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ABSTRACT 

Crowdfunding is a relative new phenomenon where the crowd is tapped for money. This study focus on 

reward based crowdfunding on Kickstarter and Indiegogo in a context where new product ideas are 

launched. The purpose is to find out what makes a campaign successful, and create a model that can be 

used in the creation and execution of new crowdfunding campaigns. Empirical case studies, where six 

different crowdfunding campaigns was studied and people behind them was interviewed, have been 

carried out. Crowdfunding in this context turns out rather to be used as a marketing tool, with the ability 

to test products against the market and to create word-of-mouth, public relations and publicity, than 

just a source of funding. A key factor to a successful project is the effort made in order to expose the 

campaign and product to the target market. Since the importance of a good start of this work can with 

advantage start some time prior to launch.  

The design of the page, that is the description of the project which include the video which is shown 

Kickstarter or Indiegogo, is also an important aspect that has been studied. This can preferably include 

information product features and benefits, references to outside recommendations, which is why the 

team behind the product are the right people to undertake the project and to through identification 

with the target audience and use emotional words arouse the readers feelings. 

The lessons and conclusions that could be drawn from a model in the form of a checklist of good advice 

provided to be used by entrepreneurs that will use crowdfunding. 

SAMMANFATTNING 

Crowdfunding är ett relativt nytt fenomen som handlar om att samla in pengar från allmänheten. Denna 

studie behandlar belöningsbaserad crowdfunding på Kickstarter och Indiegogo i ett sammanhang där 

nya produktidéer lanseras. Syftet är att ta reda på vad som gör att en kampanj lyckas, och skapa en 

modell som kan användas vid skapandet och utförandet av nya crowdfunding-kampanjer. Empiriska 

fallstudier har utförts där sex olika crowdfunding-kampanjer studerats och personer bakom dessa har 

intervjuats. Crowdfunding i detta sammanhang visar sig snarare användas som ett 

marknadsföringsverktyg, med möjlighet att testa produkter mot marknaden och att skapa word-of-

mouth, PR och publicitet, än enbart en källa för finansiering. En viktig faktor bakom ett lyckat projekt är 

det arbete som läggs ner för att göra kampanjen och produkten synlig för målgruppen. Eftersom det är 

viktigt att få en bra start får detta arbeta gärna starta en tid innan kampanjen lanseras. 

Utformningen av kampanjsidan, det vill säga beskrivningen av projektet med tillhörande film som ligger 

på Kickstarter eller Indiegogo, är också en viktig aspekt som har studerats. Denna får gärna innehålla 

information produktens egenskaper och fördelar, referenser till utomstående rekommendationer, varför 

teamet bakom produkten är rätt personer att genomföra projektet samt att genom identifiering med 

målgruppen och använda känsloladdade ord väcka känslor hos läsaren. 

De lärdomar och slutsatser som kunde dras från studien omsattes till en modell i form av en checklista 

med goda råd som avses att komma till användning för entreprenörer som ska använda sig av 

crowdfunding. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel förklaras bakomliggande problematik och syfte för denna rapport.  

1.1 BAKGRUND 
Vid start av nya affärsverksamheter är finansiellt kapital i regel en nödvändig resurs. Beslut som tas i 

starten, angående om det ska säljas andelar av bolaget eller om pengar ska lånas för att få ihop kapital, 

får konsekvenser vad det gäller företagets drift, risk för att misslyckas, resultat samt möjlig tillväxt 

(Cassar 2002).  

Finansiellt kapital kan vara i form av ägarkapital, lånefinansiering, bidrag eller kundfakturering. 

Ägarkapital kan komma från externa källor som venturekapital-företag, affärsänglar eller 

börsintroduktion eller interna källor i form av grundarens egna pengar som sätts in i verksamheten. 

Lånefinansiering kan vara i form av banklån eller offentligt finansierade villkorslån (Lindholm Dahlstrand 

2004). På sikt är det kundfakturering det enda hållbara alternativet för finansiering, då övriga typer av 

kapital bara är tillfälliga lösningar för nya företag som behöver ta sig över ekonomiska trösklar (Mullins 

2013).  

Mullins (2013) tar upp flera nackdelar med att försöka skaffa externt kapital tidigt, bland annat att det är 

tidskrävande, att det är svårare att sälja in en idé innan det finns något bevis för att det finns ett intresse 

från potentiella kunder samt att man ofta får sämre villkor i ett tidigt stadium då det innebär en större 

risk för investerare. Svårigheterna och nackdelarna med att skaffa externt kapital i tidigt skede innebär 

att entreprenörer ofta initialt får nöja sig med intern finansiering och använda sig av bootstrapping-

metoder. Bootstrapping handlar om att göra sig oberoende av externa medel i form av ägarkapital och 

lån huvudsakligen genom att på olika sätt hålla kostnader nere (Ebben & Johnson 2005; Winborg & 

Landström 2000). Crowdfunding kan relateras till bootstrapping, och har på senare år fått utrymme till 

att växa fram som ett alternativ till de traditionella finansieringskällorna.  

Crowdfunding går ut på att samla finansiella medel från allmänheten, det vill säga ett stort antal 

personer som var och en står för ett litet bidrag. Det finns exempel på hur pengar samlats in på detta 

sett långt tillbaka i historien, bland annat byggdes frihetsgudinnan i New York ihop med hjälp av 

donationer från allmänheten (Freedman & Nutting 2014).  Men Web 2.0, det vill säga websidor som har 

användar-genererat innehåll, har på senare tid möjliggjort att konceptet crowdfunding kan användas på 

en helt annan nivå. År 2003 lanserades webbsidan ArtistShare där artister kunde samla in pengar från 

sina fans för att finansiera musikprojekt. Sidan var då den första av sitt slag då den fungerade som en 

plattform där pengar kunde samlas in för projekt som var vinstdrivande, och den lade grunden för fler 

plattformar som fungerade på liknade sätt (Freedman & Nutting 2014). Inledningsvis handlade det 

huvudsakligen om finansiering av olika typer av kulturprojekt men senare kom det också att användas av 

entreprenörer som lanserar innovativa produkter. Den vanligaste typen av crowdfunding är den som 

kallas belöningsbaserad crowdfunding som innebär att de individer som väljer att backa upp ett projekt 

får en belöning som inte är av ekonomisk karaktär. Oftast handlar det om förköp av produkten som 

utvecklas i projektet vilket innebär att förutom finansiering ges också en möjlighet att testa produkten 

på marknaden. De ledande plattformarna som tillhandahåller denna typ av crowdfunding är Kickstarter 

och Indiegogo.   
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Crowdfunding är ett relativt nytt fenomen och därför är existerande litteratur ganska begränsad. Även 

om det de sista två åren har publicerats en uppsjö av ny litteratur finns det fortfarande ett behov för 

ytterligare studier inom detta område. Crowdfunding behandlas i de flesta studier enbart som en form 

av finansiering, men inte minst i sammanhanget där nya produktidéer lanseras finns det andra fördelar 

som rent ut av skulle kunna vara viktigare än den ekonomiska aspekten. Sådana fördelar är att 

produkten testas mot marknaden och den får exponering. Eftersom crowdfunding inledningsvis främst 

användes för att finansiera kulturprojekt, har fenomenet används kortare tid av entreprenörer som 

bedriver projekt där någon typ av fysisk produkt lanseras. Crowdfunding undersöks oftast utan hänsyn 

till vilken typ av projekt det handlar om, varpå dessa undersökningar kan vara mer eller mindre 

relevanta i ett specifikt sammanhang. Det saknas undersökningar som fokuserar på hur crowdfunding 

kan användas av entreprenörer vid lansering av nya produktidéer och hur framgång uppnås i detta 

sammanhang. Många som använder crowdfunding gör det för första gången och det krävs ofta mycket 

tid för att läsa på och ta reda på hur de ska göra. Därför skulle en sådan undersökning sedan kunna 

användas för att skapa någon typ av modell som kan underlätta planeringen av crowdfunding-

kampanjer för entreprenörer som ska lansera nya produktidéer.  

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med projektet är att skapa en förståelse för vad som gör en belöningsbaserad crowdfunding-

kampanj, där nya produktidéer lanseras, framgångsrik, samt att undersöka vilka aspekter som är viktiga 

att ta hänsyn till vid genomförandet av crowdfunding-projekt och omsätta dessa till en modell som kan 

användas vid skapandet av en crowdfunding-kampanj. 

För att konkretisera syftet har det brutits ner i forskningsfrågor. Den första frågan är indelad i två och de 

syftar till att beskriva fenomenet crowdfunding för att skapa en förståelse i ämnet och i vilka 

sammanhang det kan användas. I detta inkluderas också varför det används, det vill säga om det är 

ekonomiska skäl eller andra fördelar som får entreprenörer att använda crowdfunding.  

FF1a: Vad är crowdfunding?  

FF1b: Under vilka förutsättningar lämpar sig belöningsbaserad crowdfunding? 

Då kontexten för denna studie är lansering av nya produktidéer, vill jag sedan undersöka vad det 

innebär att genomföra en crowdfunding-kampanj i detta sammanhang samt vilka faktorer som är mest 

kritiska för att projektet ska lyckas. För att definiera vad det innebär att ett projekt ”lyckas”, gäller i 

denna studie att ett lyckat crowdfunding-projekt är ett som når upp till det satta målet för finansiering.  

FF2: Hur genomförs ett lyckat crowdfunding-projekt där nya produktidéer lanseras? 

Med hjälp av resultatet av FF2 kan framgångsfaktorer identifieras utifrån vilka en modell för 

crowdfunding skapas. Denna modell vara till hjälp för entreprenörer som ska använda crowdfunding för 

lansering av nya produktidéer.  

FF3: Hur kan en modell för skapandet av en crowdfunding-kampanj byggas? 
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1.3 UPPDRAGSGIVARE 
Uppdragsgivaren för detta examensarbete är det Malmöbaserade företaget Frankly. I mars 2014 

lanserade Frankly produkten SurfEars i ett projekt på Kickstarter. SurfEars är en öronplugg som kan 

användas av surfare, simmare och andra vattensportsutövare för skydda öronen. Projektet hade som 

mål att samla 17 500 australiensiska dollar. Till slut kom de upp i hela 26 000 dollar och succén var ett 

faktum. SurfEars var den första egna produkten som Frankly utvecklade och numera säljs den i till över 

50 länder med lovande försäljningsprognoser för första året. Frankly är annars huvudsakligen en 

konsultfirma som är specialiserad på utveckling av högteknologisk konsumentelektronik och de jobbar 

med att etablera en accelerator för innovation och utveckling av produkter inom denna kategori. 

Acceleratorn ska vara till hjälp för såväl för egna idéer, som för externa entreprenörer som kan dra nytta 

av Franklys spetskompetens. Kring denna accelerator kommer en supportorganisation sättas upp som 

bland annat innefattar marknadsföring, PR, sälj och distribution. Finansiering kommer i huvudsak 

komma från externa källor men crowdfunding kommer också vara en betydande del. Därför efterfrågas 

en modell som kan underlätta arbetet i kommande crowdfunding-projekt. 

  



9 
 

2 METOD 

I detta kapitel redogörs för och motiveras vilka metoder som används för uppnå studiens syfte och 

praktiska tillvägagångssätt för studiens olika skeden.  

2.1 GENOMFÖRANDE 
För att öka min kunskap i ämnet och ta reda på vilken teori som existerade inom området genomfördes 

inledningsvis en litteraturstudie. Parallellt med detta definierades problemet och syftet, som ligger som 

grund för studien, och därefter formulerades forskningsfrågorna. Litteraturstudien resulterade i en 

referensram där FF1 till stor del besvarades. Referensramen låg också som grund för de frågeställningar 

som användes vid de empiriska studierna. Empirin samlades in med hjälp av fallstudier där olika 

crowdfunding-projekt studerades och intervjuer genomfördes, varpå allt material från både teori och 

empiri analyserades. Utifrån analysen drogs slutsatser för att besvara forskningsfrågorna. Vid två 

tillfällen, först när halva arbetet gjorts (till och med teoretiskreferensram) och sedan när ett första 

utkast av de färdiga rapporten var klar, har rapporten granskats av handledare, examinator och 

opponenter från universitetet. De har vid dessa tillfällen kommit med feedback som jag tagit till mig, 

varpå jag gjort ändringar och kompletterat rapporten. 

2.2 LITTERATURSTUDIER 
Litteraturstudien som resulterade i den teoretiska referensramen är huvudsakligen baserad på 

vetenskapliga artiklar. Crowdfunding är ett nytt forskningsområde och det mesta som skrivits är 

publicerat de senaste åren. Jag gjorde en sökning på ”crowdfunding” på Scopus som gav 202 träffar 

varav 180 var daterade 2013 eller senare. Den som hade flest citeringar hade endast 35 stycken. 93 av 

träffarna var publicerade artiklar och utifrån dessa har jag sorterat bort dem som fokuserar på andra 

typer av crowdfunding eller ändamål som inte relaterar till mitt syfte, de som behandlar fenomenet 

generellt har jag behållit. När detta var gjort återstod bara 18 artiklar (se bilaga1). Dessa 18 har jag gått 

igenom mer noggrant och de som var relevanta har använts i referensramen.  Då utbudet av publicerade 

artiklar som återstod var få, har jag också använt mig av Google Scholar, Web of Science och Business 

Source Premier för att hitta ytterligare källor samt gått tillbaka till Scopus och läst några av dem som jag 

först ansåg vara irrelevanta exempelvis för att de handlade om crowdfunding för projekt utan en fysisk 

produkt. Jag har även använt mig av ett fåtal artiklar som är opublicerade. Enbart tre artiklar handlade 

uteslutande om crowdfunding med fysiska produkter och bara tre handlade uteslutande om 

belelöningsbaserad crowdfunding, ingen handlade om kombinationen av båda dessa.  

Då näst intill samtlig litteratur har varit på engelska har stor vikt lagts på att göra korrekta översättningar 

till svenska för att undvika att innebörden tolkas felaktigt. Litteraturstudien utfördes i början av 

projektet men referensramen har efterhand kompletterats. I referensramen beskrivs fenomenet 

crowdfunding och till viss del under vilka förutsättningar det är lämpligt att använda sig av 

crowdfunding. Därmed besvaras FF1 till stor del i referensramen.  

2.2.1 Källkritik 

Många undersöker crowdfunding-kampanjer utan hänsyn till vilken typ av projekt det handlar om, vilket 

kan innebära att det resultat de kommer fram till inte är överförbart till det sammanhang som är 
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relevant för denna studies syfte. Vidare skiljer sig de olika typerna av crowdfunding åt och i viss litteratur 

skrivs det om crowdfunding generellt utan att specificera vilken typ det handlar om. 

2.3 INSAMLING AV EMPIRISK DATA 
För insamling av empirisk data har flera mindre kvalitativa fallstudier utförts där olika framgångsrika 

crowdfunding-projekt undersöktes och personer involverade i dessa intervjuades.  

2.3.1 Val av metod 

För att besvara FF2 och FF3 användes fallstudie som forskningsmetod, medan FF1 i huvudsak besvarades 

i den teoretiska referensramen. För att få ett mer generellt resultat gjordes flera fallstudier (Yin 2003). 

För varje fallstudie genomfördes en intervju med någon som genomfört ett crowdfunding-projekt samt 

observationer från gällande kampanj online. Valet av forskningsmetoder ska bottna i studiens syfte 

(Björklund och Paulsson 2003). Yin (2003) redogör hur lämplig metod (eller flera metoder) kan väljas 

utifrån forskningsfrågan, huruvida det krävs kontroll av beteendemässiga händelser samt huruvida fokus 

ligger på samtida händelser (se Tabell 1). 

 
Strategi 

 
Typ av forskningsfråga 

Kräver kontroll av 
beteendemässiga 

händelser? 

Fokuserar på 
samtida händelser 

Experiment hur, varför? Ja Ja 
Enkätundersökning vem, vad, var, hur många,  

hur mycket? 
Nej Ja 

Arkivanalys vem, vad, var, hur många,  
hur mycket? 

Nej ja/nej 

Historiestudie hur, varför? Nej nej 
Fallstudie hur, varför? Nej Ja 

Tabell 1 Källa: Yin (2003) s. 5 

I denna studie handlar det om samtida händelser vars beteende inte kan kontrolleras, och både FF2 och 

FF3 är ”hur-frågor”. Detta innebär enligt tabell 1 att fallstudier skulle vara en bra strategi för att besvara 

dessa frågor. En fallstudie är en kvalitativ studie som ger en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en 

händelse eller situation, och de undersöker varför saker sker (Björklund och Paulsson 2003). Att använda 

sig av flera fall möjliggör jämförelser som kan klargöra huruvida en upptäckt som görs endast gäller för 

ett fall, eller om det upprepas i de olika fallen (Eisenhardt & Graebner 2007).  

2.3.2 Val av fall som studerats 

Endast projekt som ägt rum under 2014 eller 2015 har valts ut som fallstudier. Detta eftersom att det vid 

en intervju ges bättre svar om frågorna rör en händelse i nutid eller den senaste tiden (Robson, 2011; 

Eisenhardt & Graebner 2007). För att hitta och komma i kontakt med personer att intervjua har jag fått 

hjälp av min uppdragsgivare och handledare, men också sökt online på olika crowdfunding-sidor och 

kontaktat initiativtagare till projekt som faller in under mina kriterier. Många av dem som jag kontaktat 

har svarat att de är för upptagna eller inte svarat alls. I många fall är det också svårt att hitta 

kontaktuppgifter till dem jag velat prata med vilket också begränsat mig lite. Totalt har jag studerat sex 

stycken fall, och utfört lika många intervjuer. Dessa fall är: SurfEars, Earin, Squido, Flic, Naos QG och 

Luna, och en översikt av dessa finns i tabell 2.  

Som framgår av tabell 2 var samtliga projekt som studerades lyckade med avseende på att de lyckades 

överträffa de mål som de satt för sina kampanjer. Anledningen till det är delvis att det var svårt att söka 
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efter och finna projekt som misslyckats. Dessutom ansåg jag att skulle uppstå svårigheter vid analysen. 

Detta för att produkten är en så pass viktig faktor och det skulle bli svårt att avgöra huruvida det helt 

enkelt var en dålig produkt, eller om det var genomförandet av kampanjen som ledde till misslyckandet. 

Fem av fallen har startat upp ett nytt företag kring sin produkt, medan Naos QG lanserades av Mionix AB 

som sedan tidigare hade flera produkter inom samma kategori. SurfEars lanserades också av ett 

befintligt företag (Frankly) men SurfEars har startats upp som ett separat företag. 

