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Abstract 

Companies may need an infusion of capital for a multifold of reasons. The importance of capital 

needed for innovation applies not only to large companies but also to start-ups. In recent years 

crowdfunding has evolved and become a common alternative for entrepreneurs to finance their 

start-up. Research about crowdfunding is still in its infancy, and few articles about crowdfunding 

has yet been published. The purpose of this paper is to examine how social media influences 

crowdfunding as a communication and marketing channel. The paper is based on a quantitative 

research strategy, with data regarding 156 campaigns, featured on Kickstarter.com. The outcome 

of this paper shows that many campaigns used social media to market the campaign. On the 

contrary not all campaigns used all examined social media. Some social media were more 

commonly used than other, such as Facebook or Twitter. The outcome of the paper however shows 

that the number of updates made on the campaigns site does not have any connection regarding 

the funding level. It can furthermore be other factors that play a crucial role whether or not a 

campaign reaches its funding goal.   
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Sammanfattning 

Företag kan behöva tillförsel av kapital av olika anledningar. Vikten av kapital för att driva 

innovation gäller inte bara för stora företag utan även nystartade företag. Crowdfunding har börjat 

ta en allt större plats och ses som ett alltmer vanligt substitut för entreprenörer att finansiera sitt 

företagande. Crowdfunding är ett nytt fenomen och forskningsområdet är fortfarande ungt. I den 

forskning som publicerats har fokus riktats kring motivationen kampanjstartare samt bidragsgivare 

har till driva och bidra till en kampanj. Eller hur en kampanjstartares befintliga nätverk, hur den 

kommunicerar sitt projekt och hur ofta den kommunicerar kan påverka en kampanjs resultat.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur aktiviteten på sociala medier påverkar finansieringen 

av en crowdfundingkampanj. För att besvara syftet gjordes en kvantitativ forskningsstrategi där 

156 kampanjer undersöktes på crowdfundinghemsidan Kickstarter.com. De teorier som behandlats 

i studien är; kampanjstartarens målsättning, bidragsgivarens målsättning, kvalitet och 

framgångsfaktorer, kampanjperiodens dynamik, nätverk och samarbete samt sociala medier som 

en del av kommunikationsmixen. 

Studiens resultat visar att det var många kampanjer som använt sociala medier utöver 

kampanjsidan för att marknadsföra sina kampanjer. Däremot var det långt ifrån alla kampanjer 

som använt sig av samtliga sociala medier. En del sociala medier var vanligare att använda än 

andra. Som exempelvis Facebook eller Twitter. Resultatet i studien visar emellertid att mängden 

meddelanden som sprids om en crowdfundingkampanj inte har något samband med finansieringen. 

Det kan vara andra faktorer som spelar en avgörande roll ifall en kampanj blir finansierad och hur 

pass mycket.  
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1.	Inledning	

Företag kan behöva tillförsel av kapital av många anledningar. Oavsett anledning är 

kapitaltillförsel för företag av hög vikt.  Det finns en relation mellan tillgången på kapital och 

antalet innovationer i ett samhälle (Kortum & Lerner 2000). Vikten av kapital för att driva 

innovation gäller inte bara för stora företag utan även nystartade företag. Nystartade företag 

behöver ofta uppstartskapital för att komma igång med sin verksamhet eller för att påbörja 

produktion av en produkt eller tjänst. Etablerade företag behöver ofta kapital för utbyggnad av 

verksamheten eller för andra typer av investeringar som rör verksamheten framåt (Kortum & 

Lerner 2000). Oavsett anledning är det viktigt att möjligheten till kapital finns när tillfället kräver 

det. 

Självklart kommer inte alla företag kunna söka vilket kapital som helst. Företag kan inte förvänta 

sig att få tillgång till kapital utan att motparten får någonting tillbaka. En bank skulle exempelvis 

inte tillhandahålla ett banklån utan att ställa krav på företaget och inte heller utan att få tillbaka 

ränta på det utgivna lånet. Bankens verksamhet förlitar sig på detta utbyte och skulle inte kunna 

bedriva sin verksamhet utan intäkter. Därför kräver ofta banken eller den som investerar insyn i 

verksamheten som försäkran. Verksamheten blir då tvungen att utbyta information om sin 

verksamhet. Entreprenören antas dessutom veta mer om sin verksamhet än investeraren. Det som 

uppstår kallas för informationsasymmetri. Informationsasymmetri innebär att det 

informationsutbyte som sker mellan entreprenören och investeraren är bristfällig eller förvrängd 

(Murray 2007). Detta vet investeraren om och ställer således krav på entreprenören. Krav som inte 

alla entreprenörer klarar av att uppfylla. Luckor uppstår där vissa entreprenörer inte har möjlighet 

att få tillgång till kapital. Dessa luckor kallas för finansiella gap (Deakins & Freel 2003). Med 

andra ord uppstår en lucka i utbudet på kapital för vissa typer av idéer och projekt. Speciellt sådana 

som har svårt att uppvisa säkerhet gentemot investeraren. Entreprenörer som hamnar i denna lucka 

får således söka kapital på annat sätt. Vanligaste formen av kapital dessa entreprenörer söker sig 

till är kapital från vänner och familj (Deakins & Freel 2003). Men för vissa idéer och projekt kan 

kapitalbehovet vara större än det som erbjuds från vänner och familj.  
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1.1	Crowdfunding	

Senaste åren har det dykt upp en ny form av finansiering som kan tänkas råda bot på det ovan 

beskrivna problemet. Denna finansieringsform kallas för Crowdfunding. Crowdfunding som 

begrepp kommer ursprungligen från begreppet crowdsourcing (Howe 2006). Begreppet 

crowdsourcing innebär att söka hjälp av allmänheten för att få tillgång till kunskap, idéer och 

förbättringar gällande produkter och tjänster. En slags öppen innovation där allmänheten hjälper 

till i processen för utvecklingen av produkten eller tjänsten (Walter & Back 2011). Crowdfunding 

betyder istället att entreprenören söker sig till allmänheten vid anskaffningen av kapital. Istället 

för att söka sig till en enskild investerare, vänder entreprenören sig till ett större antal investerare 

samtidigt. Mollick (2013) poängterar att detta sker genom internet utan att ta hjälp av traditionella 

mellanhänder för att finansiera projekten. Belleflamme et al. (2013) beskriver två sätt denna typ 

av finansieringsform utmärker sig på. Det ena sättet är kallas för equity based, vilket innebär att 

investeraren gör ett slags andelsköp och får därmed tillgång till framtida vinster från företaget. Det 

andra sättet är att investeraren förbeställer (reward-based) produkten eller tjänsten innan den är 

färdig. 

