denna målsumma nådde upp till 100 %. De kampanjer 

som nådde målsumman inom 1–2 dagar hade ett medelvärde på 2219 % av målsumman när 

kampanjen slutade, de som nådde målet inom 4–7 dagar hade medelvärdet 354 %, de som nådde 

målet inom 8–21 dagar hade medelvärdet 243 % och de som nådde målet efter 22–42 dagar hade 

ett medelvärde på 112 % av målsumman. 

 

                                                 
    Inom           1–2 dgr         4–7 dgr         8–21 dgr      22–42 dgr 

 Figur 1. Målsumman i procent beroende på när kampanjens mål nåddes. 
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Standardavvikelsen för den grupp som nådde målet inom 1–2 dagar var 2898. Nedanstående 

diagram, se figur 2, visar hur spridningen för resultatet inom denna grupp ser ut.  

 

Figur 2. Spridningen inom gruppen 1-2 dagar. M = 2219, SD = 2898. X-axeln (Data) visar uppnådd 

procentsumma av det satta målet och y-axeln (Probability) visar empirisk sannolikhet skalat så att en 

normalfördelning ska följa den streckade linjen. 

För gruppen 4–7 dagar såg spridningen ut som nedan, se figur 3. 

 

Figur 3. Spridningen inom gruppen 4–7 dagar. M = 354, SD = 179. X-axeln (Data) visar uppnådd 

procentsumma av det satta målet och y-axeln (Probability) visar empirisk sannolikhet skalat så att en 

normalfördelning ska följa den streckade linjen. 
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Ett oberoende approximativt t-test som utförts mellan gruppen 1–2 dagar och gruppen 4–7 dagar 

gav följande resultat: t(13,11) = 2,40  och p < 0.05 (p = 0,0318), vilket innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan dessa båda gruppers medelvärden och att nollhypotesen kan förkastas.  

På grund av den höga standardavvikelsen i gruppen 1–2 dagar testades det att plocka bort de tre 

mest utstickande värdena för att ge en bättre normalfördelning, se figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Spridningen inom gruppen 1–2 dagar efter att de tre mest utstickande värdena plockats bort. M = 881, 

SD = 404. Data är uppnådd procent av målet och Probability är empirisk sannolikhet.  

Därefter utfördes ett nytt oberoende approximativt t-test som gav följande resultat:            

t(13,52) = 3,98 och p < 0,05 (p = 0,0015). Signifikansen blev därmed ännu högre. 
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5 Diskussion 

Här nedan diskuteras först den valda metoden och därefter det resultat som presenterats. 

5.1 Metoddiskussion 

Under denna rubrik diskuteras de valda metoderna med uppdelningen intervjuer och kvantitativa 

data. 

5.1.1 Intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer har varit en bra metod för att få fram intervjudeltagarnas egna 

erfarenheter och åsikter. Det finns dock alltid en risk att den som intervjuar styr frågorna för 

mycket och därmed även vilka svar som ges, vilket kan påverka validiteten negativt. Det är en 

balansgång mellan att låta intervjudeltagarna berätta om sina erfarenheter och att samtidigt få svar 

på de frågeställningar som finns. Det kan också svårt att ställa de rätta följdfrågorna för att få så 

uttömmande svar som möjligt. 

På grund av svårigheter att rekrytera intervjudeltagare, tog denna del av arbetet mer tid i anspråk 

än vad som fanns avsatt i planeringen. Många människor är förmodligen ganska mätta på alla de 

inbjudningar till marknadsundersökningar och liknande som görs idag. 

5.1.2 Kvantitativa data 

Den kvantitativa undersökning som gjordes baserades på en av de saker som kom upp under 

intervjuerna och som vore intressant att undersöka statistiskt för att kunna stärka validiteten för.  

På grund av de tidigare nämnda svårigheterna att hitta intervjudeltagare fanns det dock inte tid 

för att skicka ut enkäter till personer på crowdfundingsajter, vilket från början var planerat att 

göra. För att göra denna kvantitativa undersökning på ett snabbare sätt utan att behöva ta hänsyn 

till vare sig svarstider eller bortfall, söktes istället denna data fram genom att besöka ett antal 

avslutade lyckade kampanjer på Kickstarter. Frågan fick därför begränsas till den typ av 

information som kunde hittas i dessa kampanjer.  