Produkt Plattform Mål Resultat Ursprung Start-up Intervjuperson 

SurfEars Kickstarter AU$20 000 $26 177 Malmö Ja/nej Christian 

Earin Kickstarter £179 000 £972 600 Malmö Ja Olle 

Squido Kickstarter SEK 60 000 SEK 100 506 Malmö Ja Kristoffer 

Flic Indiegogo US$ 60 000 $480 600 Stockholm Ja Pranav 

Naos QG Kickstarter US$100 000 $ 107 125 Malmö Nej Carl 

Luna Indiegogo US$ 100 000 $ 1 104 000 San Fransisco Ja Alexandra 
Tabell 2 

2.3.3 Intervjuer 

Jag har valt att använda mig av semi-strukturerade intervjuer med initiativtagarna till de olika 

crowdfunding-projekten som studerats. Jag använde mig av ett frågeformulär (se Bilaga 2) med vissa 

huvudfrågor, samt följdfrågor som användes som stöd beroende på hur mycket respondenten berättade 

på egen hand. Beroende på respondentens svar anpassade jag mina frågor efterhand och ordningen 

blev annorlunda från fall till fall. Valet av denna intervjuteknik gjordes med syftet att låta 

respondenterna prata så fritt som möjligt, samtidigt som jag ville säkerställa att vissa ämnesområden 

behandlades under intervjun. För att i största mån undvika ledande frågor (Robson 2011; Björklund och 

Paulsson 2003; Ekholm & Fransson 1984) ställdes inledningsvis öppna frågor där jag försökte ha en 

tillbakadragen roll och istället låta respondenten prata så mycket som möjligt. Successivt kunde mer 

specifika frågor ställas vid behov. Denna teknik kallas ”tratt-teknik” och jämfört med att blanda breda 

och specifika frågor, så minskar den risken för att respondentens svar ska styras i en viss riktning. 

(Ekholm & Fransson 1984). 

En intervju kan antingen vara strukturerad, semi-strukturerad eller ostrukturerad. Vid en strukturerad 

intervju är alla frågor och ordningen för dessa bestämda på förhand. Denna typ av intervju lämpar sig 

dåligt för kvalitativa metoder (Robson 2011), varpå denna intervjumetod valdes bort. En ostrukturerad 

intervju är mer som ett samtal och frågorna dyker upp efter hand (Björklund och Paulsson 2003). 

Robson (2011) menar att en ostrukturerad intervju är ett svårt alternativ när det ska användas i 

forskningssyfte. Detta tyder på att mitt val att använda semistrukturerade intervjuer var riktigt. 

2.3.4 Intervjusituationerna 

Vid fyra av de sex intervjuerna träffade jag intervjupersonerna, men på grund av längre avstånd utfördes 

två av dem över Skype. Alla utom Luna är svenska projekt varpå dessa intervjuer kunnat utföras på 

svenska, medan intervjun med Luna som är amerikanskt utfördes på engelska. Inför intervjuerna 

skickade jag ut de större frågorna för att de jag intervjuade skulle få en möjlighet att förbereda sig. Efter 

att intervjuerna genomförts skrev jag snabbt rent mina anteckningar och använde ljudinspelningarna för 

reda ut oklarheter. Därefter skickades det nedskrivna materialet till respektive person för att de skulle få 

chansen att läsa igenom det och rätta till eventuella missförstånd. 
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SurfEars 

Intervjun hölls med Christian som är VD för SurfEars. Vi satt på Franklys kontor i ett avskilt rum där vi 

kunde prata ostört. Detta var den första intervjun som genomfördes och jag fick lite feedback och 

förslag på nya frågor. Då jag redan kände till ganska mycket om SurfEars kampanjen på förhand gick 

intervjun relativt fort och vi pratade i cirka 30 minuter. Inför denna intervju hade inte några frågor 

skickats ut på förhand. Eftersom jag dagligen träffar Christian på kontoret har jag haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor i efterhand. 

Earin 

För att utföra denna intervju åkte jag till Lund, där teamet bakom Earin håller till, och jag intervjuade 

Olle som är VD och grundare av Earin. Intervjun hölls över en lunch i en matsal. Eftersom att jag hade 

skickat samtalsämnena på förhand började han prata redan på vägen dit. Intervjun varade i cirka en 

timme. 

Squido 

För denna fallstudie intervjuade jag Kristoffer som ligger bakom produkten Squido. Intervjun bokades in 

med kort varsel, varpå jag inte hann med att skicka ut frågorna på förhand. Intervjun hölls på Kristoffers 

kontor på MINC i Malmö och den varade i cirka 25 minuter. 

Flic 

Intervjun hölls över Skype med Pranav som är en av grundarna till Shortcut Labs, som är det 

nystartartade företaget som ligger bakom Flic. Jag kunde märka att han hade förberett sig för att svara 

på frågorna jag skickat ut och han hade mycket att berätta. Intervjun varade i cirka 90 minuter. 

Naos QG 

Intervjun hölls med Carl som är VD på Mionix, företaget som ligger bakom Naos QG. Vi satt i ett avskilt 

rum i Mionix lokaler i Malmö. Vi pratade i 20 minuter. 

Luna 

Jag intervjuade Alexandra som är en av grundarna. Intervjun hölls sent på kvällen (svensk tid) över Skype 

på grund av tidsskillnaden till San Fransisco där hon befann sig. Vi pratade på engelska och intervjun 

varade i 25 minuter. 

2.4 ANALYS OCH SLUTSATSER 
För att göra analysen har jag använt mig av den teoretiska referensramen som jämförts med 

informationen från de empiriska studierna. I vissa fall har jag också fått lov till att utvidga min 

referensram, eller använda ljudinspelningar från intervjuer för att komplettera empirin, utifrån behov 

som uppstått när analysen genomfördes. I analysen har jag försökt svara på forskningsfrågorna på en 

datanära nivå med hjälp av empirin. I slutsatserna har forskningsfrågorna behandlats på en mer generell 

nivå utifrån analysen. 

2.5 STUDIENS KVALITET 
Reliabilitet och validitet är begrepp som används för att mäta kvalitet inom kvantitativ forskning 

(Bryman 2011). Vissa författare (Guba & Lincoln 1994) menar att dessa begrepp inte är helt relevanta för 

kvalitativ forskning. Istället föreslås följande fyra tillförlitlighetskriterier för att bedöma kvalitativ 
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forskning: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (credibility, 

tranferability, dependability, confirmability). Nedan förklaras dessa begrepp tillsammans med reliabilitet 

och validitet. 

Validitet handlar om giltigheten av en undersökning och huruvida det är möjligt att dra säkra slutsatser 

enligt den undersökta problemformuleringen (Bryman, 2011). Validitet kan delas in i intern och extern 

validitet. Intern validitet kan motsvaras av trovärdighet och det handlar om huruvida fenomenet är 

undersökt utifrån syftet. I detta projekt försöker jag uppnå en hög trovärdighet genom att ha fokus på 

mitt syfte för att undersökningen ska överensstämma med problemformuleringen. 

Extern validitet å andra sidan handlar om till vilken grad undersökningens resultat går att generalisera, 

vilket motsvaras av överförbarhet. För min studie är det viktigt att resultatet går att generalisera inom 

ramen för syftet med denna studie. Det vill säga resultatet ska gälla generellt för crowdfunding-projekt 

som baseras på belöningar vid lansering av fysiska produkter. För att uppnå detta har jag försökt 

intervjua flera olika entreprenörer med olika produkter och som använt sig av olika crowdfunding-

plattformar. Flera av dem jag kontaktade svarade antingen inte alls eller skrev att de inte hade tid. Detta 

berodde troligen på att de hade fullt upp efter att ha genomfört en crowdfunding-kampanj. Man kan 

spekulera huruvida detta har haft en inverkan på resultatet och studiens överförbarhet. Om de som 

tackat nej skulle skilja sig från de som hade möjlighet att ställa upp skulle det kunna ha en inverkan, jag 

menar att inget tyder på att så är fallet. Robson (2011) menar att en risk som hotar validiteten är data 

som är ofullständig eller inte tillräcklig noggrann. Därför menar han att ljud- och video upptagning ska 

göras i största möjliga mån, varpå jag har valt att spela in intervjuerna som genomfördes.  

Pålitlighet kan motsvaras av reliabilitet och det handlar om hur trovärdigt forskningsresultatet är. 

Reliabiliteten värderas i kvantitativ forskning genom att se på huruvida resultatet kan upprepas i andra 

sammanhang av andra forskare (Bryman 2011). I detta sammanhang för en kvalitativ studie med 

intervjuer kan reliabiliteten översättas till huruvida intervjuobjektet skulle ge annorlunda svar i ett annat 

sammanhang där någon annan intervjuar. För att uppnå detta är det viktigt att jag håller mig till 

ovannämnd ”tratt-teknik” så att ledande frågor kan undvikas. Bryman (2011) hänvisar till Guba & Lincoln 

(1994) som menar att pålitlighet uppnås genom noggrann redogörelse för en studiens processer som 

sedan kan granskas. Detta för denna studie används handledare kontinuerligt under studiens gång, samt 

opponering vid två tillfällen som granskar och bedömer kaviteten i mitt arbete. 

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att författaren ska agera i god tro, då det i samhällelig 

forskning inte går att uppnå fullständig objektivitet (Bryman 2011). Det är alltså viktigt att vara tydlig 

med att personliga värderingar inte medvetet påverkar slutsatserna. Detta är något jag försökt ha i 

åtanke under hela studiens gång. 

2.6 METODKRITIK 
Huruvida fallen som studerats är representativa för hur det generellt fungerar är svårt att säga. Det är 

väldigt många faktorer som spelar in vilket gör det svårt att säga vad som faktiskt är en framgångsfaktor. 

Att studien inte innefattar några fall som misslyckats kan ses som en svaghet för studien och antalet fall 

som studerats likaså. Att inkludera uppbackarna med en enkät eller intervjuer är också något som hade 

kunnat berika studien. Men eftersom att arbetet utfördes ensam och tiden var begränsad blev jag 

tvungen att också begränsa studiens omfattning.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I denna referensram kommer först en kort beskrivning av traditionella finansieringsalternativ ges för att 

skapa ett sammanhang. Sedan beskrivs fenomenet crowdfunding följt av relaterade teorier som kommer 

användas i analysen samt en genomgång befintlig relevant litteratur i ämnet crowdfunding. 

3.1 TRADITIONELLA FINANSIERINGSALTERNATIV  
Lindholm Dahlstrand (2004) går igenom fyra olika finansieringsbehov som kan uppstå under olika faser 

av ett företags utveckling, två av dessa uppstår innan det finns en färdig produkt; såddfinansiering och 

uppstartsfinansiering. Ett behov av såddfinansiering uppstår i ett initialt skede när det bara finns en 

affärsidé, och pengar behövs för att göra en analys av marknad och teknik samt produktutveckling. I 

detta stadie är risken för stor för externa finansiärer och de vanligaste formerna av finansiering i denna 

fas är personliga besparingar, familjelån och statliga lån. När idén har utvecklats och tillverkning av 

produkten närmar sig uppstår ett behov av uppstartsfinansiering. I denna fas är risken mindre och även 

om den fortfarande är relativt stor så kan fler finansieringsalternativ vara tillgängliga. Nästa behov som 

kan uppstå är tillväxtfinansiering. I detta skede har produkten kommit ut på marknaden, och det finns 

behov av kapital för att organisera försäljning, utveckla marknadsföringsfunktioner samt att stabilisera 

produktionen. Slutligen när ett företag är etablerat på marknaden har vi expansionsfinansiering som kan 

behövas för att utvidga produktions- och distributionskapaciteten (Lindholm Dahlstrand 2004).  Figur 1 

visar var olika finansieringskällor passar in i ett företags utveckling. 

 

Figur 1. Källa: Landström & Löwegren (2009) s. 255 
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I bakgrunden nämndes lånefinansiering, bidrag och ägarkapital, som alternativ för att få in kapital, samt 

bootstrapping som handlar om att klara sig utan externt kapital. Dessa begrepp kommer beskrivas 

nedan innan jag går in på crowdfunding.  

Lånefinansiering utgörs huvudsakligen av banklån som är den största externa finansieringsformen under 

samtliga utvecklingsfaser (Lindholm Dahlstrand 2004). Banklån beviljas sällan för nystartade 

verksamheter såvida pengarna inte kan säkras i materiella tillgångar förslagsvis fastigheter (Cassar 

2004), i övrigt anses nystartade företag vara för riskfyllda (Berger & Udell 1998). Ett annat alternativ är 

att låna från offentliga aktörer, då ligger säkerheten istället i projektet, det vill säga att lånet skrivs av 

om projektet misslyckas. I Sverige finns huvudsakligen Almi, Tillväxtverket och Vinnova som är offentliga 

aktörer som erbjuder lån och även finansiering i form av ägarkapital (Almi Invest) och i vissa fall bidrag 

till nystartade företag (Norrman, 2008).  

När det kommer till ägarkapital finns det privata aktörer som venture-kapital-företag och affärsänglar. 

Norrman (2008) menar att utvecklingen av svenska investeringar i nystartade verksamheter är svag. 

Venture-kapitalinvesteringar är tidsbegränsade och handlar om minoritetsandelar av bolaget som köps 

(Lindholm Dahlstrand 2004). Denna typ av kapital kallas ibland ”kompetent kapital” eftersom att 

bidraget oftast är mer än bara ekonomiskt. Beroende på entreprenörens kompetens, kan i vissa fall en 

utomstående investerares kompetens exempelvis inom försäljning, marknadsföring, distribution komma 

till nytta (Schweinbacher & Larralde 2012). Det samma gäller i många fall också för affärsänglar. En 

affärsängel är en person som investerar sin egna pengar i ett onoterat företag som de inte har någon 

vänskaplig- eller familjerelation till, och därefter engagerar sig i verksamheten (Ramadani 2009). 

Investeringar från venture-kapital-företag är svårtillgängliga för nystartade företag då de ofta vill ha 

bevis för att koncepter fungerar (Mullins 2013). Därför uppstår det ofta ett gap efter att den interna 

finansieringen är förbrukad och innan venture-kapital blir tillgängligt och det är där affärsänglar ofta 

kommer in i bilden (Ramadani 2009). Affärsänglar investerar sällan om det inte påvisas potentiell 

tillväxt, detta intresse för tillväxt kan vara till hjälp för nystartade verksamheter som kan dra nytta av 

affärsängelns erfarenheter och nätverk (Hüsler & Platzer 2014).  

Enligt Myers & Majluf (1984) föredrar bolag att i första hand klara sig med interna resurser, om externt 

kapital ändå behöver tas in föredras lån framför att ta in externt ägarskap. Detta kallas ”pecking order 

theory” och förklaras med informationsasymmetrier mellan de som driver en verksamhet och externa 

investerare och att entreprenören eller ledningen vill behålla kontrollen i verksamheten. 

Informationsasymmetrier kan i detta sammanhang innebära att potentiella investerare anser att risken 

är för stor. Det i sin tur kan leda till att investerarna anser att kostnaden för att få tillräckligt med 

information är för stor i förhållande till det som de skulle kunna tjäna på en investering, eller att de 

ställer villkor som får entreprenören att tacka nej till en investering. 

3.2 BOOTSTRAPPING 
Att få externt kapital i ett tidigt skede vid start av en ny verksamhet är problematiskt för entreprenörer, 

vilket innebär att de flesta initialt måste klara sig med internt kapital och bootstrapping-metoder (Bhide 

1992 , Mullins 2013). Bootstrapping handlar om olika metoder för att göra sig mindre beroende av 

långsiktig extern finansiering (Ebben & Johnson 2005; Winborg & Landström 2001). Winborg & 

Landström (2001) skriver om bootstrapping för småföretagare och undersöker en rad praktiska 

metoder, däribland: skjuta upp på betalning till leverantörer, minimera lager, söka bidrag, använda 
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chefens kreditkort, undanhållande av chefs lön, rutiner för att snabba på fakturering, använda ränta vid 

försenad betalning, samverka inköp med andra och att leasa utrustning. Litet behov för startkapital, 

korta säljcykler, korta betalningsvillkor, återkommande intäkter och word-of-mouth marknadsföring (se 

3.4) nämns av Kawasaki (2004) som ofta förekommande egenskaper i en verksamhet som använder sig 

av bootstrapping. Bhide (1992) skriver om bootstrapping för start-ups och han fokuserar mer på hur val 

av produkt och arbetsmetoder kan väljas för att spara in på kostnader och generera kortsiktiga vinster 

för att snabbt nå break-even. Han jämför i sin artikel bootstrapping i nystartade verksamheter med noll-

lager i ett just-in-time-system då det gör att problem framstår tydligare och företaget tvingas lösa dessa. 

Bhide (1992) argumenterar att entreprenörer som använder externt kapital tenderar till att hålla sig till 

sin originalstrategi, trots att andra alternativ visar sig vara bättre, på grund av att radikala förändringar 

kan få investerarna att tvivla på entreprenörernas förmåga. Därmed menar han att extern finansiering 

kan hindra entreprenörer från att prova sig fram, vilket många gånger är nödvändigt under de osäkra 

omständigheter som råder för nystartade verksamheter.  

Schweinbacher & Larralde (2010) menar att crowdfunding liknar bootstrapping till viss del, speciellt i det 

avseende hur alternativa resurser söks och traditionella investerare undviks. Ebben och Johnson (2005) 

tar upp förköp, det vill säga att ta betalt innan produkten är tillverkad, som en bootstrapping-metod. 

Förköp är något som möjliggjorts på ett nytt sätt med belöningsbaserad crowdfunding, och denna typ av 

crowdfunding kan därför ses som en bootstrapping-metod (Belleflamme et al. 2014). Dock om 

crowdfunding istället används för att finna externa investerare skiljer det sig från bootstrapping som 

handlar om att förlita sig till interna resurser (Schweinbacher & Larralde 2010; Belleflamme et al. 2014).  

3.3 DEFINITION OCH BESKRIVNING AV CROWDFUNDING 
I Sverige kallas crowdfunding ibland folkfinansiering eller gräsrotsfinansiering men i detta arbete har jag 

valt att hålla mig till den engelska termen. Crowdfunding är en form av det bredare begreppet 

crowdsourcing som handlar om att erhålla tjänster eller idéer från en stor grupp av människor, vanligtvis 

med hjälp av internet. Att be kunder bidra till designen av nya produkter, support från kund-till-kund 

eller feedback på produkter är exempel på crowdsourcing-aktiviteter (Kleemann et al. 2008). När 

crowdsourcing används för att skaffa finansiella medel används termen crowdfunding. Mollick (2014) 

definierar crowdfunding på följande vis: Crowdfunding avser en handling av företagsamma individer 

eller grupper – kulturella, sociala eller vinstdrivande- för att finansiera deras satsningar genom att 

utnyttja relativt små bidrag från ett relativt stort antal individer på internet, utan vanliga finansiella 

mellanhänder. Denna definition är avsedd för att innefatta alla typer av crowdfunding (som gås igenom 

nedan). För att definiera belöningsbaserad crowdfunding, som denna studie handlar om, har jag 

modifierat en definition som tillhandhålls av Belleflamme et al. (2014): Belöningsbaserad crowdfunding 

innefattar en uppmaning till allmänheten, främst via internet, för att tillhandahålla finansiella resurser i 

utbyte mot en framtida produkt eller någon form av icke-ekonomisk belöning för att stödja ett initiativ 

för ett specifikt ändamål. 