Crowdfunding fungerar i praktiken genom att en eller flera aktörer lanserar ett projekt på en 

crowdfundingplattform, och efterfrågar en viss summa kapital. En kapitalnivå som medför att 

projektet skall bli till verklighet. Dessa sker oftast på offentliga internetbaserade plattformar. 

Insamlingen sker under en bestämd tid där eventuella bidragsgivare kan bidra med en valfri eller 

fastställd summa pengar. Ifall projektets kapitalmål nås under den utsatta tid projektet pågår, går 

det insamlade kapitalet till projektstartarens förfogande. Ett exempel på sådan plattform är 

kickstarter.com. Kickstarter använder sig av en "all-or-nothing" princip. Denna princip innebär att 

kapitalmålet måste nås under den bestämda tiden, som är högst 60 dagar, annars återgår samtliga 

bidrag till bidragsgivarna (Kickstarter 2011). I och med detta anses kampanjen vara misslyckad 

och tas bort från plattformen. Denna princip hjälper bidragsgivarna att undvika risken att förlora 

sitt bidrag (Lu et al. 2014).  Ett exempel på en lyckad kampanj på Kickstarter (Kickstarter 2013) 

är svenska actionkomedi-filmen "Kung Fury". Crowdfundingkampanjen "Kung Fury" startades i 

december 2013 av Umeåbon David Sandberg och lyckades samla in 630.000 dollar trots att det 

sökta kapitalet varit 200.000 dollar. Det finns även exempel på projekt av mindre seriös karaktär 

som till exempel Amerikanen Zack Browns crowdfundingkampanj för att göra en potatissallad. 
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Zack sökte endast 10 dollar för att göra en potatissallad och lyckades få ihop 55.000 dollar. Den 

omfattande överfinansieringen ledde till att potatissalladen istället blev en potatissalladsfestival i 

Zacks hemort (Kickstarter 2014). 

Kickstarter är en internetplattform som kan ses som ett globalt samfund, med över tio miljoner 

enskilda bidragsgivare. Då en projektstartare ansluter sig till plattformen får projektstartaren 

tillgång till en marknad med ett enormt socialt nätverk (Kickstarter 2016 a). Detta nätverk skapas 

genom att sociala medier och andra kommunikativa kanaler har en nära sammanslutning till 

plattformen. Vilket möjliggör att information om projekten kan spridas och förmedlas vidare. Det 

är alltså vanligt förekommande att kunna följa och finna information angående projekten på olika 

sociala medier.   

Marknaden för denna finansieringsform har vuxit sig stor de senaste åren. Bara under år 2011 

samlades det in 1,5 miljarder dollar till projekt finansierade via denna finansieringsform 

(Belleflamme et al. 2013). Året efter ökade denna summa till 2,7 miljarder dollar och prognosen 

för 2015 ser ut att hamna ända uppe i 34,5 miljarder dollar (Crowdsourcing 2016). Det är därför 

ingen underdrift att säga att marknaden för crowdfunding fullkomligt exploderat de senaste åren. 

Bara i Sverige samlades det in 100 miljoner kronor under 2014 (Entreprenör 2014). 

En bidragande orsak till att marknaden för crowdfunding har vuxit sig stor är på grund av de olika 

nätbaserade plattformarna som hjälper projektstartare att söka denna typ av finansiering. 

Kickstarter har redan nämnts men det finns fler liknande plattformar, däribland Gofundme, 

Indiegogo och svenska Fundedbyme. Den största av dessa plattformar, räknat i trafik, är Gofundme 

(Crowdfunding 2016). Dessa plattformar tillåter dock olika typer av crowdfunding. Till exempel 

tillåter Gofundme rena donationer till privatpersoner (Gofundme 2016). Detta gör det svårt att 

studera Gofundme ur ett företagsekonomiskt perspektiv eftersom många av dessa donationer är 

ämnade för privatpersonens egna ändamål. Med andra ord ställs inga krav på vad ändamålet för 

kampanjen är. Kickstarter däremot, som är näst störst, tillåter inte denna form av välgörande 

donationer utan riktar sig endast till bidragsgivande till kreativa projekt som uppfyller kraven 

(Kickstarter 2016 b). Kraven som ställs gör att projekten får en karaktär som kan liknas vid ett 

projekt inom företagande (Kickstarter 2016 a). Detta gör det möjligt att studera crowdfunding ur 

ett företagsekonomiskt perspektiv och som en finansieringsform i relation till traditionella 
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finansieringsformer för företag. Det är också denna form av crowdfunding som denna studie 

kommer att belysa. 