Sökningen avgränsades till undersöka kampanjer inom området teknik eller design, eftersom det 

var inom dessa två områden som intervjudeltagarenas kampanjer låg. Uppgifterna hittades genom 

att söka igenom de uppdateringar som gjorts under kampanjens gång och hitta när det skrevs en  

uppdatering om att kampanjen nått upp till 100%. Det var dock flera kampanjer där denna 

information inte med säkerhet kunde knytas till ett visst datum och de fick därmed inte vara med 

i undersökningen utan en ny annons fick letas upp.  

Det som möjligen kan sägas vara en svaghet för resultatet är att det endast handlade om 50 

stycken annonser. Fler annonser hade givit ett mer tillförlitligt resultat och troligen också en 

bättre normalfördelning, framförallt i den första gruppen, det vill säga de som nådde målet inom 

1–2 dagar. Nu blev ju resultatet ändå signifikant, men framförallt blev normalfördelningen bättre 

när de tre mest utstickande resultaten plockades bort.  
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5.2 Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultatet med uppdelning i intervjuresultat respektive resultatet från den 

kvantitativa undersökningen. 

5.2.1 Intervjuer 

Det som framkom i intervjuerna stämmer väl överens med det som tidigare forskning om 

crowdfunding har visat på och som tas upp i bakgrunden. Det har även kommit fram några nya 

ytterligare saker som är värda att tänka på vid designen av en kampanj. Resultatet nedan är 

uppdelat på de angivna frågeställningar för arbetet. Egentligen kan målet för alla dessa punkter 

sägas syfta till en enda sak och det är att få människor att vilja backa en kampanj.  

 Förutsättningar 

Att ha en bra produktidé och själv tro på den är oerhört viktigt. Detta måste vara grunden för 

att kunna övertyga andra om att vilja ha den. Det går ju annars inte att trovärdigt argumentera 

för att människor ska vilja satsa pengar på den. Att tänka på vad produkten har för 

användarvärde istället för hur mycket pengar som kan tjänas på den ger ett långsiktigt tänk 

kring sin idé.  

Ett bra team som kan hjälpas åt med att både planera och driva en kampanj är värdefullt. Det 

hade varit svårt att vara ensam, uppger flera av intervjudeltagarna. Några av intervjudeltagarna 

har sett till att ha olika kompetenser i sitt team medan det för andra mer har varit fråga om att 

göra något tillsammans med sina kompisar. Vikten av olika kompetenser i teamet är kan ju 

också bero på vilken nivå kampanjen ligger på och hur högt man strävar att nå med den. Det 

är troligen inte lika viktigt i en mindre kampanj. Det måste dock vara viktigt att de människor 

som ingår i teamet trivs tillsammans och strävar mot samma mål. Exempelvis huruvida det är 

viktigt att få in så mycket pengar som möjligt eller om det räcker att nå upp till målsumman. 

 Planering och förberedelser 

Planering och förberedelse är oerhört viktigt. Det har framkommit i intervjuerna och det 

finns även bakomliggande forskning som stödjer detta (Hui, Gerber, & Greenberg, 2012).  

Hur mycket planering och förberedelse som behöver göras beror ju förvisso på hur mycket 

som satsas på kampanjen. Några intervjudeltagare har uppgett att de gjort detta lite vid sidan 

av annat, mest för att prova på det och då kanske det inte läggs ner så mycket mer kraft än att 

just uppnå målet. Hur högt målet ligger har ju förstås också betydelse. En kampanj där 

summan är så pass lågt satt att det inte behövs mer än några få backers för att nå målet, har ju 

relativt lätt att lyckas, även utan några större insatser. Det beror som sagt på vad som är syftet 

med kampanjen. Ska man däremot lyckas nå riktigt högt är det en bra produkt och en väl 

planerad och genomförd kampanj som behövs och detta tar mycket tid och kraft i anspråk.  