Utvecklingen av tekniken, och framför allt webb 2.0 med sociala medier där konsumenter kan skapa 

nätverk och integrera med varandra, har möjliggjort en utveckling av crowdsourcing och crowdfunding 

(Ordanini et al. 2011; Kleemann et al. 2008). Som nämndes i bakgrunden handlade crowdfunding från 

början främst om musik och andra kulturprojekt. Konst, musik, teater, film, fotografi, serier, dans, mode, 

litteratur och design står fortfarande för en betydande del av alla crowdfunding-projekt, men det 

används också av entreprenörer som lanserar nya produkter. 2008 lanserades plattformen Indiegogo 
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och 2009 lanserades Kickstarter som båda baserades på belöningar, och dessa två är nästan uteslutande 

de som används för lansering av produkter inom belöningsbaserad crowdfunding. Därför kommer denna 

studie fokusera på dessa två plattformar. 

Figur 2 visar processen för ett belöningsbaserat crowdfunding-projekt. Det första som sker är att 

personen eller företaget bakom projektet (härifrån initiativtagare) lägger upp sin kampanj på en 

crowdfunding-plattform med information om projektet. Personer som ser kampanjen och vill stötta 

projektet har möjlighet att bidra med pengar (personer som bidrar till ett projekt kallas härifrån 

uppbackare). Under kampanjens fortgång (och även efter) kan information utbytas i form av 

kommentarer från uppbackare, samt svar på dessa och uppdateringar från initiativtagare via 

plattformen. När kampanjen är avslutat tar plattformen ut en avgift i form av en procentsats av det 

insamlade beloppet. När kampanjen är avslutad, om målet uppnåtts, är det upp till initiativtagaren att 

använda pengarna så att projektet kan slutföras och utlovade belöningar levereras till uppbackarna.  

 

 

Figur 2. Crowdfunding-processen 

I belöningsbaserad crowdfunding förekommer ofta något som kallas ”strech goals”. De tillkommer ofta i 

en kampanj efter att målet har uppnåtts för att uppmuntra till fortsatt uppbackning av projekten. Det 

kan handla om extra funktioner som läggs till produkten om ett visst belopp uppnås.   

Belöningsbaserad crowdfunding är fortfarande den vanligaste formen, men som tidigare nämnts har det 

alltså vuxit fram andra typer av crowdfunding. Även om jag i denna studie valt att fokusera på den 

belöningsbaserade varianten kommer en kort genomgång av övriga former. 

Först har vi en modell som bygger på rena donationer. Denna typ lämpar sig bättre för verksamheter 

som inte är vinstdrivande (Ordanini et al. 2011). Gofundme är en crowdfunding-plattform där personer 

kan söka donationer till sig själva, familj eller vänner exempelvis för sjukhuskostnader, utbildning, 

minnesfonder etc. Enligt information från deras webbsida har Gofundme totalt samlat in över 840 

miljoner dollar till olika projekt (Gofundme). 

Nästa typ handlar om lån. Denna form av crowdfunding kallas också ”peer-to-peer lending”. I lånbaserad 

crowdfunding motiveras uppbackarna av att de kan få avkastning på sina pengar i form av ränta, räntan 

varierar i regel i förhållande till hur stor risken anses vara. Ett exempel på en plattform som sysslar med 

denna typ av crowdfunding är Lending Club som erbjuder lån till både privatpersoner och företag 

(Freedman & Nutting 2014, LendingClub).  
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Den sista varianten av crowdfunding är den som erbjuder en andel av företaget alternativt vinsten till 

uppbackarna, detta kallas ”equity-crowdfunding”. I många länder finns det lagar som hindrar från att 

dela ut ägarskap med hjälp av crowdfunding. I USA är det till exempel fortfarande reglerat trots att det 

2012 kom en ny lag (”Jumpstart Our Business Startups Act”) som skulle underlätta denna typ av 

crowdfunding. Seedrs och Crowdcube är två exempel på plattformar baserade i Storbritannien som 

erbjuder equity-crowdfunding (Seedrs, Crowdcube). Belleflamme et al. (2014) presenterar en variant där 

en förutbestämd andel av vinsten delas ut till uppbackarna av ett projekt, istället för ägarskap. Sandawe 

är en belgisk plattform som tillåter fans av tecknade serier finansiera projekt inom denna kategori med 

möjlighet att ta del eventuell vinst som görs (Belleflamme et al. 2014).  

Det finns också plattformar som är baserade i Sverige. FundedByMe är en svensk plattform som 

erbjuder crowdfunding baserat på både belöningar, lån och ägarskap (FundedByMe). Ett annat exempel 

är Crowdculture som har belöningsbaserad crowdfunding för kulturprojekt (Crowdculture).  

3.4 VIRAL MARKNADSFÖRING 
Viral marknadsföring används ofta för att promota crowdfunding-kampanjer och det kan även 

argumenteras för att crowdfunding i sig självt kan användas som en typ av viral marknadsföring. Viral 

marknadsföring handlar om att stimulera det som inom marknadsföring kallas ”word-of-mouth”, främst 

via sociala medier på internet. ”Word-of-mouth” är om informell kommunikation mellan konsumenter 

om ett företag och deras produkter, vilket kan ske både online eller på andra sätt (Hausmann 2012).  

3.5 MARKNADSFÖRINGSMIX 
Begreppet marknadsföringsmix är vanligt förekommande inom marknadsföring. Det handlar om att en 

produkt eller ett varumärke ska ha rätt mix av ”de fyra p:na”: produkt, pris, promotion och plats 

(McCarthy 1964). Plats handlar om hur produkten distribueras vilket i denna studies kontext är 

crowdfunding-plattformen. Därför det är viktigt att produkten i fråga passar för denna 

distributionskanal.  

3.6 LEGITIMITET 
För nystartade företag är det viktigt att bygga legitimitet, det vill säga skapa goda relationer och 

trovärdighet hos kunder och eventuella investerare. Det är viktigt eftersom att dessa företag är sårbara 

då de är nya och okända för marknaden. Detta kallas ”liability of newness” och det innebär att de unga 

företagen har svårare att överleva än äldre företag (Stinchcomb 1965). Nystartade företag måste därför 

kämpa hårt för att få sina första kunder samt investerare, vilka blir viktiga för att bygga legitimitet. En 

intressant aspekt för kontexten av denna studie är huruvida en framgångsrik crowdfunding-kampanj kan 

bidra till en ökad legitimitet. 

3.7 ROGERS ADOPTIONSKURVA 
Rogers (1983) skriver om hur nya innovationer sprider sig till olika typer av personer, vilket är intressant 

i detta sammanhang då det handlar om lansering av nya produkter via crowdfunding. Hans teorier skulle 

därmed kunna användas för att identifiera målgruppen för en crowdfunding-kampanj. 
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Rogers (1983) delar in användare av nya innovationer i olika kategorier, utifrån hur tidigt de accepterar 

eller tar sig an produkten i fråga. De som är först med att prova nya produkter är ”Innovators”; de är 

personer som är riskbenägna och därmed kan villiga att ta sig an teknik som i slutändan kan misslyckas. 

De har gott om pengar, de är sociala och de samverkar ofta med andra innovators. Nästa grupp 

kallas ”early adopters”; de är något mer selektiva än innovators, men de har också gott om pengar, är 

teknikintresserade och är socialt utåtriktade. De är ofta det man kallar opinionsbildare (opinion leaders), 

det vill säga att de har inverkan på andras åsikter. Det är när en produkt når ut till den tredje 

kategorin; ”early majority”, som den börjar säljas i stora kvantiteter. Dessa personer tar sig an nya 

produkter betydligt senare än de första två kategorierna. Nästa kategori; ”late majority”, är skeptiska till 

innovationer och de väntar tills majoriteten av befolkningen redan har skaffat produkten. De är mindre 

sociala än genomsnittet och har mindre pengar. Sen sista gruppen kallas ”laggards”, det är personer som 

har en motvilja till förändring. De har låg social status, de är ofta äldre och har bara kontakt med familj 

och nära vänner (Rogers 1983). Figur 3. Källa: Rogers (1983) s. 247visar indelningen av de olika 

kategorierna enligt en normalfördelningskurva över tiden från att en ny produkt lanseras. 

 

Figur 3. Källa: Rogers (1983) s. 247 

Moore (1991) har utvecklat denna kurva då han menar att det är en klyfta mellan varje grupp som beror 

på att de olika gruppernas förväntningar skiljer sig åt. Den största klyftan finns mellan early adopters och 

early majority, eftersom att early majority inte anser att early adopters är tillförlitliga som kundreferens. 

Därmed blir nya marknadsförings- och säljstrategier nödvändiga för att bemöta denna betydligt större 

men mer skeptiska och pragmatiska målgrupp. För att lyckas ta sig över denna ”klyfta” är det viktigt att 

känna sin målgrupp för kunna positionera produkten rätt, sätta rätt pris samt att välja rätt 

distributionskanaler (Moore 1991). 

3.8 PRODUKTEGENSKAPER 
För att analysera de olika produktidéerna i denna studie och varför de passar för crowdfunding, behövds 

litteratur att stödja sig på. Klofsten (2005) redovisar ett sätt att klassificera nya idéer utifrån vilken grad 
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de är förankrade och till vilken grad de är konkreta (Se Figur 4). En idé som är konkret är relativt lätt att 

kommunicera, till skillnad från en abstrakt idé som har större barriärer att ta sig över innan förståelse 

och acceptans kan skapas. Att en idé som har en hög grad av förankring innebär att den uppfyller ett 

behov och att det finns ett kommersiellt intresse för produkten. Det skulle kunna relateras till det som 

kallas ”market pull”, som betyder att produkten har utvecklats utifrån att ett identifierat behov på 

marknaden (Martin 1994). Motsatsen till detta kallas ”technology push” och det innebär att det inte tas 

hänsyn till huruvida det finns ett behov eller inte, utan idé trycks genom utveckling och produktion 

(Martin 1994). På kort sikt är det mest fördelaktiga en idé som har hög grad av båda faktorerna och 

befinner sig nära det övre högra hörnet i matrisen, för att ju längre från det hörnet en idé befinner sig 

desto mer tid och resurser kommer krävas (Klofsten 2005). 

 

Figur 4. Källa: Klofsten (2005) s. 118. 

En nystartad verksamhet som ska använda crowdfunding måste sticka ut, skapa fascination och vara 

övertygande och spännande för en särskild grupp av människor (Hemer 2011), vilket antyder att 

crowdfunding är begränsat till vissa typer av produkter. Riedle (2013) menar att för att tekniska projekt 

ska lämpa sig för belöningsbaserad crowdfunding ska de uppfylla två kriterier. Det ska vara någonting 

som tekniskt kunniga personer kan värdesätta, och dessutom ska det vara stor sannolikhet att projektet 

lyckas ta fram den utlovade produkten.  

Crowdfunding fungerar bra för en nystartad verksamhet som söker en relativt liten summa pengar 

(tusental Euro) för att kunna genomföra ett projekt (Hemer 2011). Crowdfunding är dock mer än bara 

ett finansiellt beslut, när det handlar om förköp påverkar det också försäljning och produktionsnivå 

(Belleflamme et al. 2014). 
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3.9 CROWDFUNDING-KAMPANJEN OCH DESS UPPBACKARE 
Mollick (2014) har gjort en kvantitativ studie av amerikanska Kickstarter-projekt där det bland annat 

undersöks om kvalitetssignaler har något samband med framgång. Huruvida det finns en 

demonstrerande video, om det görs uppdateringar till projekten efter lansering samt stavfel används 

som faktorer som ska signalera kvalitet. De visar sig finnas ett samband då både videos och kontinuerliga 

uppdateringar kan kopplas till större framgång, medan stavfel minskar möjligheten till framgång. 

Sambandet mellan uppdateringar och support av ett projekt bekräftas av Kappuswamy & Bayus (2014). 

Mollicks (2014) studie visar också samband som tyder på att för lång varaktighet på ett projekt minskar 

chansen till framgång.  

Kappuswamy & Bayus (2014) utförde en studie med hjälp av data från 14 704 kickstarter-projekt om hur 

uppbackningen av ett projekt varierar under projektets tidsperiod. Resultatet från detta visade att 

aktiviteten följer ett U-mönster, det vill säga att den största delen av uppbackningen sker i början och 

slutet av en crowdfunding-kampanj.  

Andelen av ett projekts målbelopp som uppnåtts är något som påverkar uppbackarnas beteende, när 

målet närmar sig tenderar fler att bli benägna att backa upp ett projekt (Kappuswamy & Bayus 2014; 

Agrawal et al. 2014). Andelen projekt som når upp i 50 procent utan att sedan lyckas nå målet är väldigt 

liten. När målet har uppnåtts minskar benägenheten att potentiella uppbackare ska bidra (Kappuswamy 

& Bayus 2014). 

Gerber et al. (2012) har utfört en kvalitativ studie, där de intervjuat initiativtagare samt uppbackare till 

olika belöningsbaserade crowdfunding-projekt, för att undersöka vad som motiverar dem till att 

genomföra en crowdfunding-kampanj respektive backa upp projekt. Initiativtagare motiveras av att 

samla in finansiella medel, skapa relationer med uppbackare, få bekräftelse, utöka medvetenheten om 

deras arbete genom social media och att upprepa andras framgång. Uppbackare motiveras av 

belöningar, stödja initiativtagare och/eller deras upphov samt för att engagera sig i och bidra till ett 

kreativt socialt nätverk. 

3.10 NACKDELAR MED CROWDFUNDING 
Det finns också författare som är kritiska till crowdfunding. Mullins (2013) förutspår att crowdfunding 

kommer få ett bakslag när initiativtagare till lyckade crowdfunding-kampanjer misslyckas med att 

leverera. Projekt som befinner sig i ett tidigt stadium är mer riskfulla och därmed finns det alltid en risk 

att de ska misslyckas och att produkterna inte kan levereras (Agrawal et al. 2014). Mollicks (2014) studie 

visar att försenade leveranser är vanligt förekommande. Av 381 projekt, inom kategorierna design och 

teknik med tydliga utfall i from av produktleverans eller ”giveaways”, levererade bara 24,9% i tid. Han 

finner statistik som tyder på ett samband mellan projektstorlek samt förväntningar på populära projekt 

tenderar till att oftare vara försenade med leverans.  

En initiativtagare till ett crowdfunding-projekt har inga rättsliga skyldigheter att leverera de belöningar 

som utlovas i en belöningsbaserad crowdfunding-kampanj, vilket innebär att en möjlighet till bedrägeri 

uppstår (Mollick 2014). Detta är något som plattformarna försöker filtrera bort, men risken finns att 

crowdfunding blir ett mål för brottslingar (Agrawal et al. 2014). Mollicks (2014) studie visar att 

bedrägerier förkommer sällan eller inte alls. Värt att notera är att denna studie enbart undersöker 
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Kickstarter-projekt. Kickstarter delar inte ut några pengar om inte målbeloppet nås, vilket skyddar mot 

bedrägerier (Collins & Pierrakis 2012).  

När en crowdfunding-kampanj läggs upp online med information om produkten uppstår en risk för 

idéstöld (Schweinbacher & Larralde 2012), varpå Hemer (2011) menar att crowdfunding lämpar sig 

dåligt för affärsmodeller som är lätta att förstå och kopiera, då det är nödvändigt att delge mycket 

information för att attrahera uppbackare.  

3.11 CROWDFUNDING-PROJEKTETS BESKRIVNING 
I mina fallstudier studeras även projektens beskrivningar samt filmer på den plattform som använts. I en 

beskrivning av ett projekt på en crowdfunding-sida används i regel en film, samt beskrivande text och 

bilder. Ett fåtal författare berör vad denna beskrivning ska innehålla och hur den bör byggas upp. När en 

beskrivning skapas är det viktigt att förstå de potentiella uppbackarna, och betona de faktorer som 

motiverar dem (Dushnitsky & Marom 2013). Tirdatov (2014) har undersökt de beskrivande texterna, i de 

mest framgångsrika kampanjerna på Kickstarter i olika kategorier, utifrån retorisk teori. Denna teori 

bygger på ethos, pathos och logos, som är tre olika sätt att övertyga enligt den grekiska filosofen 

Aristoteles. Ethos handlar om talarens karaktär, pathos handlar om känslorna lyssnaren får och logos 

handlar om argumenten i själva talet. Tirdatov (2014) redovisar för hur samtliga av dessa tre typer på 

olika sätt kan förekomma också i kommunikation i form av text i en crowdfunding-kampanj (se Tabell 3). 

Av 13 olika projekt som undersöks innehåller samtliga alla typer, och som minst används sex deltyper i 

ett projekt.  Denna modell kommer användas för att analysera de olika fallen som studeras in denna 

rapport. 

Typ Deltyp 

Ethos 

Referens till professionell expertis, praktisk erfarenhet i området, och/eller tidigare framgång 
inom ett relevant område  

Involvering av betydande/berömda person inom området eller någon som tidigare skapat 
betydande/berömt arbete 

Referera till utomstående rekommendationer, omdömen eller vittnesmål 

Pathos 

Använda kraftfulla beskrivande termer och känslomässigt laddad text 

Referera till positiva, känslomässigt belönande följder av att backa upp projektet, eller 
negativa följder om projektet inte får stöd 

Identifiering med målgruppen 

Göra anspråk på exklusivitet på det som promotas eller möjligheten att backa upp projektet 

Logos 

Faktiska data för det som promotas, dess funktioner och funktionalitet 

Information om praktiska fördelar med att backa upp projektet, det vill säga belöningar som 
erbjuds till uppbackare samt hur uppbackarna får nytta av det som promotas 

Information om ekonomiska och övriga villkor, med förklaring av att priset är överkomligt, 
prisreducering, villkor för frakt etc. 

Information varför uppbackning är nödvändig och hur det kommer användas 

Generell data, som bakgrundsinformation om det som promotas, och/eller projektet och 
information om problem som måste lösas 

Tabell 3. Källa: Tirdatov (2014) s. 12  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel beskrivs plattformarna Kickstarter och Indiegogo följt av de olika fallen som har studerats.  