1.2	Problemformulering	

Forskning visar att motiven för att välja crowdfunding som finansieringsform är att samla in 

kapital som inte hade varit tillgängligt via traditionell finansiering, väcka allmänhetens intresse 

samt ta del av feedback (Lambert & Schwienbacher 2010; Gerber & Hui 2013). I kontrast mot 

traditionellt nyföretagande har crowdfundade projekt en stark relationsskapande och nätverkande 

karaktär. Kravet på regelbunden kommunikation med bidragsgivarna och viljan från andra 

kampanjstartare att hjälpa till är det som skiljer crowdfunding från traditionellt nyföretagande (Hui 

et al. 2014). Kampanjstartarens befintliga nätverk, hur den kommunicerar sitt projekt och hur ofta 

den kommunicerar är avgörande för crowdfundingkampanjens resultat (Mollick 2013; Agrawal et 

al. 2011; Ordanini et al. 2011; Hui et al. 2014; Gerber & Hui 2013). Den tidigare forskningen 

underbygger vikten av att ha ett stort befintligt nätverk innan en kampanjstartare påbörjar sin 

kampanj. Detta stärks av flera forskningar som understryker att det sociala nätverket har en viktig 

roll inom crowdfunding (Mollick 2013; Agrawal et al. 2011; Ordanini et al. 2011). Men att ta hjälp 

av andra kampanjstartare för att skapa en passande kampanj för målgruppen som projektet ska 

rikta sig mot är även detta en starkt bidragande faktor (Hui et al. 2014). Dock visar även 

forskningen att många entreprenörer väljer bort denna finansieringsform av anledningar som; 

oförmågan att attrahera tillräckligt många bidragsgivare, rädslan för offentligt misslyckande, att 

finansieringsformen är tidskrävande och att ett misslyckande kan hindra vidare finansiering 

(Gerber & Hui 2013).   

Ordanini et al. (2011) visar att anledningarna till varför bidragsgivare bidrar till projekt skiljer sig. 

Ett vanligt motiv bland bidragsgivare var deras intresse att uppmuntra innovativt beteende. 

Bidragsgivarna var dessutom intresserade av kreativa lösningar samt att vara först med 

användningen av olika teknologiska plattformar. Kuppuswamy et al. (2015) och Ordanini et al. 

(2011) undersökte vilken roll social information kan ha på det dynamiska beteendet från 

bidragsgivarna. Det deras forskning kom fram till var att crowdfundingplattformarnas anslutning 

till sociala medier hade en betydande roll. Utöver detta kom de fram till att antalet bidrag till 

kampanjerna var högst i början, stagnerade i mitten av kampanjen för att avslutningsvis öka mot 



 

 5 

slutet. Den mittersta perioden kallades för ”getting the crowd”, som handlade om att fånga 

allmänhetens intresse genom omfattande kommunikation kallad ”word-of-mouth”. Det var i detta 

stadium som användandet av de sociala medierna var avgörande för att fånga allmänhetens 

intresse.  

Crowdfunding som fenomen har inte funnits i många år. Detta avspeglar sig i den mängd forskning 

som finns att tillgå inom detta ämne, vilket samtliga forskare ovan påpekar. Detta gör det möjligt 

att belysa fenomenet ur synvinklar som ännu inte utforskats. Inom denna finansieringsform finns 

en sändare och mottagare av kommunikation. Sändaren är i detta fall kampanjstartaren och 

mottagaren är både bidragsgivaren och potentiella bidragsgivare. Den tidigare forskningen visar 

att kommunikationen mellan dessa till största del sker via sociala medier och direkt på 

kampanjsidan. Vidare har den tidigare forskningen än så länge endast belyst det sociala mediumet 

Facebook och hur antalet vänner (Mollick 2013) och antalet statusuppdateringar påverkat resultatet 

(Ordanini et al. 2011). Det finns dock många fler sociala medier än bara Facebook, och 

kommunikation kan ske på alla dessa sociala medier. Därför blir det intressant att belysa om 

aktiviteten på sociala medier, som används av kampanjstartarna, kan påverka resultatet av en 

crowdfundingkampanj.  

1.3	Frågeställning	

Påverkar aktiviteten på sociala medier finansieringen av en crowdfundingkampanj? 

1.4	Syfte	

Syftet med denna studie är att undersöka vilken vikt sociala medier har som kommunikations- och 

marknadsföringskanal för crowdfunding.  

1.5	Avgränsning	

Denna undersökning är geografiskt begränsad till att undersöka kickstarterkampanjer i Sverige. 

Endast en crowdfundingplattform har undersökts. Anledningen till att endast 

crowdfundingplattformen Kickstarter undersöktes var för att olika crowdfundingplattformar 

tillåter olika typer av crowdfunding. Som tidigare nämnts tillåter exempelvis Gofundme rena 

donationer till privatpersoner (Gofundme 2016). Med andra ord ställs inga krav för kampanjens 
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ändamål. Detta gör det svårt att studera Gofundme ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 

Kickstarter, som är den näst största crowdfundingplattformen, tillåter inga donationer som är 

ämnade för privatpersoners ändamål. Kraven som ställs på Kickstarter gör att kampanjerna får en 

karaktär som mer kan likna ett företagande (Kickstarter 2016 a). Detta gör det möjligt att studera 

crowdfunding ur ett företagsekonomiskt perspektiv och som en finansieringsform i relation till 

traditionella finansieringsformer för företag.  

De kampanjer som kommit med i undersökningen har samtliga påbörjat sin kampanjperiod under 

år 2015 och avslutats under år 2015 eller 2016. Anledningen till att studien avgränsats till denna 

tidsperiod har varit att de sociala medierna har under de senaste åren utvecklats. Användningen av 

de sociala medierna kan ha sett annorlunda ut för några år sedan jämfört med vad den gör idag. De 

undersökta projekten ska med andra ord haft samma förutsättningar gällande användning av 

sociala medier. Instagram har exempelvis endast funnits sedan 2010. Vilket innebär att Instagram 

är en av de nyare sociala medierna (NE 2016 a). Att jämföra ett äldre projekt med ett nyare projekt 

som haft tillgång till fler sociala medier hade varit problematiskt. De sociala medier som 

undersökts är; Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr och Linkedin. Utöver 

detta har videodelningsplattformen Youtube att tagits med i undersökningen. Anledningen till att 

dessa medier valts ut till undersökningen var för att de kampanjer som kommit med i urvalet använt 

sig av dessa. Övriga oanvända sociala medier har inte tagits med i denna undersökning. 