Två av de intervjuade tar upp att det kan ha betydelse vilken valuta kampanjen sätts i. Detta 

kan kännas lite underligt, men det kan nog vara så att alla som besöker en kampanj inte har så 

mycket kunskaper om olika valutor och dess växlingskurser som många svenskar troligen har. 

Det är därför troligen ett säkrare kort att sätta kampanjen i dollar som är en välkänd valuta 

för många, än i exempelvis svenska kronor eller till och med engelska pund. 
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 Riktade insatser under kampanjens gång 

Det var intressant att få information från intervjuerna om att en kampanj som får mycket PR 

även syns mer på Kickstarter. Det betyder att det blir än viktigare att se till att ta kontakt med 

exempelvis journalister och bloggare för att kampanjen ska synas och fler människor ska hitta 

till den. Hur många andra crowdfundingsajter än Kickstarter detta gäller för ska dock vara 

osagt. Det är mycket möjligt att dessa villkor finns på fler sajter. 

Att hålla bloggen uppdaterad är viktigt för trovärdigheten anser flera av intervjudeltagarna. 

Det är viktigt att svara på de kommentarer som kommer från backers och andra intresserade. 

Detta var ju också en av de saker som många intervjudeltagare angav som något som de 

skulle vara bättre förberedda på inför en eventuell nästa gång. De flesta hade inte räknat med 

att detta skulle ta så pass mycket tid och kraft i anspråk. 

 Efter det att kampanjtiden tagit slut 

Efter det att kampanjen tagit slut gäller det, om den har lyckats, att se till att få ut produkten 

och andra belöningar i tid till de som backat. Om målet har nåtts är ju kampanjen lyckad rent 

statistiskt, men tiden efteråt är ändå mycket viktig. En kampanj med missnöjda backers kan 

trots allt inte ses som helt lyckad, även om detta inte mäts i statistiken. De personer som har 

backat kampanjen måste bli nöjda. Har man som mål att fortsätta med sitt företag och kanske 

tillverka fler produkter i framtiden, är det alltid viktigt att skapa en bra relation med sina 

kunder om man har anledning att återkomma till dem. Det kan betyda mycket. För många av 

de som driver en crowdfundingkampanj kan detta vara startskottet på ett framgångsrikt 

företag. 

Att fortsätta uppdatera bloggen även när kampanjen tagit slut, för att på så vis informera de 

som backat om hur läget ser ut och när de kan förvänta sig att få sin produkt, var en viktig 

aspekt som kanske lätt glöms bort. Att även informera i tid när det finns problem var också 

en synpunkt som kom upp. Det kan säkert vara lätt att tro att det är tillfälliga problem som  

kommer att lösa sig snart och att det därför är onödigt att tala om detta för de som backat, 

men om det tar tid kan det vara för sent att informera i efterhand för att bibehålla 

trovärdigheten.  

 Vad som får människor att vilja backa en kampanj 

Det som nämns av alla intervjudeltagare är att det är mycket viktigt att hela kampanjen inger 

trovärdighet. Att få eventuella backers att känna att detta är en kampanj de kan lita på och att 

produkten håller bra kvalité. Det stämmer ju också bra överens med den forskning som 

Gerber & Hui (2013) gjort kring vad som får personer att vilja backa en kampanj. Människor 

måste kunna känna sig säkra på vad det är de backar och att pengarna kommer att användas 

till det de är tänkta för.  

Eftersom det på en crowdfundingsajt inte i första hand handlar om att sälja en produkt utan 

mer en vision om en produkt, är det viktigt att skapa en story kring sin produkt som får 

människor att knyta an känslomässigt till den, vilket påpekas av flera intervjudeltagre. Just 

känslor är ju en viktig aspekt när det gäller hur vi människor fattar beslut precis som både 

King  & Slovic redogör för i sin rapport ”The affect heuristic in early judgments of product 

innovations” (2014) respektive Kahneman i boken ”Tänka, snabbt och långsamt” (2011, ss. 
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31-45) där han redogör för det mänskliga intellektets uppdelning i system 1 och system 2. Att 

känslor har en inverkan på hur människor gör bedömningar och fattar beslut verkar vara 

mycket viktigt att tänka på vid utformandet av en crowdfundingkampanj. Det gäller att 

snabbt skapa en positiv känsla för kampanjen eftersom denna känsla som hanteras av system 

1 har en tendens att vinna över system 2:s lite mer analyserande sida. Första intrycket betyder 

mycket och är något som biter sig kvar.  