4.1 KICKSTARTER 
Kickstarter har totalt sedan starten samlat in över 1,7 miljarder dollar till omkring 84 000 projekt 

(Kickstarter 1). Sedan september 2014 är Kickstarter tillgängligt för initiativtagare från de skandinaviska 

länderna. Innan dess var entreprenörer som ville använda Kickstarter tvungna att starta upp ett bolag, 

samt bankkonto i ett land där Kickstarter var tillgängligt för att kunna genomföra sina kampanjer. Det 

land som kampanjen körs ifrån avgör också vilken valuta som gäller för kampanjen, då det är den lokala 

valutan som gäller. Förutom de skandinaviska länderna är det i nuläget tillgängligt att skapa projekt på 

Kickstarter från USA, Kanada, Australien, Nya Zealand, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och 

Irland. Alla projekt blir dock tillgängliga för uppbackare från hela världen.  

När ett projekt på Kickstarter innehåller någon sorts tillverkning och distribution av något komplext 

måste det finnas bild på en prototyp i kampanjen (Kickstarter 2). En kampanj får inte erbjuda belöningar 

av finansiell karaktär som ägarskap eller återbetalning. Kickstarter har som nämnts tidigare det som de 

kallar ”all-or-nothing” som innebär att målbeloppet måste uppnås för att några pengar ska betalas ut till 

projekten. Kickstarter tar en avgift på 5 % av det insamlade beloppet om målet har uppnåtts. Utöver 

detta tillkommer avgifter för betalningshantering på 3-5 % vilket innebär att den totala avgiften hamnar 

på 8-10 % (Kickstarter 3). Eftersom att uppbackarnas konto inte debiteras innan målet har uppnåtts, kan 

det innebära att vissa köp inte går igenom, och därmed en risk att en ytterligare liten del att det som 

uppnåtts faller bort. På Kickstarter finns det något som kallas ”Staff pick”, vilket är projekt som 

Kickstarters personal valt ut. Att bli ”Staff pick” innebär att kampanjen blir mer synlig för folk som 

bläddrar mellan kampanjer på Kickstarter. 

4.2 INDIEGOGO 
På Indiegogo kan initiativtagare välja på det som kallas ”fixed funding” eller ”flexible funding”. Den 

förstnämnda motsvarar ”all-or-nothing” på Kickstarter, det vill säga att målet måste uppnås för att 

pengarna ska bli tillgängliga. Avgiften som Indiegogo tar är sedan 4 %. ”Flexble funding” innebär att 

pengarna som blir tillgängliga även om målet inte uppnås, detta mot en avgift på 9 %. Om målet uppnås 

återbetalas pengar så att den totala avgiften tillslut blir 4 %. Oavsett vilken variant som används betalas 

pengarna ut först efter att kampanjen har slutat. Uppbackare kan välja att betala med kort eller Paypal 

och det tillkommer en avgift på 3-5% för detta vilket kommer dras från den insamlade summan, vilket 

gör att det totalt kommer dras 7-9 % om målet har uppnåtts. Utöver det tillkommer eventuellt 

valutaväxlingsavgifter (Indiegogo 1). På Indiegogo kan man nämligen till skillnad från Kickstarter välja 

vilken valuta som ska gälla för kampanjen. De valutor som finns att välja på är amerikanska dollar, euro, 

brittiska pund, kanadensiska dollar eller australiensiska dollar (Indiegogo 2). Det finns också möjlighet 

att fortsätta sälja förköp av produkten efter att kampanjen är över. Indiegogo har något som de kallar 

gogofactor, som är en algoritm som mäter olika faktorer, som hjälper en kampanj att bli mer synlig på 

Indiegogo. Faktorer som ger en hög gogofactor är bland annat delningar och likes på Facebook, mycket 

uppbackning under kampanjens första dagar och frekventa uppdateringar (Indiegogo 3).  
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4.3 FALLSTUDIER 
Samtlig information i följande del kommer från Kickstarters och Indiegogos hemsidor samt intervjuerna 

som genomförts. Jag har tittat på filmerna för respektive fall och studerat projektbeskrivningarna, varpå 

det i vissa fall är mina intryck av dessa som beskrivs. Intervjupersonerna kommer benämnas vid förnamn 

av anonymitetsskäl. 

4.3.1 SurfEars  

SurfEars som också nämndes i inledningskapitlet är en 

öronplugg som riktar sig på vattensportsutövare, 

huvudsakligen surfare. De används för att skydda öronen mot 

infektioner (swimmer’s ear) samt bentillväxt i hörselgången 

(surfer’s ear) vilket riskeras om det kommer in vatten i 

öronen, speciellt om det är kallt vatten. Samtidigt som 

SurfEars hindrar vatten från att komma in i öronen tillåter de 

ljud att komma in och påverkar därmed inte hörsel och 

balans i samma utsträckning som tidigare produkter på 

marknaden. 

Film och Projektbeskrivning 

Filmen på Kickstarter är 3 minuter lång den är väldigt 

informativ. En man som pratar flytande engelska berättar om 

problemet som produkten löser, om teamet bakom, 

produktens egenskaper och hur den kan fungera som den gör. Om produktens egenskaper säger han 

bland annat:”SurfEars lets so much sound in, it’s actually really easy to forget you’re even wearing a 

plug”. Samtidigt som han pratar växlas det mellan surfingklipp, bilder av protyper och ingenjörer som 

sitter och designar produkten, närbilder av produkten samt mannen som pratar.  Det visas också ett 

diagram som är framtaget av en ljudexpert som jämför SurfEars med konkurrerande produkter. Han 

avslutar med att berätta att de nu behöver support för att kunna färdigställa sina produktionslinjer. 

Filmen ger ett proffsigt intryck och den förmedlar att det är en genomarbetad produkt som verkligen 

löser ett problem (Kickstarter 4). 

Beskrivningen innehåller följande rubriker: “What is SurfEars?”, “Evidence that it works”, “Meet the 

team”, “Why SurfEars”, “Our passion project”, “What’s in the box?”, “Why Kickstarter?”, “Project pics”, 

“Project Schedule”, och “Risk and Challenges”.  Inledningsvis innehåller beskrivningen mycket av samma 

information som gavs i filmen. Därefter kommer ny information till exempel att det är gratis leverans till 

hela världen, vilket är ett exklusivt erbjudande för Kickstarter. Beskrivningen innehåller många bilder 

och sloganen ”Let sound in, keep water out” förkommer på flera bilder och även i filmen. Under 

kampanjen kom fem uppdateringar och ytterligare två stycken efteråt (Kickstarter 4).  

Belöningar 

I sin Kickstarter-kampanj använde SurfEars sig av tre belöningar som var till mindre belopp än vad det 

kostade att köpa produkten. För en 1 dollar fick man uppdateringar om projektet samt ett tack på 

hemsidan. För 20 dollar kunde man senare få 40 dollar rabatt på ett par SurfEars från webshopen. För 

40 dollar fick man en T-shirt. Men det var förköp som var mest populärt. De använde sig av ”Early birds” 

där de första 200 fick SurfEars för 60 dollar med löftet att få dem levererade först av alla. Därefter 

SurfEars  
Plattform: Kickstarter Datum: 7 mar-6 apr 2014  

Mål: 17 500 ($AUS) Resultat: 26 177 $ 
Antal uppbackare: 423 
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kostade de 70 dollar, alternativt kunde man köpa båda SurfEars och T-shirten för 100 dollar.  De erbjöd 

också två dyrare belöningar i form av event; dels en matupplevelse i Köpenhamn eller San Fransisco 

tillsammans med skaparna av SurfEars för 2 500 dollar eller en heldag med kreativ workshop 

tillsammans med hela teamet för 8 000, men ingen av dessa gav någon utdelning. 

Intervju 

När SurfEars skulle lanseras användes Kickstarter huvudsakligen för att göra ett marknadstest för att ta 

reda på om folk ville köpa produkten samt att få exponering av produkten. Då inte finansiering var det 

primära syftet med kampanjen sattes ett ganska lågt mål för kampanjen, men pengarna de fick in kunde 

ändå delvis täcka kostnaderna för att sätta upp produktionen i Kina. 

En tid före kampanjen på Kickstarter skapades en Facebook-sida för SurfEars som användes för 

marknadsföring. De hade även möjlighet att använda sig av Facebook-sidan för varumärket Tablas som 

säljer kite- och surfbrädor. När kampanjen var igång kontaktades journalister, moderatorer på online-

forum och annat folk som de trodde kunde hjälpa dem att synas och de skickade ut produkten gratis till 

vissa, vilket resulterade i artiklar som skrevs om SurfEars. De använde sig också en kampanj där folk 

genom att dela SurfEars på sociala medier hade chansen att vinna SurfEars, vilket fungerade bra och det 

resulterade i följare på Facebook och en e-postlista. De lade ner mycket arbete för att få surfare att veta 

att de fanns, vilket var den viktigaste anledningen som gjorde att de lyckades med sin Kickstarter-

kampanj. Med facit i hand kunde också detta med fördel ha gjorts tidigare innan kampanjen var igång. 

När de lanserade på Kickstarter blev de kontaktade av flertalet olika bolag som jobbar med att boosta 

Kickstarter kampanjer, och de valde att anlita en som gjorde ett pressutskick till 12 000 journalister. Men 

detta var bortkastade pengar då det inte resulterade i någonting.  

Under kampanjen var det nästan ett heltidsjobb att svara på frågor och de personer som backar upp 

projekt på Kickstarter upplevdes som väldigt hjälpsamma. Christian säger att det är bra att göra många 

uppdateringar, eftersom uppbackare vill veta vad som händer i projektet. Bara några rader eller en bild 

kan räcka säger han. Filmen samt att berätta en story i beskrivningen ansågs viktiga i utformningen av 

Kickstarter-sidan. De använde också en ljudexpert som gjorde jämförelser med konkurrenter på hur 

mycket ljud som släpps igenom vilket redovisades på Kickstarter-sidan. De använde T-shirts som en 

alternativ belöning till förköp av SurfEars. Men förköpen var den betydande delen då de sålde cirka 400 

SurfEars och 25 T-shirts. De använde sig av early-birds som tillät de 200 första att köpa SurfEars för 

10$ billigare pris, vilket fungerade väldigt bra. Vid den tidpunkten som kampanjen kördes var det inte 

möjligt att gruppera det vill säga sälja flera stycken till ett speciellt pris vilket annars troligtvis också hade 

använts. 

Kampanjen har gett dem exponering och det var många distributörer och återförsäljare som hörde av 

sig och ville sälja SurfEars vilken höll i sig också efter Kickstarter-kampanjen. Kampanjen på Kickstarter 

har också gett dem ett kvitto på att det finns en efterfrågan på produkten; ”Är det 400 personer som vill 

köpa vår produkt på Kickstarter så finns det säkert ett gäng ute i värden också” sa Christian under 

intervjun. De hade inga förseningar och de lyckades till och med leverera produkten en vecka tidigare än 

vad de angivit på Kickstarter, bara 3 veckor efter att kampanjen var över. 

Christian nämnde att deras produkt var på gränsen till för nischad produkt för crowdfunding, men han 

menar att för mer nischade produkter är det viktigare att jobba med att marknadsföring som riktar sig 

till rätt målgrupp. Han tror också att priset är en faktor som avgör hur bra en produkt lämpar sig för 
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crowdfunding, då allt för dyra produkter bör lämpa sig sämre. Christians främsta tips till andra är att 

jobba mycket med att göra kampanjen synlig, och att vara förbered på att det tar mycket tid att svara på 

frågor och att göra uppdateringar. 

4.3.2 Earin  

Nästa fallstudie är en kampanj som lanserades på Kickstarter 

sommaren 2014. Earin består av två öronsnäckor som är helt 

trådfria och kan anslutas till en mobiltelefon via Bluetooth. 

Produkten kommer med en kapsel för förvaring av 

öronsnäckorna. Kapseln innehåller ett batteri som laddar upp 

öronsnäckorna vilket innebär att lurarna kan laddas från din 

ficka så fort du inte använder dem. Denna kampanj lyckades 

få ihop hela 972 594 £ från 8359 uppbackare. 

Film och Projektbeskrivning 

Filmen inleds med att en man som är ute och går utomhus 

stoppar in öronpluggar i öronen, han tar fram sin telefon och 

trycker på play varpå musik börjar spela och han ser nöjd ut. 

Sedan visas de två små öronsnäckorna mot en vit bakgrund 

samtidigt som en röst säger ”This is Earin, no cords, just two 

high quality speakers that seamlessly fit into your ears”. Därefter förklarar han att de är designade för 

optimal ljudkvalitet och att de är utvecklade av designers och ingenjörer med bakgrund på Nokia och 

Sony Ericsson. Filmen fortsätter med att två olika män som passionerat pratar om projektet och 

produktens egenskaper. Det är stort fokus på ljudkvalitén.  ”Instead of designing a product that can do 

everything, we decided to do one thing flawlessly” säger den ena. Avslutningsvis förklaras att de har en 

fungerande prototyp men att de nu behöver hjälp för att kunna tillverka dem. Filmen är 2,5 minuter lång 

(Kickstarter 4).  

Projektbeskrivningen inleds med en beskrivning om hur iden vuxit fram flera år tidigare men att 

tekniken inte varit tillgänglig. Sedan kommer specifikationer om produkten och vad som är inkluderat 

när man köper Earin, och därefter mer detaljerad beskrivning om hur produkten fungerar och hur den är 

uppbyggd. Längre ner på sidan finns ytterligare en film som har lagts till en tid efter att kampanjen 

lanserats. Filmen handlar om hur Earin passar i öronen och en hur en vinge kan som också är inkluderad 

kan användas för extra passform till exempel vid fysisk aktivitet. Sedan kommer tidsplan, strechgoals, 

vad pengarna kommer användas till samt risker och utmaningar. Sammantaget är beskrivningen väldigt 

detaljerat vilket ger ett seriöst intryck. Medan kampanjen var aktiv gjordes åtta uppdateringar och 

efteråt har ytterligare åtta gjorts än så länge (Kickstarter 5).  

Belöningar 

För 10 £ kunde uppbackare få 20 £ rabatt i Earins framtida online-butik, utöver detta använde de sig 

enbart av förköp som belöning. De första 500 uppbackarna kunde köpa Earin för 79 £, nästa 2 000 fick 

betala 99 £ och sedan var det 119 £ som gällde som pris. Det tänkta försäljningspriset efter Kickstarter är 

159 £. 

Earin - The World Smallest Wireless Earbuds 
Plattform: Kickstarter Datum: 13 jun-23 jul 2014 

Mål: 179 000 (£GB) Resultat: 972 600 £ 
Antal uppbackare: 8 359 
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Intervju 

Earin använde sig av Kickstarter för att få ett kvitto på att produkten är vad folk vill ha och få direkt 

feedback på produkten samt för att få PR och finansiering. Även att det var trendigt att använda 

Kickstarter var en bidragande orsak, Olle menar att det finns en förstående mentalitet hos dem som 

backar projekt på Kickstarter. De övervägde också Indiegogo innan de bestämde sig för Kickstarter. Efter 

att ha tittat på studier, som jämför de båda med avseende på framgångsgrad, geografiska regioner, 

genomslag i media och så vidare, bestämde de sig för Kickstarter. Olle berättar att en tid efter att de 

lanserat på Kickstarter lade någon upp en exakt kopia av deras kampanj på Indiegogo, den stängdes 

dock ner efter att de kontaktat Indiegogo. Han menar att Indiegogo inte granskar de projekt som läggs 

upp lika hårt som Kickstarter, som han anser är mer måna om sitt rykte medan Indiegogo bara vill tjäna 

pengar. Kickstarter var inte tillgängligt i Sverige vid den tidpunkten och de fick därför starta ett bolag i 

England och därmed användes brittiska pund i kampanjen.  

Det värsta scenariot de hade inför kampanjen var att målet på 179 000 £ precis skulle uppnås, då skulle 

de direkt bli tvungna att ta in extern finansiering från annat håll för att lyckas leverera. Detta eftersom 

de hade satt ett så pass lågt pris för dem som köpte produkten via Kickstarter. Men de valde ändå att 

sätta målet relativt lågt för att trodde att ett för högt mål skulle skrämma folk från att investera. I 

tidigare skeden har utvecklandet av produkten finansierats med skaparnas egna pengar. Pengarna de 

fick från Kickstarter kampanjen räckte till finansiering av enheter, men inte bygga ett företag, det vill 

säga det fanns inte nog med pengar för att bygga upp distributionsnätverk och marknadsföring etc. Dock 

menar Olle att crowdfunding är bra på det sättet att det inte stänger några dörrar för andra 

finansieringsformer. Tvärt om, de har nu fått bevis för att det finns en marknad för deras produkt, vilket 

gör att investerare som tidigare inte sett potentialen nu kan bli lättare att övertyga. Olle menar att Earin 

är en produkt som passar bra för crowdfunding eftersom det är en gadget samt att den vänder sig till 

alla och den löser ett problem. Dessutom är det personlig pryl som folk köper till sig själv vilket han 

menar är viktigt i crowdfunding-sammanhang, dessutom är det en typ av produkt som passar för early 

adopters. 

En månad innan projektet lanserades på Kickstarter lades filmen upp på Youtube men de fick inte 

speciellt många visningar. De skapade också en Facebook sida en tid innan kampanjen, och de hade en 

lista med mailadresser, men i efterhand kan sågs ingen koppling att detta skulle ha haft någon större 

inverkan på resultatet. Det var först ett par dagar in i Kickstarter-kampanjen när engadget.com, som är 

en av de största gadget magasinen online, skrev om Earin som det tog fart och de hamnade snart också 

på Kickstarters topplista. Utöver produkten i sig sågs media som den viktigaste anledningen till att de 

lyckades väl med sin Kickstarter-kampanj. 

De använde sig av stretch-goals mest för att det efterfrågades av uppbackarna. Det första målet var att 

göra en mobil-applikation om 600 000 £ uppnåddes vilket var något de tänkt göra oavsett. För 700 000 

£ lovade de att göra Earin helt vattentäta vilket har gett dem en del svårigheter. Det sista målet var för 

915 000 £ och det innebar att batterikapaciteten i kapseln skulle dubblas.  

Kampanjen har resulterat i att de fått ett stort intresse från folk som vill samarbeta, exempelvis med 

distribution och återförsäljning. Dessutom har många tillverkare hört av sig och velat att de ska licensera 

produkten, vilket de har sagt nej till.  

Leveransen som ursprungligen var satt till januari flyttades först till maj, och nu hoppas de kunna 

leverera i juni. Anledningen till att leveransen har flyttats fram var att leveransen av batterier blev 
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försenad, och sedan att de har utfört många tester med antennens prestanda, samt att det var en bugg i 

ett chipp. Uppbackarna upplevs som dock förvånansvärt förstående för förseningarna. 

Slutligen tar Olle upp 3 aspekter som han anser är viktiga för att lyckas: att ha en produkt med teknisk 

höjd som upplevs som innovativ, att det finns en stor potentiell marknad och ett team med förmåga att 

leverera. 