Enbart crowdfundingkampanjer som nått sitt mål med finansieringen, och som blivit 

överfinansierade, kom att undersökas. Detta eftersom det, på kickstarter, endast gick att se 

kampanjer som lyckats nå sitt finansieringsmål, eller blivit överfinansierade (se förklaring i avsnitt 

3.2).  Utöver detta har en kapitalgräns om 100 dollar satts. Detta eftersom, likt Mollicks forskning, 

ses projekt under denna kapitalgräns som oseriösa (Mollick 2013). Sammanfattningsvis kunde 156 

svenska crowdfundingkampanjer från kickstarter.com ingå i denna undersökning.  

1.6	Begreppsdefinition		

• Sociala medier: Sociala medier är ett samlingsnamn på olika kommunikationskanaler som 

i sin tur möjliggör användare av dessa att kunna kommunicera med varandra genom 

exempelvis bild eller text (NE 2016 b). De sociala medier som kommer att behandlas i 

undersökningen är; Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Tumblr, Linkedin och 
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Google+. Även videodelningsplattformen Youtube kommer med under begreppet sociala 

medier.  

 

• Socialt nätverk: Socialt nätverk inkluderar det nätverk som finns inom sociala medier, och 

nätverket inom sociala relationer (Oxford 2016).  

 

• Crowdfunding: Allmänheten tillskjuter kapital till ett projekt. Detta genomförs vanligtvis 

på en plattform som är anpassad för ändamålet, exempelvis kickstarter.com 

(Schwienbacher et al. 2010). 

 

• Kickstarterkampanj/crowdfundingkampanj: En eller flera entreprenörer lanserar en 

finansieringsomgång av ett projekt på kickstarter.com och förfrågar en bestämd summa 

kapital för att realisera projektet. Detta görs under en bestämd tid (Kickstarter 2016 a). 

 

• Kampanjsida: Den webbsida på exempelvis Kickstarter.com där kampanjstartaren eller 

kampanjstartarna genomför själva crowdfundingkampanjen. Hit vänder sig även 

bidragsgivarna för att bidra till projekten.  

 

• Projektstartare/kampanjstartare: Den eller de individer som startat 

crowdfundingkampanjen.  

 

• Finansierade projekt och lyckade projekt: Med detta menas projekt eller kampanjer på 

crowdfundinghemsidan Kickstarter som uppnått sitt mål, i form att ha blivit sponsrade till 

minst 100% (Mollick 2013).  

 

• Resultat av finansiering: Detta begrepp beskriver den andel som en kampanj blivit 

sponsrad utöver sökt kapital efter avslutad kampanjperiod (Mollick 2013).  

 

• Överfinansiering: Med detta begreppet menas det belopp som crowdfundingkampanjerna 

fått utöver det belopp som söktes. Med andra ord det belopp finansieringen hamnade på 

efter att crowdfundingkampanjen nått sitt mål.  
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• Bidragsgivare: En individ som tillskjuter kapital till ett projekt. Antingen som donation 

(finansiär/investerare) eller i utbyte mot en produkt/tjänst (konsument) (Mollick 2013).  

2.	Teoretisk	referensram	

2.1	Kampanjstartarens	motiv	

I sin forskning menar Mollick (2013) att det finns en stor variation gällande målsättningar inom 

crowdfunding. Målsättningarna varierar beroende på huruvida projektet kräver mindre summor 

vid finansieringen eller större summor. Belleflamme et al. (2013) visade att när kapitalbehovet är 

litet då föredrar entreprenören crowdfunding av reward-based karaktär (belöningsbaserad), medan 

det vid större kapitalbehov var mer passande med equity-based crowdfunding (andelsbaserad). 

Utöver detta menar Mollick (2013) samt Schwienbacher et al. (2010) att crowdfunding inte bara 

används för att finansiera olika satsningar. Crowdfunding kan likväl användas som ett medel för 

att marknadsföra en produkt till den tänkta målgruppen, i dess utvecklingsskede. Detta skapar 

kostnadsfördelar i form av att minimera utvecklingskostnader och skapa värde. Lambert och 

Schwienbacher (2010) kom fram till, genom enkäter från 21 entreprenörer som använt någon 

internetplattform för att söka finansiering, att det fanns tre motiverande faktorer bakom viljan att 

använda crowdfunding. Dessa var; samla in kapital, väcka allmänhetens intresse samt ta del av 

feedback.  

Gerber & Hui (2013) har kommit fram liknande slutsatser gällande ovanstående motivationer men 

har tittat djupare i respektive del. Anledningen till att vissa entreprenörer väljer att använda sig av 

crowdfunding som finansiering, är för att dessa inte har möjlighet att samla in kapital via 

traditionella finansieringskällor. Entreprenörerna ansåg även att det fanns potential att samla in 

nödvändigt kapital under kort tid. Gerber & Hui (2013) visade även på att vissa entreprenörer 

ansåg att andra finansieringsmetoder tog tid och krävde en omfattande ansökningsprocess. 

Crowdfunding sågs som en mer effektiv finansieringsmetod i jämförelse med traditionella 

finansieringsmetoder.  



 

 9 

Vidare beskriver Gerber & Hui (2013) att entreprenörerna var motiverade att utöka kännedomen 

av deras arbete. Vanlig finansiering riktar sig oftast mot en finansiär medan crowdfunding riktar 

sig till fler finansiärer, vilket bidrar till denna motivation. Crowdfundingplattformarna hade också 

potential att sprida information om projektet till en tredje part, som exempelvis nyhetskällor och 

bloggar, vilket även detta var en motiverande faktor. Entreprenören kunde därav nå nya grupper 

av människor som den tidigare inte haft möjlighet till. Tillgång till denna grupp av människor, 

ansåg entreprenörerna, ha en viktig roll i utvecklingen av produkten. Entreprenörerna värdesatte 

den feedback som dessa grupper kunnat bidra med. Viljan att involvera "kunderna" i den kreativa 

processen var hög. De såg denna process som en långvarig relation grundad i samarbete och 

informellt lärande.  

Slutligen belyste Gerber & Hui (2013) att entreprenörerna valde crowdfunding för att kunna 

bibehålla kontrollen över sitt företag. Eftersom entreprenören inte behöver lämna ifrån sig andelar 

av företaget, som ofta är kravet vid mer traditionella finansieringsmetoder. 