Att den film som visas på annonssidan inte endast visar produkten utan även de människor 

som ligger bakom ger precis som ett par av intervjudeltagarna påpekar ett personligt tilltal. 

Detta personliga tilltal är också något som påverkar våra känslor och vad vi tycker eller inte 

tycker om produkten och kampanjen. Detta i sin tur påverkar våra beslut enligt King & Slovic 

(2014). Vi stödjer hellre en produkt som vi gillar än en som vi inte gillar, även om vårt mer 

analyserande jag kan tycka annorlunda. 

 Tidigare erfarenheters betydelse för kampanjens utformning  

Det var inte någon av de intervjuade som hade tidigare erfarenheter av att ha drivit en 

crowdfundingkampanj, men däremot hade flera av dem erfarenhet av att ha drivit företag. Att 

de i de flesta fall även tyckte att dessa kunskaper var till nytta för crowdfunding är troligen för 

att kunskaper i ekonomi, marknadsföring och att hantera kontakter av olika slag är något som 

även är användbart här. 

Att själv ha varit backer, vilket flera av interjudeltagarna uppger att de har varit, ger en 

erfarenhet av att, så att säga, ha varit på den andra sidan i en kampanj. Säkert kan dessa 

erfarenheter av vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra, bidra till att 

försöka göra sin egen kampanj till en så positiv upplevelse som möjligt för dessa backers.  

5.2.2 Kvantitativa data 

Eftersom flera av intervjudeltagarna angav att det var viktigt att nå målet tidigt för att lyckas och 

även för att kunna få in en större summa pengar, var detta en intressant fråga att kontrollera 

statistiskt för att försöka validera detta. Detta lyckades i och med att det blev ett signifikant 

resultat. Skillnaden i uppnådd procentsumma var signifikant redan mellan de som lyckades efter 

1-2 dagar och de som lyckades efter 4-7 dagar. För de som lyckades senare än så, var målsumman 

ännu lägre. Det betyder att det är viktigt att satsa på att marknadsföra sin kampanj strax innan 

lanseringen för att så många som möjligt får veta om den; det vill säga få igång den 

”snöbollseffekt” som flera av intervjudeltagarena nämner. Många av de kampanjer som når sitt 

mål tidigt sätter också under kampanjens gång ett eller flera så kallat ”stretch-goal” där de utlovar 

fler och bättre belöningar till de som backar om detta högre mål nås. Det betyder att kampanjen 

hålls levande och inspirerar fler personer att backa, vilket troligtvis också är en bidragande faktor 

till en högre målsumma än vad som annars varit fallet. 

En annan sak som också påverkar det kvantitativa resultatet är människor känna sig osäkra på att 

backa ett projekt som ändå inte når målet, vilket också angavs i intervjuerna. Det kan bero på att 

alla kanske inte har vetskap om att de får tillbaka de pengar de satsar om projektet inte lyckas, 

även om det är det som gäller på Kickstarter som är den sajt som de kvantitativa data samlats in 

från. Men det finns ju andra sajter där villkoren är annorlunda. Detta gör att det känns säkrare att 

backa ett projekt där målet redan är uppnått och det är säkert att produkten kommer att 
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tillverkas, vilket i sin tur innebär att de som når målet tidigt har en längre tidsperiod då fler 

människor känner sig trygga med att backa. 

Det kan också vara så att de som inte når sitt mål så tidigt, inte lägger ner så mycket tid på 

marknadsföring för att de helt enkelt inte har ambitionen att samla in så mycket mer pengar än 

vad målet ligger på. Detta uppger ju även flera intervjudeltagare. Mer pengar innebär att 

kampanjen blir större och kräver mer arbete. Har man inte möjlighet att lägga ner den extra tid 

och kraft som behövs för detta är risken stor för förseningar i att leverera produkten och så 

vidare. Att få in så mycket pengar som möjligt behöver därmed inte alltid vara målet för alla 

kampanjer. 