4.3.3 Squido  

Squido är en hållare för mobiltelefoner som kan fästas i 

ventilationsutblåset i en bil och den fästs vid telefonen med 

hjälp av en sugpropp.  

Film och Projektbeskrivning 

I filmen berättar Kristoffer om hur han uppfunnit Squido för 

att han hade behov av en mobilhållare när han körde bil, men 

han tyckte inte det fanns någon bra på marknaden. Sedan 

förklarar han hur produkten fungerar och hur enkelt den kan 

fästas först på telefonen och sedan på ventilationsutblåset i 

bilen. Filmen växlar mellan Kristoffer som pratar och visar 

produkten, och en man i en bil som har problem med att 

hantera sin telefon medan han kör. Mannen försöker tejpa, 

använda tuggummi och glasspinnar för att fästa telefonen på 

instrumentbrädan men det ramlar ner varje gång. Tillslut får 

man se hur enkelt telefonen sätts upp på instrumentbrädan 

med hjälp av Squido. Avslutningsvis säger Kristoffer att han behöver hjälp för att kunna producera och 

göra Squido till verklighet.  

Projektbeskrivningen består av bilder med olika bakgrundsfärger som innehåller text och illustrationer. 

Den innehåller också en animering som visar en telefon fästs i en bil med hjälp av Squido. Det finns 

också ett stretch goal som innebär att om kampanjen kommer upp i 100 000 kr, skulle varje Squido 

levereras tillsammans med ett klistermärke som gör att Squido kan fästas vid ytor som normalt inte 

fungerar med en sugpropp. Kristoffer säger att det viktigaste för honom i projektbeskrivningen var att 

förklara kundnyttan, att motivera varför han var rätt person att utföra projektet samt att visa en 

tidslinje. Det gjordes totalt 17 uppdateringar varav tio gjordes medan kampanjen fortfarande var aktiv 

(Kickstarter 6).  

Belöningar 

Belöningarna handlade huvudsakligen om förköp av Squido. Man kunde även bidra med 9 kr med löftet 

att få sitt namn i ”hall of fame” samt få uppdateringar om Squido. En Squido kostade 89 kronor, man 

kunde också köpa 2,4 eller 8 för 149, 259 respektive 479 kronor. Det fanns också ett erbjudande om att 

en hel dag skulle spenderas åt att lösa valfritt problem, detta till en kostnad av 10 000 kr, ingen 

uppbackare nappade dock på detta (Kickstarter 6).  

Intervju 

När Squido lanserades på Kickstarter var den redan en färdigutvecklad produkt och verktyg för 

tillverkning var redan köpt. Crowdfunding hade tidigare övervägs men valts bort eftersom att Kickstarter 

Squido - the invisible phone holder 
Plattform: Kickstarter Datum: 21 okt-20 nov 2014 

Mål: 60 000 (SEK) Resultat: 100 506 kr 
Antal uppbackare: 669 
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vid den tidpunkten inte var tillgängligt från Sverige, och Indiegogo ansågs vara oseriöst. Men när 

Kickstarter sedan blev tillgängligt togs beslutet att genomföra en Kickstarter-kampanj. Anledningen till 

att crowdfunding valdes var för att nå ut direkt till användarna då det inte fanns något befintligt 

säljnätverk, samt för att få feedback på produkten. Kickstarter-kampanjen har gjort att det nu finns 

tydligt visat intresse för produkten som kan användas när han träffar återförsäljare, och kontakt har 

knutits med en distributör samt en återförsäljare tack vare Kickstarter-kampanjen.  

 Vid utformandet av Kickstartersidan ansåg Kristoffer det viktigt att förklara kundnyttan, varför just han 

var rätt person för att genomföra projektet och att redovisa projektets tidslinje. För att testa det tänkta 

priset användes inte ett rabatterat pris på Kickstarter utöver mängdrabatter. Belöningsnivån där två 

stycken Squido såldes var den som drog in mest pengar. Kampanjen sålde förköp enbart till EU-länder, 

Norge och Australien. Resultatet kunde troligtvis ha flerdubblats om USA också inkluderats. Men 

eftersom att det är en produkt som används när man kör bil finns en risk för olyckor, och därmed en risk 

för stämningar i USA, därför valdes den marknaden bort. Kina valdes bort på grund av risken för 

kopiering av produkten. Produkten var hemlig ända fram till att den lanserades på Kickstarter. För att 

göra kampanjen synlig användes personligt Facebook-konto, samt inkubatorn Mincs Facebook-konto 

och press kontaktades. Websidan Feber.se skrev om kampanjen vilken var en viktig faktor för Squidos 

framgång på Kickstarter. Produkterna levererades i utlovad tid vilket ansågs som viktigt, inte minst då 

det var strax före jul och de troligtvis många fall var tänkta som julklapp. Att genomföra kampanjen 

kostade ingenting utöver arbetstid. Normalt brukar man säga att den första tredjedelen av uppbackarna 

behöver man själv lyckas övertyga och att de sista två tredjedelarna av uppbackarna tillkommer tack 

vare Kickstarter. Kristoffer upplevde det omvända, det vill säga att han fixade de första två tredjedelarna 

och därefter tillkom cirka en tredjedel tack vare Kickstarter. 

Kristoffer som har varit delaktig ytterligare en Kickstarter kampanj avslutade med att dela med sig av lite 

tips som är bra att tänka på när en kampanj ska genomföras. Han säger att det varierar hur lång tid det 

tar för Kickstarter att godkänna en kampanj, för Squido tog det 5 dagar medan det andra fallet blev 

godkänt samma dag. Därför kan det vara bra att skicka in i god tid innan man planerat att lansera så att 

det inte blir försenat på grund av detta, speciellt eftersom att det är möjligt att ändra i innehållet efter 

att det blivit godkänt. Han nämner att torsdagar är en bra dag för att lansera kampanjer. Han säger 

också att det är viktigt att vara uppmärksam på alla avgifter så man inte tror att hela beloppet som 

samlas in går att använda. Utöver avgifter till Kickstarter betalade han också moms, vilket han inte var 

säker på om han skulle ha gjort. Han hade pratat med skatteverket som inte heller visste vad som gäller. 
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4.3.4 Flic  

Flic är en trådlös fysisk knapp som integrerar med en smartphone. 

Flic fungerar som en genväg så att förprogrammerade handlingar 

kan utföras utan att telefonen behöver röras. Ett knapptryck kan 

exempelvis stänga av alarm på morgonen, sätta igång musik, ta en 

bild eller dela din position till vänner och familj som en 

säkerhetsfunktion.  

Film och Projektbeskrivning 

I filmen är det en man som introducerar tittarna till produkten och 

visar olika användningsområden. Filmen är inspelad inomhus i 

någon form av lokal och i bakgrunden är det hela tiden män i vita 

overaller som hjälper till med rekvisita som används för att 

illustrera olika situationer. Figur 5 Scen från Filmen. Källa: 

Indiegogo4visar en bild som är hämtad från filmen som innehåller 

en god portion humor. Vid en tidpunkt hörs en röst som 

ropar ”Cut”. ”Finally” säger någon då och frågar om någon vill ha 

pizza, han trycker på en Flic och pizzor kommer flygandes. Man får sedan reda på att männen i de vita 

overallerna är skaparna av Flic, och i nästa sekvens av filmen beskriver de projektet. De berättar att de 

jobbat med projektet under de senaste två åren, visar hur den tillhörande mobilapplikationen fungerar, 

och berättar vad pengarna de hoppas få in ska användas till. Filmen är totalt cirka 3,5 minuter lång.  

Projektbeskrivningen innehåller väldigt mycket information och mycket bilder. Inledningsvis redogörs 

för många olika saker som Flic kan användas till precis som i filmen men det listas även en mängd olika 

mobilapplikationer som Flic kan integrera med. Vidare 

beskrivs tekniska specifikationer, resan de gjort som lett 

fram till den färdiga produkten, de olika 

belöningsnivåerna, en tidslinje, hur pengarna kommer 

användas, risker med projektet och avslutningsvis frågor 

och svar. Totalt har det i nuläget gjorts 16 uppdateringar, 

varav 6 har tillkommit efter kampanjens slutdatum. 

Uppdateringarna är informativa och innehåller också 

bilder och filmer (Indiegogo 4).  

Belöningar 

För 5 dollar kunde uppbackare köpa Flic Clip som är en 

klämma som används för att fästa Flic i sina kläder, väskor och så vidare. För 34 dollar fick man en Flic 

och en klämma. Det fanns också möjlighet att köpa 3, 4 eller 6 stycken Flics tillsammans med en klämma 

till priserna 89, 99 respektive 139 dollar. En fraktkostnad på 5 dollar för de första två nivåerna samt 10 

dollar för de sista tre (Indiegogo 4). 

Intervju 

Teamet bakom Flic är baserade i Stockholm och de hade tidigare fått finansiellt stöd från Vinnova samt 

en inkubator i San Fransisco som heter Highway One. Men när det var dags att lansera produkten för 

marknaden och finansiellt stöd behövdes, upplevde de att det var svårt att kommunicera produktens 

värde till venture-kapital-företag och affärsänglar. Det använde därför sig av crowdfunding för att kunna 

Flic: The wireless Smart Button 
Plattform: Indiegogo Datum: 16 nov-16 jan 2015 

Mål: 60 000 ($US) Resultat: ~480 600 $  
Antal uppbackare: 12 175 

Figur 5 Scen från Filmen. Källa: Indiegogo4 
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vända sig direkt till användarna. ”Produktens värde fanns i att få den i folks händer” sade Pranav vid 

intervjun och förklarade vidare att det är användarna själva som har bestämmanderätten för vad 

produkten ska användas till. Crowdfunding gav dem en möjlighet att utvärdera produkten samt att 

marknadsföra den. Innan de hade bestämt sig för vilken crowdfunding-plattform de skulle använda, 

hade de en dialog med både Kickstarter och Indiegogo. De upplevde att Indiegogo var mer tillgängliga, 

vilket var viktigt för dem. ”Vi kunde bara lyfta telefonen så hade vi någon att prata med.” sade Pranav. 

Han anser också att analysverktygen som finns på Indiegogo är bättre, med mer segmenterad statistik 

och så vidare. En annan bidragande orsak till att de valde Indiegogo var att de ville använda amerikanska 

dollar i sin kampanj eftersom de trodde att de hade en global produkt.  

Inför Indiegogo kampanjen hade de en hemsida som hette fliciscoming.com där de lyckades få ihop en 

e-postlista med över 50 000 adresser. Genom att dela till andra fanns också möjligheten få en gratis Flic 

vid köp av en Flic via Indiegogo. Denna lista ses som en viktig orsak till att de lyckades få många 

uppbackare tidigt i kampanjen. Enligt statistik resulterar en sådan lista normalt i att cirka tre procent 

faktiskt köper produkten, men med facit i hand var det hela sex procent från listan som köpte förköp. I 

projektbeskrivningen på Indiegogo lades stort fokus på att visa produktens funktioner och olika 

användningsområden.  De ville ha focus på sin produkt som dessutom redan var relativt billig så de 

tyckte inte det fanns någon anledning till att krångla till det med ytterligare belöningar utöver 

produkten. De hade som mål att nå upp till 30 procent av målet under de första tre dagarna av 

kampanjen vilket skulle ge dem en hög gogofactor. Det gick betydligt snabbare än så, då de uppnådde 

hela målet på 80 000 dollar på bara 30 timmar. När kampanjen var över hade drygt 800 procent 

uppnåtts. Efter kampanjens slut har de fortsatt att sälja förköp via Indiegogo och de är i skrivande stund 

uppe i drygt 800 000 US$. En stor del av uppbackarna fanns i Sverige vilket inte var helt väntat då de 

riktade in sig mot USA. Han tror att många svenskar ”sympatiköpte” för att de tyckte de var kul att det 

gick bra för ett svenskt företag. Kampanjen höll på i hela två månader, detta för att de hade mycket 

aktiviteter de ville hinna med under kampanjen, bland annat konsumentelektronik-show i Las Vegas i 

januari som de deltog i. 

Kampanjen gav dem finansiella medel som möjliggjorde att de kunde fortsätta och anställa ett team. 

Indiegogo har också fungerat som et bra marknadsföringsverktyg, och de kommit i kontakt med nya 

partners tack vare kampanjen direkt eller indirekt via uppbackare som för dem samman. Uppbackare 

har också kommit med mycket bra feedback på produkten; inte minst förslag på vad den kan användas 

till. Leveransen kommer att ske något försenat. Pranav menar att folk är väldigt förstående med detta, 

men att det är viktigt att ha bra kommunikation med dem så att de vet vad som händer. Totala utgifter 

som uppkommit i samband med Indiegogo-kampanjen var cirka 3000 dollar.  

Angående vilka produkter som passar för crowdfunding säger han att fysiska produkter är lättast att 

sälja. Han säger det helst ska vara saker som har en ”wow-faktor” som folk uppfattar som ”coolt” så att 

de väljer att dela kampanjen på sociala medier. Det är viktigt eftersom att grundstommen till en lyckad 

kampanj är att det är många som delar den och det bildas en snöbollseffekt, vilket de upplevt med Flic-

kampanjen. Pranavs främsta tips till andra är ge förberedelserna tid istället för stressa med att lansera 

kampanjen så att man hinner skapa hype och att använda kampanjer som engagerar folk.   
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4.3.5 Naos QG  

NAOS QG är en mus för datorspelande som bland annat 

mäter puls för att ge feedback till användaren direkt på 

skärmen, med hjälp av tillhörande mjukvara. Med hjälp av 

denna produkt kan datorspelare analysera sin prestation på 

liknande sätt som många idrottsutövare gör idag. 

Film och Projektbeskrivning 

”Let’s talk about gaming” säger Carl, som är VD, i filmens 

inledning. Han berättar vidare att när man spelar förlitar man 

sig på två saker: sin egen förmåga och sin spelutrustning, men 

det saknas förståelse för hur kroppen påverkar spelandet, 

vilket är något som Mionix Labs vill ändra på. Han jämför med 

hur idrottare samlar och analyserar data och berättar att det 

nu kommer bli möjligt även för datorspelare. Han berättar 

vidare om produktens egenskaper och hur den kan hjälpa till 

att förbättra spelandet. Samtidigt visas det sekvenser från 

spel och hur feedback ges simultant medan spelet är igång. Han går sedan vidare och pratar om varför 

teamet som jobbar med NAOS QG är rätt personer för att utveckla en så komplex produkt, samtidigt 

visas bilder på teamet som sitter och jobbar. Filmen är 2 minuter lång. 

Projektbeskrivningen inleds med en grafisk bild som med topp 10 anledningar att använda NAOS QG. 

Efter en inledande text kommer ännu en grafisk bild som hänvisar till ett stort antal medier som skrivit 

om dem. Detta följs av förklaring av produktens egenskaper och vad den kan användas till något mer 

detaljerat än i filmen. Sedan redovisas de olika belöningsnivåerna grafiskt, teamet i Mionix Labs 

presenteras samt information om hur de ligger till och en tidsplan där det också förklaras att pengar 

behövs för att starta produktionen. Avslutningsvis presenteras risker och vanligt förekommande frågor. 

Både filmen och videon ger ett proffsigt intryck och det är tydligt att de riktar sig till datorspelare. Under 

kampanjen gjordes 11 uppdateringar, och i efterhand har hittills ytterligare 4 gjorts (Kickstarter 7).  

Belöningar 

För mindre bidrag erbjöds kepsar för 39 dollar samt möjligheten att få sitt namn eller spelalias listat på 

en hemsida för 5 dollar. Huvudsakligen var det förköp som såldes. NAOS QG kunde köpas för 79$ för de 

300 första, sedan erbjöds 600 att köpa den för 89$ och slutligen 99 $ för obegränsat antal personer. 

Detta jämfört med försäljningspriset som ska vara 129$ när produkten slutligen lanseras. Man kunde 

också köpa två möss för 159$ eller fem för 399$. Uppbackare kunde också köpa ett special paket med 

möjlighet att själv kunna utveckla mjukvaran i musen för 149$ eller en mus med uppbackarens 

egendesignade logo för 999$. Gratis leverans till hela världen var inkluderat. De erbjöd också en helhets 

upplevelse på Datorspelsfestivalen Dreamhack för 5 000 dollar, dock var det ingen som köpte det 

(Kickstarer 7). 

Intervju 

Bakom denna produkt ligger företagen Mionix som sedan tidigare har flera hårdvaruprodukter som 

riktar sig till datorspelare. För lanseringen av NAOS QG valde de att använda sig av Kickstarter för att 

komma ut och få din idé testad samt för att marknadsföra produkten. ”Det är världens bästa 

marknadsföringsplattform, och det är billigt” sa Carl.  

Quantified Gaming - know more, game better 
Plattform: Kickstarter Datum: 4 dec-13 jan 2015 

Mål: 100 000 ($US) Resultat: 107 125  
Antal uppbackare: 840 
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De hade tidigare fått ekonomiskt stöd från Almi. Från att de beslutade sig för att använda crowdfunding  

dröjde det knappt 3 veckor innan de hade lanserat kampanjen på Kickstarter. Med facit i hand menar 

Carl att de gjort flera misstag. Bland annat menar han att det satta målet var för högt och han är 

övertygad om att de hade fått ihop mer pengar om de hade satt ett lägre mål. Dessutom kördes 

kampanjen över jul och nyår och då stod den helt stilla. Det faktum att det var jul innebar att de 

konkurrerade med julklappspengar. Men de hade fått en bra start i början av kampanjen och på slutet 

jobbade de hårt med marknadsföring för att de skulle nå upp till målet. De lyckades få in 107 125 

US$ från 840 uppbackare. Angående filmen och projektbeskrivningen säger Carl att han tycker de borde 

använt sig mer av humor. Han anser att svenska crowdfunding-kampanjer oftast är allt för seriösa och 

att de är bättre på att använda humor i USA.  

För att folk skulle få ögonen på kampanjen delade de själva den på sociala medier. De hade sedan 

tidigare cirka 20 000 följare på Facebook. Kickstarter-kampanjen fick mycket uppmärksamhet och det 

skrevs drygt 230 pressartiklar globalt om produkten. De körde sin kampanj från USA för att de skulle 

kunna använda dollar som valuta, vilket innebar mycket krångel, men att använda svenska kronor sågs 

som oseriöst. De skapade produkten för datorspelare, men tack vare Kickstarter kampanjen insåg de att 

det även fanns helt andra målgrupper. Carl menar att tekniska produkter lämpar sig bra för 

crowdfunding, och att hårdvaruprodukter lämpar sig bättre än mjukvara. Carls främsta tips till andra 

som ska använda crowdfunding är börja i god tid, och bygga upp en bas av e-postadresser.  