2.1.1	Hinder	för	kampanjstartare	

Belleflamme et al. (2013) visade att det fanns en nackdel för vissa typer av projekt att välja 

crowdfunding av reward-based karaktär. Anledningen till detta hade med den prispress på själva 

produkten som krävdes vid denna form av crowdfunding. Prispressen var en effekt av behovet att 

attrahera fler bidragsgivare. Efter en viss punkt blev projektstartaren pressad till att sänka priset 

under det som ansågs optimalt för att uppnå lönsamhet. I dessa fall hade projektstartaren behövt 

använda sig av equity-based crowdfunding för att slippa pressa priserna.  

Gerber & Hui (2013) visade att det även fanns faktorer som gjorde att vissa entreprenörer valde 

att undvika denna finansieringsform helt och hållet. Faktorerna kunde vara oförmågan att attrahera 

tillräckligt många bidragsgivare, rädslan för offentligt misslyckande, att det tar upp för mycket av 

ens tid och att projektets karaktär inte genererade en passande belöning för bidragsgivarna. De var 

även rädda för att ett misslyckande kunde hindra annan form av finansiering i framtiden. Detta 

eftersom crowdfundingkampanjen är offentlig, vare sig kampanjen lyckas bli finansierad eller inte 

blir finansierad. För idéer där det fanns en fördel att hålla idén hemlig för allmänheten var 

crowdfundingens offentliga karaktär problematisk. Detta trots att vissa haft patent på sina idéer. 
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Slutligen utryckte vissa entreprenörer att crowdfunding var mer passande för de som var duktiga 

på att marknadsföra än de som var duktiga på att skapa tekniska innovationer (Gerber & Hui 2013). 

2.2	Bidragsgivarens	motiv	

I en studie av Ordanini et al. (2011) belystes frågan; hur och varför väljer konsumenter att bli 

bidragsgivare till ett crowdfundingprojekt? De visade att det, beroende på projektets karaktär, 

skiljer sig i anledningar till varför konsumenter väljer att bidra. Det konsumenterna var överens 

om var att de bidragit på grund av deras intresse att uppmuntra innovativt beteende. 

Konsumenterna var även intresserade av nya lösningar och gillade att vara först med användandet 

av intressanta teknologiska plattformar som de sett potential i. 

Gerber & Hui (2013) undersökte närmare bidragsgivarens bakomliggande anledning till att bidra 

till ett specifikt projekt. En av de anledningar som de nämner är att bidragsgivaren förväntar sig 

av få något i gengäld efter att ha bidragit till en kampanj. Detta kan vara i form av att erhålla en 

fysisk produkt, få sitt namn omnämnt på kampanjens hemsida, få vara delaktig i projektet eller 

erhålla en upplevelse. Många bidragsgivare såg sitt bidrag som en form av "köp och få" process. 

Som kan liknas vid en vanlig konsumentupplevelse. Skillnaden är dock att väntan för 

bidragsgivare att erhålla sin belöning är längre. Vilket visar på att bidragsgivaren måste ha 

förtroende för att projektstartaren levererar vad den lovar. Bidragsgivaren kunde även tänka sig att 

öka sitt bidrag i utbyte mot något extra. Vilket tyder på att de var medvetna om värdet på 

produkten, servicen eller upplevelsen.  

Andra bidragsgivare hade motivation av en mer filantropisk karaktär, till skillnad från att få något 

i gengäld (Gerber & Hui 2013). Denna motivation grundar sig i viljan att hjälpa projektstartaren, 

som de ansåg sig ha någon form av personlig eller annan form av koppling till. Det skulle kunna 

vara ett delat intresse eller dylikt. Det visade sig även att projektstartaren fick veta att det fanns 

bidragsgivare som tidigare velat bidra till kampanjen, men inte haft en kanal att göra det via. Dessa 

bidragsgivare var i form av vänner och familj. En bidragsgivare beskrev hur hon ville hjälpa sina 

vänner trots att hon hade begränsad ekonomi. Men det fanns även andra bidragsgivare som ville 

hjälpa till trots att de inte kände projektstartaren. En anledning till detta kunde vara att 

bidragsgivaren såg att projektstartaren var nära sitt mål.  
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Gerber & Hui (2013) visade även att det fanns en stark vilja bland bidragsgivarna att känna sig 

delaktiga i en gemenskap av likasinnade personer. Vissa uttryckte till och med en känsla av 

förpliktelse till att bidra. Crowdfundingplattformen gav dessa bidragsgivare ett bevis på de var en 

del av denna gemenskap. Sammanfattningsvis ger crowdfunding en kanal för bidragsgivare att ta 

del av den gemenskap av likasinnade och uttrycka sig genom utbytet av resurser.  

2.2.1	Hinder	för	bidragsgivare		

Crowdfunding är ett sätt för intressenter för att ge bidrag till entreprenörer som startat projekt med 

begränsade resurser. Detta kan dock medföra risker. Bidragsgivarna behöver acceptera att de 

potentiellt får stå ut med förseningar, dålig kommunikation och att bidragen används på ett 

ineffektivt sätt (Gerber & Hui 2013; Mollick 2013).  

2.3	Upplevd	kvalitet	

När det talas om investering i traditionell bemärkelse, där det finns en investerare och en 

entreprenör, har kvaliteten en avgörande betydelse för investeringsbeslutet. Eftersom det 

traditionellt sett råder en informationsasymmetri mellan investerare och entreprenörer, måste 

investerare förhålla sig till den information som finns tillgänglig för denne (Spence 1973). 