6 Slutord 

Denna studie kan förhoppningsvis, tillsammans med den tidigare forskning som gjorts i ämnet, 

bidra till att öka medvetenheten om vad som har betydelse vid designen av 

crowdfundingkampanj och på så vis öka antalet lyckade kampanjer i framtiden.  

Att planera och designa en kampanj för att få så många människor som möjligt att vilja stödja 

den, kräver inte bara kunskaper i marknadsföring och interaktionsdesign utan även kännedom 

om en del kogntionsvetenskapliga teorier kring hur människor tänker och fungerar när de fattar 

beslut. Att exempelvis känslor har en så pass stor inverkan på hur människor bedömer vad som 

värt att satsa på eller inte.   
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Bilagor 

1 Intervjumall  

Bakgrundsfrågor:  

Kön: 

Ålder:  

 

 Berätta om din senaste kampanj: 

- idé och produkt? 

- hur gick den till, från planering till utdelningen av belöningar till de som stöttat? 

- hur lång tid pågick den från start (inkl planering) till slut? 

- vilken sajt låg den uppe på? 

- var du ensam eller var ni ett team? Var ni lagom många i teamet? 

 Hur många kampanjer har du erfarenhet av? 

- hur många av dessa har lyckats? 

- varför tror du att de lyckades/misslyckades? 

- på vilket sätt vill du förändra kampanjdesignen nästa gång? 

 Vad tror du är nyckeln till framgång? 

- vad är viktigt att ha med på sin annonssida? 

- vad är viktigt att göra innan kampanjen startar (planering och förberedelse)? 

- vad är viktigt att göra under kampanjens gång (uppdateringar och andra insatser)? 

- vad är viktigt att göra efteråt? 

 Hur har tiden mellan de olika delar som ingår i en kampanj  fördelats (förberedelse, 

testning, marknadsföring, uppdateringar etc.)? 

- vilken del är viktigast att lägga tid på? 

 Vilken/vilka  crowdfundingsajter har du erfarenhet av ? 

- vad var det som gjorde att det blev just  denna/dessa? 
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2 Intervjumall med grund i intervjupoddar 

Bakgrundsfrågor:  

Kön: 

Ålder:  

 Din kampanj: Du säger bl.a. att nyckeln till framgång är att tro på sin produkt, att inte ta 

sin första idé direkt utan ha många idéer innan osv. Att tänka på vilket värde produkten 

ger, inte bara att man ska få ihop pengar. 

 Du säger att råd till människor som ska satsa på crowdfunding är att inte underskatta 

värdet av att ha ett strukturerat tänk kring de fyra hörnpelarna: produkt, team, marknad 

och finansiering. Är detta en erfarenhet du gjort efteråt, eller hade du detta i åtanke redan 

vid planeringen? 

 Hur många var ni i teamet? 

- var det ett lagom antal? 

 Du sa att när man startar företag är det bra att rekrytera ett grundteam med olika 

kompetenser, gäller det vid en crowdfundingkampanj också? 

 Var företaget grundat innan? 

 Lades ut på Kickstarter i oktober 2012, hur långt innan hade planeringen börjat? 

 Har du erfarenhet av fler kampanjer? 

- Låg de i så fall på Kickstarter eller någon annanstans? 

 Hur länge låg kampanjen uppe på Kickstarter?  

 Du säger att om Kickstarter är det första forum du visar din produkt på så kommer det 

att misslyckas, men att prata om sin idé med folk måste vara en balansgång hur mycket 

man ska berätta, så man inte behöver vara rädd att någon snor idén?  

 Kontakter med media, tas de innan kampanjen startar, precis i början eller efter ett tag? 

 Du sa att ni hade en facebooksida också…?  

 Ni hade byggt en prototyp innan. Fanns det en bild på kameran på annonssidan som 

överensstämde med hur den sedan såg ut?  

 Vad är viktigt att ha med på sin annonssida? 

 Vad är viktigt att göra under kampanjens gång (uppdateringar och andra insatser)? 

 Vad är viktigt att göra efteråt? Förutom att se till att få ut produkten förstås. 

 Om du skulle göra en kampanj till, är det något du vill förändra till nästa gång? 

 