4.3.6 Luna  

Luna är ett madrassöverdrag som gör din säng ”smart”. Luna 

som lär sig dina sovvanor kan exempelvis värma upp sängen till 

rätt temperatur när det är dags att sova, hålla koll på hur du 

sover väcka dig vid rätt tillfälle med ett inbyggt ”smart alarm”. 

Genom kommunikation med andra smarta enheter i hemmet 

kan den dessutom exempelvis se till att dörren är låst och 

lampor släckta på kvällen, och sätta igång kaffekokaren på 

morgonen.  

Film och Projektbeskrivning 

Filmen betonar tydligt varför det är viktigt med sömn och hur 

Luna kan göra din sömn bättre. Filmen växlar mellan en 

berättarröst samt två av grundarna som berättar om 

Luna. ”Pre-order Luna today and help us enable better nights 

to enjoy better days” säger en av grundarna i slutet av filmen 

som är 3 minuter lång. Filmen känns genomtänk och den är 

väldigt säljande. I intervjun säger Alexandra att det lagt stor vikt på att göra en bra film och hon menar 

att videon troligtvis är femtio procent av anledningen för folk att avgöra om din produkt är legitim eller 

inte. 

Beskrivningen inleds med en grafisk bild som redovisar för Lunas funktioner (se bild), följt av en 

inledande text och grafisk redovisning av de olika belöningsnivåer vilket enbart är förköp till olika priser 

beroende på storlek. De hänvisar till olika medier som nämnt Luna och citerar vissa av dem. Det följs av 

mer specifik information om produktens egenskaper och funktioner. De har också 3 olika strech goals 

för 600 000, 750 000 samt 1 000 000 dollar. Beskrivningen innehåller också information om teamet, 

Luna: Turn Your Bed into a Smartbed 
Plattform: Indiegogo Datum: 25 jan-26 mar 2015 

Mål: 100 000 ($US) Resultat: ~1 104 000  
Antal uppbackare: 5 552 
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bilder från skapandet av Luna, information varför de behöver hjälp, en tidslinje för projektet samt frågor 

och svar (Indiegogo 5). 

Belöningar 

De använde sig endast av förköp som belöning till uppbackare. Under kampanjen kostade de från 199 

dollar och uppåt beroende på storlek.  

Intervju 

Luna använde crowdfunding av två huvudsakliga anledningar: att validera idén samt att ta reda på 

produktens målgrupp. Genom crowdfunding kunde de presentera produkten till marknaden i ett 

tidigare utvecklingsstadium, därmed kunde de lära sig vad kunder gillar och vad de inte gillar så att den 

slutgiltiga produkten kan anpassas. För Luna handlade det alltså om lärande snarare än det finansiella 

tillskottet. Tidigare hade de fått finansiering från familj och vänner.  

När de bestämt sig för crowdfunding övervägdes tre alternativ: Kickstarter, Indiegogo samt att 

genomföra kampanjen på egen hand. Det senare alternativet valdes bort för att de trodde att de 

communities som finns runt både Kickstarter och Indiegogo var linje med den typ av personer som de 

såg som early adopters för sin produkt. När det kom till att välja mellan Kickstarter och Indiegogo valdes 

Indiegogo eftersom de sågs som mer flexibla. På Indiegogo finns möjligheten att länka från sin egen 

hemsida direkt till utcheckningen på Indiegogo, utan att de skulle behöva gå via kampanj-sidan, vilket 

sågs som en fördel och det var något de använde sig av. 

De lade mycket fokus på att göra en bra film som tydligt förklarar produktens värde och funktioner samt 

vilka de personer som ligger bakom produkten är. Alexandra berättar att de har fokuserat på att bygga 

ett varumärke och varit konsekventa i med allt de har gjort. De ville tydliggöra att de sålde ett bättre sätt 

att leva och inte bara en gadget som man lägger åt sidan efter en tid.  

De jobbade hårt med sin marknadsföring som började nästan tre månader innan Indiegogo kampanjen. 

De provade på många olika metoder, bland annat använde sig av annonser på Facebook och Twitter. De 

jobbade också med en PR-firma vilken hjälpte dem att få mycket exponering i media. Alexandra menar 

att med facit i hand kunde de haft fler marknadsföringsaktiviteter planerade under själva kampanjen. 

Efter att de fått en väldigt bra start tidigt i kampanjen avstannande det kraftigt, vilket de inte var 

tillräckligt förberedda på.  

Målet på 100 000 US$ uppnåddes på bara 6 timmar och vid kampanjens slut nåddes drygt 1,1 miljoner 

dollar. De använde sig av early-birds som fick ett lägre pris ($199 och uppåt beroende på storlek) och 

därefter gällde ett lite högre pris. De använde sig enbart av förköp och efter att kampanjen slutade 

fortsatte de att erbjuda förköp via Indiegogo, dock till ett något högre pris, som dock fortfarande är 

lägre än det tänkta försäljningspriset. Luna anses enligt Alexandra vara en produkt som lämpade sig väl 

för crowdfunding eftersom att den riktar sig till en målgrupp som huvudsakligen består män i en 

bestämd ålder och de har lätt att anpassa sig till ny teknologi. ”Om du har en produkt som riktar sig till 

12-åriga flickor kanske crowdfunding inte är den bästa lösningen” sa Alexandra.  

Angående leverans siktar de på att kunna leverera i utsatt tid som är i höst. Att leverera i tid anses som 

viktigt, men ännu viktigare är att leverera en bra produkt. Även om en försening inte är det bästa sättet 

att starta en kundrelation, menar hon att så länge en högkvalitativ produkt levereras kommer folk kunna 

glömma att den var försenad.   
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer informationen från den empiriska analyseras med hjälp av den teoretiska 

referensramen med utgångspunkt i forskningsfrågorna.  

5.1 VAD ÄR CROWDFUNDING? 
Denna fråga behandlades och besvarades konceptuellt i den teoretiska referensramen. Crowdfunding 

handlar om att samla finansiella medel från många människor, finns i olika former. Crowdfunding kan 

baseras på donationer, lån, ägarskap eller belöningar av icke-ekonomisk karaktär. Den senare är den typ 

som är vanligast förekommande och också den som varit i fokus i denna studie. Belöningsbaserad 

crowdfunding definierades på följande vis: Belöningsbaserad crowdfunding innefattar en uppmaning till 

allmänheten, främst via internet, för att tillhandahålla finansiella resurser i utbyte mot en framtida 

produkt eller någon form av icke-ekonomisk belöning för att stödja ett initiativ för ett specifikt ändamål.  

Myers & Maylufs (2011) ”pecking-order theory” kan förklara varför belöningsbaserad crowdfunding är 

den mest populära varianten av crowdfunding, då man inte behöver förlita sig på lån eller externt 

ägarskap. Det skulle också kunna vara en förklaring till varför crowdfunding har fått utrymme till att växa 

bland de traditionella finansieringsalternativen. Myers & Maylufs teori tillsammans med många andra 

författare (se Bhide 1992; Mullins 2013) föreslår att det bästa alternativet är att förlita sig på interna 

resurser och att använda sig av bootstrapping-metoder, varpå det är naturligt att försäljning av förköp 

med hjälp av crowdfunding har blivit valet för många entreprenörer framför de mer traditionella 

alternativen för finansiering. På Indiegogo och Kickstarter lanseras nya produkter som antingen är 

färdigutvecklade eller åtminstone har kommit långt utvecklingsmässigt med en prototyp som är 

någorlunda riktig sett till funktion och utseende. Därmed används det som ett alternativ för 

uppstartsfinansiering, vilket är i samma skede som affärsänglar brukar komma in i bilden (Landström & 

Löwegren 2009). I den kontext som studerats i denna studie där det handlar om att fakturera kunder 

genom att sälja förköp kan crowdfunding ses som en bootstrapping-metod (Bhide 1992, Ebben Johnson 

2005, Belleflamme et al. 2014). 

Crowdfunding handlar dock inte bara om finansiering. Av de crowdfunding-projekt som analyserats i 

denna studie var det enbart Flic och Earin som nämnde finansiering som en anledning som svar på 

frågan varför crowdfunding användes, och inte heller för dessa var det den primära anledningen. Att få 

testa produkten mot marknaden var det vanligaste anledningen till att använda crowdfunding då det 

nämndes av samtliga. I Earins fall fick de inte ihop nog pengar från sin Kickstarter-kampanj för att bygga 

upp ett företag, men de menar att de har fått ett kvitto på att det finns en efterfrågan vilket öppnar 

dörrar för andra finansieringsmöjligheter. Just denna bekräftelse är det fler som har varit inne på, och 

det antyder att crowdfunding kan vara ett bra verktyg för att skapa legitimitet för nystartade företag. I 

samtliga av de studerade fallen har nya användbara kontakter knutits tack vare sina crowdfunding-

kampanjer. Att skapa PR och exponering av sin produkt var också bidragande orsaker i de flesta av 

fallen. Carl från Mionix kallade Kickstarter för värdens bästa marknadsföringsplattform. Pranav som 

intervjuades angående Flics kampanj, pratade om vikten av att folk delade kampanjen på sociala medier. 

Därför är crowdfunding också ett sätt att skapa word-of-mouth marknadsföring.  
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5.1.1 Syntes FF1a 

FF1a löd enligt följande: Vad är Crowdfunding? I det sammanhang jag har studerat, gällande 

belöningsbaserad crowdfunding, handlar det om att sälja förköp av nya produkter med hjälp av 

Kickstarter eller Indiegogo. Crowdfunding kan därmed ses som en bootstrapping-metod som möjliggör 

att tillverkning kan finansieras utan att ta in externa medel från annat håll. Crowdfunding är samtidigt 

ett marknadsföringsverktyg som används för att testa produkter mot marknaden och skapa word-of-

mouth, PR och publicitet. Därmed bör inte crowdfunding enbart ses som finansieringskälla då det också 

är del av marknadsföringsstrategin för produkten i fråga. Crowdfunding på Kickstarter eller Indiegogo 

kan ses som ett bra verktyg för att nå ut till den tidiga marknaden. En lyckad kampanj kan användas som 

bekräftelse på att konceptet fungerar, och den skapar PR och exponering av produkten, inte minst för 

kommande samarbetspartners så som investerare, distributörer och återförsäljare. 

5.2 UNDER VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR LÄMPAR SIG BELÖNINGSBASERAD CROWDFUNDING? 
Som nämndes ovan, används crowdfunding en bit in i en uppstartsprocess i ett skede där produkten 

snart ska lanseras. Det är i detta skede Lindholm Dahlstrand (2004) menar att det ofta uppstår ett behov 

av uppstartfinansiering. Samtliga studerade projekt hade jobbat en längre tid med att utveckla sina 

produkter och när crowdfunding-kampanjerna lanserades fanns åtminstone prototyper som i stort sett 

var funktionsmässigt och utseendemässigt riktiga. På Kickstarter ska en bild på en prototyp finnas med. 

Squido och SurfEars hade båda kommit långt och kunde leverera sina produkter kort efter att 

kampanjerna tagit slut. I Earins fall har produkten (kapseln) förändrats efter att kampanjen lanserades, 

och Flic har använt sig av uppbackare för att hitta ytterligare användningsområden för sin produkt.  

Det går också att diskuteras huruvida vissa typer av produkter passar bättre än andra. Flera jag pratat 

med menar att gadgets eller tekniska produkter är något som passar bra för crowdfunding. Det är också 

flera som pratar om att produkterna ska tilltala den typ av människor som tillhör de communities som 

finns runt Kickstarter och Indiegogo, som enligt Rogers adoptionskurva kan klassificeras som innovators 

och early adopters (Rogers 1983). Att tekniska produkter skulle passa bra för crowdfunding stämmer bra 

överens med teorin som säger att dessa grupper består av tekniskt intresserade personer. Pranav från 

Flic pratade om att det ska finns en ”wow-faktor” vilket är i linje med Hemer (2011) som menar att 

produkten ska skapa fascination. 

Prisaspekten tas också upp av några som menar att produkter med ett relativt lågt pris lämpar sig bättre 

och att väldigt kostsamma produkter kanske inte passar så bra.  Av de fall jag analyserat var Squido den 

billigaste produkten (89 kr) medan Luna (från 1650 kr och uppåt under kampanjen) var dyrast. Det finns 

exempel på dyrare produkter som blivit framgångsrika vilket indikerar att ett ganska stort prisspann 

fungerar bra. Det känns ändå rimligt att det finns en gräns för hur dyra produkter som fungerar, 

exempelvis verkar det otänkbart att folk skulle köpa en ny bil för hundratusentals kronor via Kickstarter 

eller Indiegogo. 

I Figur 6 har jag sorterat de olika produkterna från fallen som studerats enligt Klofstens 

idéklassificeringsmatris. SurfEars, Earin och Squido är samtliga produkter som är relativt konkreta och 

lätta att förstå vilket gör att de hamnar högt upp i matrisen. Samtidigt löser de ett konkret problem för 

kunden, det vill säga ”market pull”, varpå jag vill hävda att de har en relativt hög grad av förankring. 

Naos QG och Flic handlar snarare om ”technology push”, då det handlar om produkter som snarare 

skapar ett behov än att de löser ett befintligt. Jag har ändå valt att placera Flic i mitten på 
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förankringsskalan, detta för att den beroende på hur den används kan uppfylla många olika typer av 

behov. De många användningsområdena för Flic gör den till en mer komplex produkt, vilket jag menar 

ökar kraven på kommunikation till kunder för att de ska accepterna produkten. Varpå jag har valt att 

placera Flic långt ner i matrisen relativt de andra. Jag har dock valt att placera in samtliga på den övre 

halvan av matrisen. Jag menar att kommunikationen som är möjlig via en crowdfunding-kampanj är 

begränsad och tror att om en produktidé är allt för abstrakt blir det svårt att attrahera uppbackare. Luna 

adresserar också ett problem nämligen dålig sömn varför jag menar att den är ganska förankrad men, 

precis som Flic, är den ganska komplex och det är inte helt uppenbart hur den kan få dig att sova bättre. 

Detta kan jämföras med Squido, Earin och SurfEars som alla bara har ett användningsområde och ett 

tydligt budskap varför jag menar att dessa kan ses som mer konkreta och placeras högre upp i matrisen. 

Flic och Luna är också de som jobbat mest med att promota sina kampanjer med medvetna strategier.  

Eftersom att samtliga ändå lyckades med sina kampanjer kan det konstateras att oavsett grad av 

förankring hos produkten kan crowdfunding ändå vara lämpligt. Dock tror jag alltså inte att abstrakta 

produkter fungerar särskilt bra. Ju mindre konkret en produkt är desto större krav ställs på 

kommunikation för att kunder ska ta till sig produkten. 

SurfEars och Squido som ligger nära det övre högra hörnet i matrisen var ändå de som fick minst antal 

uppbackare. SurfEars är en väldigt nischad produkt och därmed en mindre målgrupp, varpå de också 

jobbade hårdare med att promota projektet i riktade forum. I Squidos fall var USA exkluderat från 

kampanjen vilket helt säkert innebar ett bortfall av väldigt många sannolika uppbackare. Även om 

Squido är en innovativ produkt, kan man också spekulera om Squido var en aning för lite high-tech, med 

hänvisning till Riedle (2013) som menar att det är viktigt att tekniskt kunniga personer kan värdesätta 

produkten. Mionix som lanserade Naos QG hade sedan innan befintliga kunder som de lätt kunde nå ut 

till, och eventuellt var många av dem också teknikintresserade inom kategorierna innovators eller early 

adopters. 

Figur 6 
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5.2.1 Syntes FF1b 

Crowdfunding passar bra för innovativa produkter som riktar sig till konsumenter. Produkten bör vara 

tillräckligt konkret så att produktens funktionalitet går att kommunicera via crowdfunding-plattformen 

så att folk kan ta den till sig. Utvecklingsmässigt bör produkten ha kommit relativt långt så att det 

åtminstone finns en prototyp som är näst intill riktig sätt till funktion och utseende. En fördel med att 

lansera en produkt innan den är helt färdigutvecklad är att feedback från uppbackare kan mottas vilket 

kan underlätta utvecklingsarbetet. Å andra sidan blir det svårare att ge löften om när produkterna 

kommer levereras. Produkten kan också vara helt färdigutvecklad och levereras kort efter kampanjen.  

5.3 HUR GENOMFÖRS ETT LYCKAT CROWDFUNDING-PROJEKT? 
Det kan konstateras att det inte finns en patenterad väg för att lyckas med ett crowdfunding-projekt, 

och därmed finns inget konkret svar till denna fråga. Dock så har jag lyft fram ett antal betydelsefulla 

aspekter vilka redovisas nedan.  

5.3.1 Val av plattform 

Det råder inget tvivel om att Kickstarter och Indiegogo är de dominerande plattformarna när det gäller 

lansering av nya produkter (åtminstone i den engelskspråkiga delen av världen). För alla fall som 

studerades hade alla utom en övervägt båda dessa två plattformar, och ingen nämnde någon annan 

plattform (Luna övervägde också att skapa en egen plattform). En fråga som kommit upp angående valet 

av plattform är valutan som används i kampanjen. På kickstarter gäller den valuta som används i det 

land varifrån kampanjen körs, medan Indiegogo låter skaparna av ett projekt välja mellan ett antal olika 

valutor. En bidragande orsak till Flic valde att använda Indiegogo, var att de trodde att de hade en global 

produkt och ville därför använda amerikanska dollar i sin kampanj. Mionix valde att köra sin Kickstarter-

kampanj från USA just för att de ville ha dollar som valuta. Indiegogo är också flexiblare än Kickstarter på 

andra sätt, exempelvis kan man göra som Luna gjorde när de länkade från sin egen hemsida direkt till 

utcheckningen. Möjligheten att fortsätta försäljningen via kampanjsidan efter att kampanjen slutat som 

finns på Indiegogo, utnyttjades både av Flic och Luna. Flera av dem som använde Kickstarter ansåg att 

Indiegogo verkade oseriöst eftersom de inte kontrollerar det som läggs upp lika hårt som Kickstarter. 

Därmed kan försök till bedrägeri förekomma på Indiegogo, vilket Earin råkade ut för när någon lade upp 

en kopia av deras kampanj på Indiegogo. Men oavsett vilken plattform som används är det i slutändan 

upp till dem som genomför kampanjen att ge ett seriöst intryck för att övertyga uppbackare att det är en 

uppriktig kampanj.  

5.3.2 Promotion av kampanjen 

Även om idén lämpar sig väl och målgruppen är stor räcker det inte att enbart lägga en kampanj på 

Kickstarter eller Indiegogo och tro att det ska gå av sig självt. I samtliga fall som har studerats, har olika 

typer av aktiviteter utförts för att promota crowdfunding-kampanjerna. De flesta har kontaktat olika 

media och press för att uppmuntra till att skriva om projektet och produkten. SurfEars sände också ut 

produkter för test till folk som kunde tänkas skriva om dem. Samtliga har också använt sig av sociala 

medier för att promota sina kampanjer. Flic och SurfEars använde sig av aktiviteter som uppmuntrade 

till att dela deras kampanjer på sociala medier med möjlighet att vinna deras respektive produkt. På så 

vis skapade de word-of-mouth, så att deras kampanjer spred sig viralt och fler fick upp ögonen för dem. 