Informationen som finns tillgänglig är ofta diffus och ofullständig. Detta medför att investerare 

måste förhålla sig till indikatorer som visar på en viss kvalitet. Kvaliteten blir då ett sätt för 

investeraren att kunna välja ut potentiella investeringsobjekt (Spence 1973). Mollick (2013) sätter 

denna kvalitetsfaktor i relation till crowdfundingen som investeringsform och ifrågasätter vikten 

kvalitetsfaktorn har för denna typ av finansiering. Grunden till detta ifrågasättande är att 

bidragsgivaren, som i detta fall även är investeraren, inte har lika tydlig strategi för sitt 

investeringsbeslut. Mollick genomförde därför en studie på olika kvalitetsmått. För att mäta 

kvaliteten använde Mollick faktorerna; antalet stavfel, antalet uppdateringar om projektets 

framsteg, om projektet haft en video på kampanjsidan och om produkten levererats i tid. Resultatet 

visade att andelen försenade leveranser av produkter ökat i samband med projekt som blivit 

överfinansierade. Resultatet visade att video, antal uppdateringar och leverans i tid var de allra 

viktigaste faktorerna som påverkat ifall en kampanjstartare lyckats med sin kampanj eller inte. 

Stavfelen var inte lika avgörande för utfallet som de andra faktorerna.  
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2.4	Kampanjperiodens	dynamik	

Kuppuswamy et al. (2015) genomförde en empirisk studie på vilken roll social information har på 

det dynamiska beteendet från bidragsgivarna. Studien använde en socialpsykologisk grund för att 

se hur spridningen av bidrag påverkas av andra bidragsgivare. Med andra ord applicerades teorin 

om "åskådareffekten" på hur spridningen av bidrag varit under kampanjperioden. Studien visade 

att det var en större andel bidrag i början av crowdfundingkampanjen och i slutet av 

kampanjperioden. Med hänvisning till det psykologiska beteendet hos bidragsgivarna visade 

studien att ju fler bidrag ett projekt hade fått desto större risk var det att andra avstod att bidra till 

projektet. Mot slutet av crowdfundingkampanjen kom projektstartarna att göra en sista vädjan till 

att nå målet vilket gav en positiv effekt på antalet bidrag.  

Ordanini et al. (2011) visade att crowdfundingplattformarnas nära anslutning till sociala medier 

hade en avgörande roll. Det studien visade var, precis som Kuppuswamy (2015), att antalet bidrag 

var högst i början av kampanjen, stagnerad i mitten och ökade mot slutet av kampanjen. Den 

svåraste perioden, beskrev kampanjstartarna, var mittenperioden som de kallade "getting the 

crowd". Denna period krävde att kampanjstartaren behövde fånga intresset från allmänheten 

genom omfattande "word-of-mouth"-kommunikation. Här ansågs användningen av sociala medier 

vara nyckelfaktorn för att lyckas fånga allmänhetens intresse. 

2.5	Nätverket	

Precis som vid mer traditionell finansiering har vänner och familj en betydande roll vid 

finansiering genom crowdfunding (Ordanini et al. 2011; Mollick 2013). Båda dessa forskningar 

underströk att familj och vänner oftast bidrar i tidigare faser i crowdfundingkampanjen. Detta kan 

hjälpa entreprenörerna att öka sitt förtroende för sin produkt men även bidra till ökad 

produktmedvetenhet. Mollick (2013) diskuterade även något som kallades för Matthew effekten, 

som kort handlar om hur olika kvalitetssignaler kan hjälpa till att marknadsföra och sprida 

produkten. Denna vidarespridning kan, tack vare vänner och familj, få ytterligare spridning och 

locka till sig fler bidragsgivare.    

Utöver detta undersökte Mollick (2013) ifall sociala medier haft en inverkan på en 

crowdfundingkampanjs resultat. I detta fall undersöktes huruvida antalet vänner på Facebook haft 
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en betydelse för crowdfundingkampanjens resultat. I undersökningen framkom att det sociala 

nätverket i många fall haft en signifikant betydelse. Det sociala nätverkets storlek hade både en 

betydelse för ifall en crowdfundingkampanj kommer att lyckas nå sitt mål men även hur pass 

mycket kampanjen blev överfinansierad. Ett exempel som nämns i Mollick (2013) är att 

kampanjstartare, som kopplat sitt Facebookkonto med i genomsnitt 10 vänner, ökade chansen att 

lyckas med nio procent. Samtidigt som en projektstartare med genomsnitt 1000 vänner ökade 

chansen att lyckas med 40 procent.  

Dessutom, likt Gerber & Hui (2013), fann Mollick (2013) att sociala nätverk och gemenskap kunde 

hjälpa en projektstartare att bland annat förmedla och utveckla produkten, i form av vidare 

rekommendationer och förslag till förbättringar. Denna gemenskap beskriver Hui et al. (2014) som 

en process som hjälper projektstartaren genom hela resan från början till slutet av en 

crowdfundingkampanj. Processen börjar med att projektstartaren tog hjälp av andra som haft 

erfarenhet av att genomföra liknande crowdfundingkampanjer. Dessa tidigare projekt använde 

projektstartaren som en mall för hur den ska bygga sin egna crowdfundingkampanj. Detta hjälpte 

projektstartaren att exempelvis välja vilken typ av belöning som var passande för bidragsgivarna, 

idéer för videon på kampanjsidan, vilket språk som kunde användas och vilken typ av 

kommunikation som passade bidragsgivarna (Hui et al. 2014). Entreprenören testade även sitt 

kampanjmaterial mot andra kampanjstartare för att få feedback. När kampanjen väl dragit igång 

beskrev många kampanjstartare att det krävdes omfattande marknadsföring för att locka till sig en 

publik. Vissa rapporterade att de lagt mellan 2-11 timmar per dag för att marknadsföra projektet 

(Hui et al. 2014). Här beskrevs de sociala medierna som det kritiska momentet som avgjorde ifall 

de fick spridning eller inte. Kunskapen om hur dessa bör användas var en problematik som 

beskrivits av många projektstartare. De som tidigare haft erfarenhet av crowdfundingkampanjer 

hade lättare att skapa en hävstångseffekt med sin kommunikation via sociala medier (Hui et al. 

2014).  

2.6	Sociala	mediers	roll		

I bemärkelsen av traditionellt företagande har sociala medier börjat få fäste som en del av 

marknadsföringsmixen. Med andra ord måste företag idag ta hänsyn till detta medium när de gör 

sitt val av kommunikationsmix för att sprida sitt budskap. Sociala medier refereras ofta som 
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konsumentgenererad media (Mangold & Faulds 2009). Anledningen till detta är att dess form 

möjliggör för konsumenten att inte bara ta del av informationen som sprids utan även vara med 

och forma den. Detta kan tänkas ske i form av att konsumenterna utbildar varandra om produkter, 

märken, tjänster, personligheter och problem. Det som sker kan liknas vid en digital "Word-of-

Mouth"-kommunikation där information sprids mellan konsumenterna. Mangold och Faulds 

(2009) argumenterar för att sociala medier därför blivit en omfattande faktor för influerandet av 

olika aspekter av konsumentbeteendet. Influenserna sträcker sig till en rad olika delar av 

konsumentens köpprocess, som exempelvis; upptäckten av produkten/tjänsten, 

informationsinhämtningen, åsikterna, köpbeteendet och efterköpsbeteendet. Alla dessa steg som 

konsumenterna genomgår påverkas till stor del av vad som sägs och skrivs på sociala medier. 

Konsumenterna använder de sociala medierna som ett sätt att ta in information som de anser vara 

av högre trovärdighet. Därför kan inte företagare längre bortse från detta medium när de ska 

marknadsföra sina produkter och tjänster.  

Sisira Neti (2011) argumenterar för att företag globalt sett har erkänt sociala medier som en 

potentiell marknadsföringsplattsform. Det går inte, enligt Neti (2011), att undgå att sociala medier 

idag används av allt från små företag, stora organisationer, välgörenhetsorganisationer och även 

sjukvårdssektorn. Att som organisation använda sig av sociala medier har positiva effekter på 

företagets varumärke och tillväxt. Neti (2011) beskriver dock att det finns några faktorer att ta 

hänsyn till. Företagare bör inte använda sig av sociala medier i sin marknadsföring bara för att 

andra företag gör det. Företagare bör med andra ord först undersöka om ens varumärke verkligen 

har nytta av marknadsföring via sociala medier och om sådan marknadsföring som strategi passar 

varumärket. Neti (2011) beskriver också att företaget inte bör förvänta sig resultat direkt. Sociala 

medier bör inte heller användas som ett ensamt verktyg för marknadsföring.  

I linje med Neti (2011) diskuterar Chen & Zhu (2015) i sin forskning hur marknadsföring på 

sociala medier i allt högre grad kommit att användas av företag för att sprida information om dess 

produkt. Däremot har det visat sig att företag som använder sociala medier för att marknadsföra 

sig, inte fått den effekt som förväntats. Med andra ord hade social medier ingen påverkan på 

konsumenternas köpbeteende. Forskarna menar på att marknadsföringen som görs på sociala 

medier måste riktas till rätt målgrupp för att ha en större chans att lyckas. Utöver detta måste 

företag ha stor kännedom om sin produkt, marknadsföringskampanj, det sociala mediumet som 
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ska användas samt användarna av det sociala mediumet företaget planerar att använda för att ha 

en större chans att nå önskat resultat av en marknadsföringskampanj (Chen & Zhu 2015). Likt Neti 

(2011) finns det däremot en del olika faktorer som avgör utfallet. Till exempel kan olika sociala 

medier tillämpas beroende på vad för produkt som företaget ifråga tillverkar.    

3.	Metod	

I avsnittet som följer beskrivs den metod som valts till undersökningen. Dessutom beskrivs 

närmare genomförande och urval som gjorts, tolkning av data och sammanfattningsvis en 

metodkritik. 

3.1	Val	av	metod	

Syftet med studien var att undersöka sociala mediers vikt som kommunikations- och 

marknadsföringskanal för crowdfunding. För att uppnå studiens syfte och besvara studiens 

frågeställning har en kvantitativ forskningsstrategi valts. I denna forskningsstrategi samlas och 

behandlas data för att därefter undersöka relationen mellan data och teori (Bryman & Bell 2013). 

Aktiviteten är ett begrepp som i detta fallet har en given mängd, i form av antalet uppdateringar 

på de olika sociala medierna. Samt antalet uppdateringar och svar på kommentarer som gjorts på 

kampanjsidan på kickstarter.com. Resultatet av en crowdfundingkampanj är också ett mått som 

har en given mängd. På Kickstarter redovisas finansieringen av en crowdfundingkampanj som två 

variabler. Dels en variabel för det kapital kampanjen sökt och en variabel för det kapital kampanjen 

uppnått efter avslutad kampanjperiod. Det sökta kapitalet är det minsta kapital som en 

kampanjstartare räknar med att behöva för att kunna gå vidare med projektet efter avslutad 

kampanjperiod. Det uppnådda kapitalet är det sammanlagda kapital som bidragsgivarna bidragit 

med under kampanjperioden. Variablerna separerades, likt Mollick (2013), för sökt finansiering 

samt uppnådd finansiering för att underlätta vid jämförelse och analys av datan. En vidare 

förklaring av dessa finns under avsnitt 3.3.2 Beroende variabeln finansiering. Båda dessa mått 

finns tillgängliga i den form att dessa kan samlas in utan risk för tolkning och förvrängning vid 

insamlingstillfället. Utrymmet för att tolka båda dessa mått blir således obefintligt och stärker den 

vetenskapliga nivån hos den insamlade datan.  
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3.2	Genomförande	och	urval	

Till att börja med samlades information om crowdfundingkampanjerna in direkt från 

crowdfundingplattformen kickstarter.com. Denna crowdfundingplattform ansågs vara lämplig 

eftersom kickstarter.com är en av de största plattformarna för crowdfundingkampanjer (Forbes 

2014). Väl inne på kickstarter.com valdes samtliga framgångsrikt genomförda projekt, inom 

samtliga kategorier, i Sverige som påbörjats under år 2015. Följaktligen undersöktes endast 

kampanjer som lyckats nå sitt sökta belopp med finansieringen eller blivit överfinansierade. 