Flic och Luna är de som jobbat mest med sin marknadsföring, och de är också de, tillsammans med 

Earin, som fått flest uppbackare och lyckats samla in mest pengar. De startade båda sin marknadsföring i 
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god tid innan crowdfunding-kampanjerna lanserades. Det gjordes för att de var medvetna om vikten av 

att få en bra start. Det resulterade i båda fallen i att målet uppnåddes på extremt kort tid. Fallet med 

Earin sticker ut lite från de andra, då de till synes har jobbat mindre än övriga med promotion och de har 

ändå lyckats få väldigt mycket uppbackning till sin kampanj. Jag tror det kan förklaras delvis av att deras 

produkt är så konkret och förankrad (se Figur 6). Produkten har dessutom en väldigt bred målgrupp som 

i princip utgörs av alla som har en smartphone och gillar att lyssna på musik. Jag tror att det är en bra idé 

att planera sin marknadsföring och börja promota produkten redan innan kampanjen för att få en bra 

start och att relativt snabbt komma upp 30 - 50 procent av målet. Kappuswamy & Bayus (2014) menar 

att projekt som når upp i 50 procent sällan misslyckas att uppnå målet.  

Att få en hög gogofactor på Indiegogo respektive att bli staff pick på Kickstarter gör att kampanjerna blir 

mer synliga på respektive sida. Detta är därför något som bör eftersträvas. Då gogofactorn styrs av en 

algoritm där vissa faktorer mäts, bland annat aktivitet på social media och uppbackning i kampanjens 

start, kan man planera för att uppnå en hög faktor. På Kickstarter handlar det om att deras personal ska 

välja ut kampanjen. Det som kan göras för att bli staff pick är att skicka mail till dem, och exempelvis 

länka till media som skrivit om kampanjen, och på så vis påverka dem och få dem att få upp ögonen för 

ditt projekt.  

Kappuswamy & Bayus studie visar att uppbackningen av ett projekt följer i U-mönster. Detta upplevdes 

under kampanjerna för Naos QG och Luna. Luna hade jobbat väldigt hårt med marknadsföring i god tid 

innan kampanjen varpå de fick extremt mycket uppbackning i början och sedan var det naturligt att det 

inte kunde fortsätta i samma takt. I Naos-fallet var det jul och nyår mitt i kampanjen vilket sågs som en 

förklaring. Jag tror dock det är en bra idé att förbereda marknadsföringsaktiviteter för denna period i 

mitten för att hålla kampanjen levande. Detta är också något att ta hänsyn till när beslut tas angående 

kampanjens varaktighet.  

5.3.3 Projektbeskrivningen 

Samtliga projektbeskrivningar innehåller någon form av tidslinje, som visar projektens tidigare faser 

samt vad som är planerat att ske fram till leverans. Både Christian och Alexandra nämner att det är bra 

att berätta en story vilket görs både i SurfEars och Lunas, och även i Earins, kampanjer. Samtliga 

kampanjsidor är väl genomarbetade och informativa vilket ger ett seriöst och proffsigt intryck, detta 

gäller även filmerna. Eftersom de som backar upp ett projekt tar en risk, tror jag det är viktigt att göra 

ett bra intryck så att de känner sig övertygade att projektet kommer lyckas med avseende på att 

produkterna kommer levereras. Att svara på kommentarer och att löpande göra uppdateringar är också 

viktigt, och det är också något som gjorts bra i de fall som studerats. Detta stämmer bra överens med 

Mollick (2014) som menar att det signalerar en god kvalitet. Mollick menar också att en längre 

varaktighet på en kampanj skulle minska chansen att projektet lyckas. I min studie har jag haft med fall 

med olika lång varaktighet. Jag tror inte det är en faktor som har någon stor inverkan så länge det finns 

en tanke och en plan bakom varför en kampanj ska vara aktiv en viss tidsperiod. Flics kampanj varade i 

två månader vilket får ses som en lång tid. De motiverade detta med att de ville ha tid att utföra olika 

aktiviteter under kampanjen. 

För att studera projektbeskrivningarna har jag använt mig av Tirdatovs (2014) olika typer av 

övertygelsemetoder (se Tabell 4), men till skillnad mot Tirdatov valde jag att också ta med innehållet 

från videos i min analys då många av de jag pratat med anser att det är viktigt att göra en bra film. Jag 

kan konstatera att ethos, pathos och logos också förekommer i de fall som jag har studerat, då samtliga 



40 
 

finns representerade i någon form i alla sex fallen. För ethos var det vanligt förekommande att referera 

till egen expertis, samt att referera till utomstående omdömen vilket i de flesta var media. Ingen 

använde sig av någon berömd person, vilket jag kan tänka mig är mer vanligt inom andra kategorier, 

exempelvis filmprojekt. När det gäller pathos var identifiering med målgruppen det vanligast 

förekommande. För pathos innehöll samtliga beskrivningar information om produkternas funktionalitet, 

bakgrundinformation om projektet och information om pris eller fraktvillkor vilken måste ses som föga 

förvånande. Alla utom en hade också information om hur pengarna skulle användas. Tirdatovs (2014) 

studie som visar att ethos, pathos och logos används i framgångsrika crowdfunding kampanjer. Detta 

kan styrkas med hjälp av resultatet i Tabell 4, som visar att detta också gäller i sammanhanget för denna 

studie. Logos är viktigt men också ganska självklara saker så som information om produktegenskaper 

och så vidare. Därför tror jag det viktigaste att ta med sig här är ethos och pathos. Även om en kampanj 

inte behöver innehålla alla deltyper tror jag Tirdatovs tabell är bra, och den kan användas för att se till 

att en kampanj innehåller ethos, pathos och logos.  

Typ Deltyp SurfEars Earin Squido Naos Flic Luna 

Ethos 

Referens till professionell expertis, praktisk erfarenhet i området, 
och/eller tidigare framgång inom ett relevant område  

X X  X X   X 

Involvering av betydande/berömda person inom området eller 
någon som tidigare skapat betydande/berömt arbete 

            

Referera till utomstående rekommendationer, omdömen eller 
vittnesmål 

X     X X X 

Pathos 

Använda kraftfulla beskrivande termer och känslomässigt laddad 
text 

  X   X X   

Referera till positiva, känslomässigt belönande följder av att backa 
upp projektet, eller negativa följder om projektet inte får stöd 

  X     X 

Identifiering med målgruppen X X  X X   X 

Göra anspråk på exklusivitet på det som promotas eller möjligheten 
att backa upp projektet 

 X       

Logos 

Faktiska data för det som promotas, dess funktioner och 
funktionalitet 

X X X X X X 

Information om praktiska fördelar med att backa upp projektet, det 
vill säga belöningar som erbjuds till uppbackare samt hur 
uppbackarna får nytta av det som promotas 

    X X  X 

Information om ekonomiska och övriga villkor, med förklaring av att 
priset är överkomligt, prisreducering, villkor för frakt etc. 

X X X X X X 

Information varför uppbackning är nödvändig och hur det kommer 
användas 

X X   X X X 

Generell data, som bakgrundsinformation om det som promotas, 
och/eller projektet och information om problem som måste lösas 

X X X X X X 

Övrigt Video X X X X X X 

  Tidslinje X X X X X X 

  Stretch goals   X X     X 

  Early birds X X   X   X 

Tabell 4 
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5.3.4 Belöningar och mål 

Samtliga kampanjer som undersökts har i huvudsak handlat om att sälja förköp av nya produkter, vilket 

kan sägas vara representativt för denna produktkategori. Jag tror andra typer av belöningar är mer 

populärt för kulturprojekt där det ofta är fans som backar upp projekt. När det handlar om nya 

produkter som lanseras stödjer uppbackarna projekten för att de gillar produkten i fråga, och därmed är 

förköp det som är mest logisk att använda som belöning. Oftast var förköpen till ett billigare pris jämför 

med vad det senare är tänkt att kosta. Squido och SurfEars använde sig av samma pris (Early birds var 

billigare för SurfEars), men de hade båda också kommit långt med sina produkter och kunde leverera 

kort efter att kampanjen var över. Övriga projekt använde sig av större prisreduceringar men hade också 

leveransdatum som var satta betydligt längre fram. 

I Naos QG kampanjen såldes kepsar och SurfEars sålde t-shirts men dessa stod bara för bråkdelar av de 

totala beloppen som samlades in. Earin och SurfEars använde sig av en belöning i form av rabatt vid ett 

senare tillfälle, som ett mindre investeringsalternativ än att beställa produkten direkt. Därmed fanns en 

möjlighet att backa upp projektet för mindre belopp och därmed mindre risk, men att ändå få köpa 

produkten till ett billigare pris i slutändan. Squido, Flic och Naos gav möjlighet till mängdrabatter vid köp 

av flera, vilket utnyttjades av uppbackare i samtliga fall. Fyra av kampanjerna använde sig av early birds, 

det vill säga erbjudanden som är begränsade till ett visst antal uppbackare som uppmuntrar till att backa 

upp projektet tidigt. SurfEars, Squido och Naos QG hade också speciella belöningar som kunde fås för 

väldigt höga belopp. Inget av dessa erbjudanden om specialbelöningar resulterade dock i något.  

Om crowdfunding används för att det finns ett behov av pengar, och att ett visst belopp behöver uppnås 

för att produkten i överhuvudtaget ska kunna levereras bör målet självklart sättas därefter. Annars bör 

man vara försiktig med att sätta för höga mål. Kappuswamy & Bayus (2014) menar att benägenheten att 

backa upp projekt efter att målet uppnåtts minskar, vilket inte stämmer med något av de projekt som 

har studerats. Därför menar jag att det inte stämmer när förköp av en produkt säljs. Om projektet 

exempelvis handlar om en film som ska spelas in, då kanske uppbackarna drivs att de tycker det är en 

bra filmidé och de vill gärna att den ska bli verklighet. Efter att målet uppnåtts blir det då ingen idé att 

bidra med mer pengar än det som behövs för att spela in filmen. När det däremot handlar om 

försäljning av produkter, och projektet främst backas upp med motivet att de vill ha produkten först 

eller till ett billigare pris, tror jag snarare att de kan bli mer benägna att köpa produkten när de ser att 

många andra har gjort det och när målet är uppnått. 

5.3.5 Efter kampanjen 

Hälften av dem jag pratat med är eller räknar med att bli försenade med sina leveranser. Jag upplever 

att förseningar är mer regel än undantag på Kickstarter och Indiegogo, vilket också bekräftas i Mollicks 

studie. Detta är dock något som de intervjuade upplever att uppbackarna har förståelse för och är 

tålmodiga med. Att en produkt blir framgångsrik på Kickstarter eller Indiegogo innebär inte 

nödvändigtvis att den kommer lyckas nå ut till en större marknad. En crowdfunding-kampanj riktar sig 

till innovators och early adopers och denna kategori av människor är inte representativ för resten av 

marknaden. Enligt Rogers (1983) skiljer sig dessa från early majority som är mer pragmatiska och 

skeptiska till innovationer. Det är en sak att leverera produkter till ett antal hundra eller tusen 

uppbackare som är tålmodiga med förseningar. När det är dags för den bredare marknaden och det 

handlar om betydligt större kvantiteter finns det mindre acceptans för förseningar. Jag tror det är viktigt 
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att vara förbered på detta och inte tro att man kan slå sig till ro bara för att crowdfunding-kampanjen 

var en stor framgång inte minst för entreprenörer som gör detta för första gången.  

SurfEars är ett exempel på en produkt som lyckats med att ta sig vidare och idag är det en accepterad 

produkt på en större marknad. Tack vare Kickstarter-kampanjen kom de i kontakt med distributörer och 

återförsäljare runt om i världen och idag har de försäljning i över 50 länder. För övriga fall i min studie 

återstår att ta sig över ”klyftan” som enligt Moore (1991) finns mellan early adopters och den breda 

marknaden. Vid intervjun med Olle på Earin fick jag en känsla att de var förberedda på detta. Han 

pratade just om det att pengarna från Kickstater-kampanjen räckte till att producera enheter men inte 

på långa vägar för att bygga ett företag, men att framgången på Kickstarter gett dem bekräftelse på att 

konceptet är riktigt, vilket öppnat dörrar till eventuella investerare.  

5.3.6 Syntes FF2 

FF2 löd: Hur genomförs ett lyckat crowdfunding-projekt där nya produktidéer lanseras? Det visade sig 

att ett lyckat crowdfunding-projekt kan genomföras på flera olika sätt. Det är många faktorer som spelar 

in och det skiljer från fall till fall vad som är den ”bästa” metoden. Men även det är svårt att säga exakt 

hur, går det ändå att peka på faktorer som har betydelse för resultatet. Att ha en medveten 

marknadsföringsstrategi för att kampanjen ska få exponering är en viktig faktor, kanske den viktigaste. 

Det spelar ingen roll hur bra och innovativ produkten är om ingen vet om att den finns. En riktlinje 

brukar vara att åtminstone en tredjedel av uppbackarna behöver vara ett resultat av egen promotion i 

ett tidigt stadie av kampanjen. Produkten kan med fördel börja promotas en tid innan crowdfunding-

kampanjen lanseras, just för att få en bra start med tidig uppbackning. En bra strategi är att i förväg 

skapa en lista med e-postadresser till folk som är intresserade av produkten, alternativt följare till en 

Facebook-sida, som sedan kan meddelas så fort kampanjen är igång. Medieexponering är också en 

faktor som kan få stor inverkan på en crowdfunding-kampanj. Därför är det viktigt att planera för en 

pressrelease samt finna metoder för att uppmuntra relevant media att skriva om projektet. Finns det 

färdiga produkter kan ett sätt vara att skicka ut produkter till personer som kan tänkas skriva om 

produkten.  

Filmen är onekligen en viktig del av crowdfunding-kampanjen, varpå det kan vara en bra idé att lägga tid 

och resurser på att göra en bra film. Jag tror 2-4 minuter är ett bra riktmärke för hur lång filmen bör 

vara. Den får gärna vara kreativ och innehålla humor. En underhållande film kan troligtvis också öka 

chansen att bli utvald som ”staffs pick, om Kickstarter används som plattform, vilket gör kampanjen mer 

synlig. Motsvarande på Indiegogo kallas gogofactor, en hög gogofactor uppnås genom aktivitet på 

sociala medier och uppbackning tidigt under kampanjen.  

Inför kampanjen ska också mål, olika belöningsnivåer (prissättning) och kampanjen varaktighet 

bestämmas och projektbeskrivningen ska utformas. Målet bör inte sättas högre än nödvändigt, då 

många påverkas av hur många procent av målet som uppnåtts när de tar sitt beslut om de ska backa 

kampanjen eller inte. Det finns inget som tyder på att ett högre mål skulle generera mer pengar och i 

vissa fall kan det vara omvänt. Dock tror jag inte målet ska sättas för lågt heller utan det bör ändå 

motsvara projektets omfattning på något sätt för att ge ett seriöst intryck.  

Att använda early birds tror jag är en bra strategi för att uppmuntra till att backa upp projektet i ett 

tidigt skede. Antalet early birds kan förslagsvis motsvara den tredjedel av målet som jag nämnde ovan. 

Vill man ha ett billigare alternativ till att köpa produkten kan man erbjuda rabatt vid köp vid ett senare 
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tillfälle när produkten finns för försäljning, exempelvis 20 dollar rabatt till en kostnad av 10 dollar. Att 

sälja merchandise är också ett alternativ. Jag tror att det i många fall är bättre att fokusera på produkten 

i fråga, men vissa fall beroende på typ av produkt och dess målgrupp kan merchandise säkert vara en 

möjlighet att få in lite extra pengar. Vid prissättningen bör de avgifter som tillkommer, samt moms, 

finnas i åtanke. Cirka tio procent av pengarna kommer gå till avgifter. Moms kommer variera beroende 

vilket land kampanjen körs från. En kampanj på Kickstarter håller normalt på från en till två månader. 

Har man en längre kampanj är det extra viktigt att ha planerade marknadsföringsaktiviteter under 

kampanjen så att den inte stannar av.  

Projektbeskrivningen innehåller i regel en bakgrundsbeskrivning av projektet, produkten samt 

problemet som den löser. Produktens funktionalitet och data redovisas noggrant. Pris och fraktvillkor 

redovisas tillsammans med de olika belöningsnivåerna. Det är bra att ha med referenser till egen 

expertis samt rekommendationer eller omdömen från utomstående. Det är även bra om man kan väcka 

känslor hos den som tittar på kampanjen genom att använda känsloladdade och kraftfulla ord när 

produkten beskrivs och att identifiera sig med målgruppen. Bilder används flitigt och i regel finns det 

med en tidslinje som visar milstolpar för projektet. 

Crowdfunding riktar sig till den tidigare marknaden, det vill säga de typer av personer som kallas 

innovators och early adopters, vilket är en viktig insikt när ett crowdfunding-projekt används. En lyckad 

crowdfunding-kampanj innebär inte nödvändigt att produkten kommer nå den stora marknaden. För att 

det ska lyckas återstår ett stort jobb, men en framgångsrik crowdfunding-kampanj kan skapa goda 

förutsättningar.  

5.4 HUR KAN EN MODELL FÖR SKAPANDET AV EN CROWDFUNDING-KAMPANJ BYGGAS? 
Av de fall jag studerat är det de som förberett sina kampanjer mest som har lyckats bäst. Främst Luna 

och Flic som lade ner mycket tid på att förbereda sina kampanjer, och de lyckades båda uppnå målen på 

väldigt kort tid. Det främsta tipset från Carl, som var delaktig i NAOS QG-kampanjen, var också att börja i 

god tid och bygga en publik, trots att de i sin kampanj hade väldigt korta förberedelser. Detta 

tillsammans med vikten av att göra kampanjen synlig med hjälp av promotion och media var de främsta 

tipsen de intervjuade gav och det är något som därmed behöver belysas i en modell för skapandet av en 

crowdfunding kampanj. Det finns inget precis recept som kan följas för att uppnå framgång med en 

crowdfunding-kampanj, men det finns olika aspekter som bör övervägas. Utifrån dessa aspekter kan 

därför en modell i form av en checklista innehållande riktlinjer skapas. Från de områden som 

behandlades ovan, framför allt de aspekter som redovisades under 5.3 (Hur genomförs ett lyckat 

crowdfunding-projekt?), kunde följande checklista konstrueras: 

 Val av plattform 

 Vad ska inkluderas i projektbeskrivningen? 

 Kampanjens mål 

 Belöningar 

 Kampanjens varaktighet 

 Strech goals 

 Promotion och Media 

 Svara på kommentarer 

 Göra uppdateringar 
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 Öka synligheten på plattformen 

 Uppdatera beskrivning under kampanjen 

 Vara uppmärksam på kostnader förknippade med kampanjen 

 Göra en plan för efter kampanjen 

Jag har strävat efter att skapa ett dokument som är kort och konkret så att det ska vara lätt att ta till sig, 

men ändå tillräckligt innehållsrikt för att det ska komma till nytta. Det slutgiltiga dokumentet är fyra 

sidor långt (se bilaga 3). Det inleds med denna checklista med olika punkter som bör övervägas vid 

planeringen av en kampanj, varpå de flesta punkter förklaras mer noggrant längre ned i dokumentet. 

Bland annat så finns ytterligare en checklista som innehåller förslag på vad projektbeskrivningen kan 

innehålla. Lika så punkten belöningar som följs upp med en lista med förslag på olika typer av 

belöningar. Under rubriken promotion skriver jag om vikten av att bygga en målgrupp och att få media 

disponering, samt ger tips hur man kan gå till väga. Jag har även lagt några länkar som information om 

just detta.  Punkten som handlar om att göra en plan för efter kampanjen belyser skillnaden mellan early 

adopters och majoritetsmarknaden och att ett stort jobb återstår efter en framgångsrik crowdfunding-

kampanj. Jag har även länkat till ett antal framgångsrika kampanjer som inspiration kan hämtas från. 

5.4.1 Syntes FF3 

FF3 löd: Hur kan en modell för skapandet av en crowdfunding-kampanj byggas? Att skapa en modell 

som säger exakt hur man ska gå till väga var inte möjlig att skapa eftersom det inte finns någon 

patenterad väg till framgång. Istället skapades en typ av checklista med riktlinjer och saker som kan 

övervägas, denna är tänkt att underlätta processen när en crowdfunding-kampanj utformas. Resultatet 

blev ett fyra sidor långt dokument (se Bilaga 3) som inleds med denna checklista, vilken sedan följs upp 

med mer konkreta tips angående de olika punkterna på listan. Exempelvis ges tips om Crowdfunding-

sidans innehåll, belöningar och promotion. 
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6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Syftet med detta projekt var att skapa en förståelse för vad som gör en belöningsbaserad crowdfunding-

kampanj, där nya produktidéer lanseras, framgångsrik, samt att undersöka vilka aspekter som är viktiga 

att ta hänsyn till vid genomförandet av crowdfunding-projekt och omsätta dessa till en modell som kan 

användas vid skapandet av en crowdfunding-kampanj.  

I studien kunde det konstateras att belöningsbaserad crowdfunding är både en finansieringskälla, ett 

marknadsföringsverktyg och bootstrapping metod, som passar för lansering av nya innovativa 

produktidéer som riktar sig till konsumenter och som har utvecklats så att det åtminstone finns en 

prototyp som är riktig sett till funktion och utseende. Ett lyckat crowdfunding-projekt kan genomföras 

på flera olika sätt. Promotion är en faktor som har stor betydelse. Likaså är innehållet i 

projektbeskrivningen, filmen och exponering i media. Studien resulterade i en modell byggdes i form av 

en checklista med punkter som bör övervägas. Denna checklista finns bifogad i Bilaga 3. 

Lansering av nya produktidéer med hjälp av belöningsbaserad crowdfunding som var fokus för denna 

studie, har gett en aningen annorlunda bild av crowdfunding jämfört teori som behandlar crowdfunding 

mer generellt. I stort sett all litteratur definierar crowdfunding rakt av som en finansieringskälla vilket i 

de flesta fall också är vad crowdfunding används till. I kontexten för denna studie ger detta dock en 

felaktig bild eftersom att i detta sammanhang används crowdfunding som snarare som ett 

marknadsföringsverktyg än en källa för finansiering. Det används för att testa produkten mot 

marknaden och skapa medvetenhet om produkten. En lyckad crowdfunding-kampanj ger ett kvitto på 

att idén är bra vilket, kan användas för att övertyga investerare, distributörer och återförsäljare. Något 

som är viktigt att belysa är att de som backar upp en crowdfunding-kampanj tillhör någon av de 

kategorier som Rogers (1983) kallar innovators och early adopters. Därmed innebär inte en lyckad 

kampanj på Kickstarter eller Indiegogo på något sätt att man kommer lyckas med att nå ut till en större 

marknad. Däremot kan det skapa förutsättningar som underlättar när det är dags att ta sig över det gap 

som Moore (1991) menar finns mellan early adopters och early majority.  

Det finns exempel på litteratur där paralleller till mellan crowdfunding och bootstrapping 

(Schweinbacher & Larralde 2010, Belleflamme et al. 2014). Ebben & Johnson (2005) menar att sälja 

förköp är en bootstrapping-metod, varpå crowdfunding i denna studies kontext också kan ses som en 

bootstrapping metod.  

Även om det är nödvändigt att använda promotion för att skapa medvetenhet om crowdfunding-

kampanjen samt produkten, så kan kampanjen i sig generera word-of-mouth samt exponering i media 

och press. Därför är att crowdfunding ett relativt billigt sätt skapa medvetenhet för nya produkter. Detta 

är också i linje med bootstrapping med avseende att uppnå mycket med små medel (Bhide 1992) och 

Kawasaki (2004) nämner word-of-mouth marknadsföring som en bootstrapping-metod.  

Produkten i sig är självklart en aspekt som har stor inverkan på huruvida en lansering via crowdfunding 

kommer bli framgångsrik eller inte. Enligt McCarthy (1964) ska man ha rätt mix av ”de fyra P:na”, 

förutsatt att det är en produkt som passar för crowdfunding (plats) återstår då pris och promotion. Att 

promotion varit en viktig faktor har kunnat bekräftas i denna studie, medan priset är något som inte 

undersökts närmare.  
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BILAGA 2 

Introduktion 

Förklara vad exjobbet handlar om och varför denna intervju är viktig. 

Varför valde ni att använda er av crowdfunding? 

Vilka andra alternativ känner du till? 

Vilka andra alternativ övervägdes? 

Användes andra externa finansieringskällor? 

Vad såg ni för fördelar? 

Ekonomiska eller andra skäl? Både och? 

Val av plattform? 

Kampanjen: 

Vad var din roll? 

Vilka typ av aktiviteter genomfördes? 

Hur lång tid tog förberedelserna? 

Hur många var involverade? 

Har ni använd tidigare? Lärde er? 

Hur gjorde ni produktbeskrivningen? 

    Använde ni outsourcing? 

    Film? Görs den själv? 

    Text? 

    Bilder? 

    Vad ska man tänka på när produkten beskrivs? 

    Vad kostar kampanjen? Vem finansierar? 

Indelning av olika rewards? 

   Hur tänkte ni? 

    Var förköp den betydande delen? 

Hur tänkte ni angående kampanjens varaktighet? 

 

 

Hur jobbade ni för att göra kampanjen synlig?  

    Kan du identifiera några framgångsfaktorer i er marknadsföring? 

    Vilka faktorer var viktiga i er marknadsföring? 

    Social media? Egna konton? 

    Vad ska man tänka på? 

    Gjorde ni några misstag? 

 

 
       



 
 

 

Vad har ni fått ut av er CF-kampanj? 

Vad hade ni förväntat er? 

Fick ni ut det ni väntat er? Hur? 

Oväntade fördelar? 

Nackdelar? 

Var finansieringen tillräcklig? 

Publicitet? Vad har det för värde? 

Fick ni feedback på produkten som ni haft nytta av? 

Vad hände efter kampanjen? 

Lyckats leverera i tid? 

Hur mycket var ni förberedda på att tillverka? 

Fanns kontrakt med tillverkare redan innan kampanjen? 

Är uppbackare tålmodiga eller förväntas leverans precis i tid? 

 Hur hanterade ni förseningar? 

 Hur ni tagit hand om kontakterna? 

Fortsatt kontakt? 

Något ni skulle göra annorlunda nästa gång? 

Varför tror du ni lyckades så väl? 

 Tror du ni kunde gjort bättre? Hur? 

     Aspekter som gjorde att den passade för CF? 

Vilka var backarna? 

     Facebook-vänner? 

Vad har du för tips till någon som ska genomföra en kampanj? 
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BILAGA 3 

Crowdfunding checklist 
This document is the condensed result of a Master Thesis where six different CF-campaigns where 

studied and interviews with people behind them were conducted. The study was focusing on the 

context where new physical products are launched on a reward based CF-platform, therefore this 

checklist is primarily intended to be used in this context. This is not a step-to-step guide how to 

crowdfund. It should rather be used as a checklist of things to consider when planning a reward based 

crowdfunding campaign. First there is list of things to do or consider, followed by more information 

regarding most of the points from the list. I recommend to start planning and prepare for your 

campaign in good time before you launch. 

 Decide which platform to use (see Kickstarter vs Indiegogo). 

 What to include in your project description (See Project description). 

 Decide goal for the campaign (higher goal is not equal to more funds raised, see Goal). 

 Decide on rewards (see Rewards). Shall price include shipping? 

 For how long shall the campaign last? (Normally 30-40 days, see Duration of campaign). 

 Are you going to use stretch goals? (See Stretch goals). 

 Plan for marketing activities before and at different stages of CF-campaign (see Promotion). 

 Build an audience in advance (e-mail list, Facebook followers etc.) 

 Contact relevant media. 

 Is there any events where you can participate? 

 Make sure to have someone who has time to answer comments and e-mails during and after 

CF-campaign. For a successful campaign this part will be very time consuming. 

 Make updates at least twice a week during campaign, backers want to be kept informed. 

 Try to become “Staffs pick” (on KS) or reach a high gogofactor (on Indiegogo) (see Get more 

visibility). 

 Update description during campaign (for example references to media, add stretch goal etc.). 

 Pay attention to fees that will be deducted from the raised amount (See Fees). 

 Have a plan for how to go on after the CF-campaign. (See After the campaign). 

Kickstarter vs Indiegogo 
When it comes to choice of platform, even though there are a lot of them, it usually comes down to 

Kickstarter or Indiegogo. Especially when it is about to launch new products, a context where those 

pretty much are the only platforms that are used. Between the two of them it hard to say that one is 

better than the other.

Benefits Kickstarter 

+ Leading platform 

+ Better reputation (?) 

Benefits Indiegogo 

+ Flexibility 

+ Better analyzing tool 

There are statistics that compares success rates for different product categories etc. that you can 

have look at. To contact them both and have a dialog before you make your choice can be a good 

idea. Kickstarter is the leading platform and is more known of (at least in Sweden), and might 

therefore have a bigger community around it.  Indiegogo can be seen as more flexible when it comes 

to choice of currency, payment options, functionality of the campaign site etc. Indiegogo doesn’t 

seem to view everything that is published on their site, to the same extent as Kickstarter, whereby 

https://www.linkedin.com/in/magnusekermann
http://frankly.se/
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there are examples of scam campaigns exists, but at the end it is to you to convince the backers no 

matter of which platform you use. According to a person I interviewed, Indiegogo have better 

analyzing tools with more data about the backers. 

Project description 
A good idea could be to have your campaign (video, pledges, story etc.) ready and get it approved at 

least a few days before you plan to launch. Especially Kickstarter can sometimes need some time to 

approve, and you can still make changes later. The video is important in order convince backers, so it 

is recommended to make an effort to create a good video. Be creative and don’t be afraid to use 

humor. Strive to make a professional but personal impression.  The following list is example of things 

you can include in your campaign page: 

 Video. 

 Pictures! Any of the points below can be complemented with pictures. 

 Explain the problem your product is solving. 

 Project background, tell a story that target group can relate to. 

 Refer to own expertise, media or an expert or celebrity who can recommend your product. 

 Technical specifications. 

 Examples of how your product can be used. 

 Graphical presentation of pledge levels. 

 Timeline for the project. 

 Information about how money will be used/why it’s needed. 

 Present the team behind the project (to make it personal). 

 Risks and challenges (to show that you are aware and that you can deal with it). 

 FAQ- update during campaign. 

 Use forceful descriptive terms and emotionally charged general text. 

Goal 
A higher goal is not equal to more fund raised. It might even be the other way around; when your 

projects goal is reached backers might feel more confident to buy your product. With that said I don’t 

think the goal should be too low either.  What is a good goal depends of your product, financial 

situation, size of target group etc. Make sure you have control of all the costs related to the project 

including production, freight, fees etc. so you don’t ask for too small amounts.  

Rewards 
 A small pledge for one or a couple of dollars for people who just want to contribute and get 

updates. 

 To sell other stuff than your product such as merchandise for smaller pledges, rarely bring a 

lot of extra backers, but might bring you some extra money. In some cases depending of your 

product, price and target group it might be a good idea so it’s worth to consider. Remember 

that it also will take some of your time which usually shortage to begin with, and you don’t 

want to lose focus on the main product.  

 Another option for smaller pledges can be to offer a discount later when your product is on 

the market. For example a 10 dollar pledge can give 20 dollar discount from your future web 

shop. The benefit of this kind of pledge shall not be bigger than the presale option since that 

might result in less funds.  

 Presales, consider whether to use a reduced price compared to planned retail price (short 

time until delivery, less discount needed?), and if shipping shall be included. If you want to 

test your price on the market, don’t use too big discounts.  
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 Early birds – Since it’s critical to get a good start of the campaign it’s a good idea to 

use early birds to encourage early backing. It should be limited to certain amount of 

pledges and have some benefit such as lower price or earlier delivery. You can use 

several different levels of early birds.  

 Quantity discounts – for bigger pledges. 

Duration of campaign 
Normally a campaign lasts for 30-40 days. There are examples of longer campaigns. Reasons to have 

to have a longer campaign than that can be if there are certain events where you’re participating 

within the time frame for the campaign. But often campaigns tend to have a slower period in the 

middle, so if you decide to have a longer campaign make sure you have enough marketing activities 

to keep your campaign active. A shorter campaign will obviously enable you to receive your funds 

sooner (about 2 weeks after campaign ends). 

Stretch goals 
Stretch goals are usually added after the goal is reached, as new goals to motivate backers to keep 

sharing the campaign. It is often about extra functions or complements to the product. It can be 

things that backers have requested or something that is planned from the beginning by creator.  

Promotion 
It is a good idea to start promoting at least a few weeks before you launch, in order to build an 

audience and get backing during the first days of the campaign. There are a certain kind of people 

that back projects (innovators and early adopters). Those people have an interest for new technology 

whereby it reasonable that technology forums and media should be a good way to reach out to 

them. After campaign it’s important to remember that those people differ from majority market, 

whereby marketing strategy also must change (see After the campaign). 

Build audience: Using viral marketing and social media is the most commonly used and most cost 

effective way to build up an audience for your product and CF-campaign. For example a Facebook-

page can be used where followers have the possibility to win/get discount off your product by 

sharing the campaign. I recommend to make people sign up with email by doing so, because e-mail is 

free and Facebook will charge you if you want to reach out to your followers. Facebook ads is a 

relatively cheap way to reach a targeted audience. You can choose different Facebook pages that 

have many followers and are somehow in line with what your target group are expected to like, and 

target your ads to people following those. To ad Kickstarter or Indiegogo among those sites might be 

a good idea. 

Media exposure: Prepare a press release and contact a lot of relevant media and encourage them to 

write about your product and campaign. Media exposure is often one of the more important factors 

for crowdfunding success. If possible the product can be sent to certain influential people.  

To participate in events such as exhibitions can also be a good idea to meet potential backers as well 

as media. 

Link 1: Seven tips for building audience on social media 

Link 2: Methods and tools for community building 

Link 3: Press release 

http://mashable.com/2013/12/24/grow-social-audience/
https://blog.bufferapp.com/find-audience-build-a-community
http://www.cbsnews.com/news/how-to-write-a-press-release-with-examples/


 
 

Created by Magnus Ekermann for FranklyTM 

Get more visibility 
On Kickstarter you can be chosen as “staffs pick” and Indiegogo have what they call “gogofactor” 

which both give your projects more visibility for people browsing through each site. On Kickstarter 

you need to be chosen by the staff, click here for tips how to get the staffs attention. The gogofactor 

is decided by an algorithm, click here for more information. To reach 30 percent of your goal within 3 

days is supposed give a high gogofactor. 

Fees 
Apart from fees also consider taxes. Also count on that it will take at least 2 weeks before you receive 

your funds after your campaign ends. 

Kickstarter: Have 5 % fee of total funds that is raised, and payment processing fee that is 5 % for 

small pledges and 3 % for bigger pledges plus a fixed fee for each pledge. So about 10 present will go 

to fees. Some backer’s credit cards might be declined and therefore sometimes parts of the can 

raised money fall away because of that. (See this link for more info). 

Indiegogo: The fee on Indiegogo is 4 % of the total raised funds when the goal is reached (if flexible 

funding is used and goal is not reached the fee is 9%). The payment processing fee is 3-5 %, and a $25 

fee is charged once for non-US campaigns. Exchange fees might also apply (See this link for more 

info). 

After the campaign 
A successful crowdfunding campaign doesn’t in any way mean that the job is done. If you have 

intensions to grow into successful business on longer terms, the biggest challenge is still ahead. A 

crowdfunding campaign reaches out to a limited community, typically consisting of young to middle 

aged men with an interest for technology. The people in these communities are early adopters and 

might not be representative for the mass market that need to be approached in a different way. 

Therefore it is important to have a plan for how to go on after the campaign considering marketing, 

distribution, sales, suppliers etc. to be prepared for the bigger market. 

A successful CF-campaign can give you proof of concept and open doors to investors, distributors etc. 

hence CF can create good conditions to take the step into the mainstream market. 

Learn from others 
It always good idea to look at other successful campaigns, here are a few different ones: 

 Pebble: E-Paper Watch for iPhone and Android 

 Coolest Cooler: 21st Century Cooler 

 Earin: The Worlds Smallest Wireless Earbuds 

 Flic: The Wireless Smart Button 

 Luna: Turn Your Bed into a Smartbed 

 The Dash - Wireless Smart In Ear Headphones 

 

http://www.crowdcrux.com/become-kickstarter-staff-pick/
https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/527476-The-Gogofactor
https://www.kickstarter.com/help/fees
https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/204456408-Fees-Pricing
https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android/description
https://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android/description
https://www.kickstarter.com/projects/ryangrepper/coolest-cooler-21st-century-cooler-thats-actually/description
https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-earbuds/description
https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-earbuds/description
https://www.indiegogo.com/projects/flic-the-wireless-smart-button#/story
https://www.indiegogo.com/projects/flic-the-wireless-smart-button#/story
https://www.indiegogo.com/projects/luna-turn-your-bed-into-a-smartbed#/story
https://www.kickstarter.com/projects/hellobragi/the-dash-wireless-smart-in-ear-headphones/description