Kampanjer som inte lyckats nå sitt sökta belopp behandlas inte av denna undersökning.  

Anledningen till detta var att undersökningen haft som mål att undersöka hur varje enskilt lyckat 

projekt, som bedrivits i Sverige på kickstarter.com, använt sig av de olika sociala medierna. Enligt 

Mollick (2013) har den geografiska platsen en betydande roll för en crowdfundingkampanjs 

förmåga att nå sitt finansieringsmål. Detta var en av anledningarna till att undersökningen 

geografiskt begränsades till Sverige. Sammanfattningsvis kunde 156 kampanjer identifieras som 

bedrivits i Sverige, vid undersökningstillfället, på crowdfundingplattformen kickstarter.com. 

Undersökningen innefattade registrering av vilka olika sociala medier som respektive kampanj 

länkat till från sin kampanjsida på kickstarter.com. På kickstarter.com finns dessutom möjlighet 

för kampanjstartarna att länka till sitt privata Facebookkonto från kampanjsidan. Som eventuella 

bidragsgivare kan gå in och se. Detta är även något som kickstarter rekommenderar 

kampanjstartare att göra, för att underrätta vänner och sprida information om kampanjen 

(Kickstarter 2016 g). Denna typ av privata konton sammankopplade med kickstarter registrerades. 

Vidare registrerades ifall kampanjstartarna länkat till sina privata konton på de övriga sociala 

medierna som undersökts. En anledning till detta var, likt länkandet till privata Facebookkonton, 

att kampanjstartare kunde underrätta och sprida information till bland annat vänner och eventuella 

bidragsgivare om kampanjen. Detta gjordes på kampanjsidan, men även från en egen hemsida för 

produkten eller tjänsten som kampanjstartarna eventuellt uppgett eller länkat till från kampanjsidan 

på kickstarter.com. 

3.3	Datainsamling	

Insamlingen av data kring användandet av de olika sociala medierna gjordes genom att undersöka 

ifall de olika kampanjerna på crowdfundingplattformen länkat till någon utav följande sju sociala 
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medier samt videodelningsplattformen Youtube. Dessutom undersöktes antalet uppdateringar som 

kampanjstartarna genomfört på dessa sociala medier och videodelningsplattformen Youtube: 

• Facebook, ifall kampanjen haft ett Facebookkonto länkat från Kickstarters hemsida och 

hur många statusuppdateringar som genomförts under kampanjperioden. Alla former av 

statusuppdateringar har räknats med, dvs uppdateringar i textform, bilder, videor, länkar. 

Ifall en kampanjstartare länkat till sitt Facebookkonto från Kickstarters hemsida räknas 

även dessa uppdateringar.   

 

• Twitter, ifall kampanjen haft ett Twitterkonto länkat från Kickstarters hemsida och hur 

många Twittermeddelanden som genomförts under kampanjperioden. 

 

• Instagram, ifall kampanjen haft ett Instagramkonto länkat från Kickstarters hemsida och 

hur många bilder som laddats upp under kampanjperioden. 

 

• Pinterest, ifall kampanjen haft ett Pinterestkonto länkat från Kickstarters hemsida. 

 

• Linkedin, ifall kampanjen haft ett Linkedinkonto länkat från Kickstarters hemsida. 

 

• Tumblr, ifall kampanjen haft ett Tumblrkonto länkat från Kickstarters hemsida och hur 

många blogginlägg som genomförts under kampanjperioden. 

 

• Google+, ifall kampanjen haft ett Google+konto länkat från Kickstarters hemsida och hur 

många statusuppdateringar som genomförts under kampanjperioden. 

 

• Youtube, ifall kampanjen haft ett Youtubekonto länkat från Kickstarters hemsida och hur 

många videor som laddats upp i samband med eller under kampanjperioden. Videor som 

laddats upp i syfte att beskriva crowdfundingprojektet har räknats med trots att denna video 

kan ha laddats upp strax innan kampanjperioden börjat. Samtliga dessa videor har även 

varit de videor som finns direkt på kampanjsidan på kickstarter.com. 
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Den bakomliggande orsaken till varför dessa sociala medier och videodelningsplattformen 

Youtube valdes till undersökningen är för att dessa har störst spridning och flest användare (Iis 

2015). Dessutom var det dessa sociala medier som samtliga kampanjer länkat till. Självklart finns 

det ytterligare sociala medier, men inga av de 156 undersökta projekten har använt någon av dessa. 

Samtliga sociala medier som är med i undersökningen är internetbaserade. Anledningen till detta 

är att kickstarter.com också är internetbaserad och har en tät integrering med dessa sociala medier 

(Kickstarter 2016 c). Utöver detta förmodades att kampanjstartarna använder kickstarter.com som 

en marknadsföringsplattform eftersom dessa inte har resurserna att marknadsföra sig via mer 

traditionella kommunikationskanaler (Schwienbacher et al. 2010). 

Sammanfattningsvis sammanställdes och kodades den insamlade datan i form av en matris i ett 

Exceldokument. Datan som samlats in består av 156 kampanjer och en sammanfattning av denna 

kommer att presenteras i resultatdelen. Denna sammanfattning kommer att presenteras i 5 

sammanställda figurer. Den totala datan kommer även den att redovisas som en bilaga (Bilaga 1).  

3.3.1	Operationalisering	av	syfte	och	frågeställning	

För att besvara frågeställningen och studiens syfte, med hjälp av en kvantitativ forskningsmetod, 

bör begreppen göras mätbara. I frågeställningen finns två centrala begrepp som ska mätas. Det ena 

begreppet är "aktiviteten på sociala medier" och det andra begreppet är "finansieringen av en 

crowdfundingkampanj".   

Begreppet "aktiviteten på sociala medier" kom att mätas genom en uppdelning av begreppet 

till  innehav av socialt medium och antalet uppdateringar på ett socialt medium. Användning 

av socialt medium har räknats och uppdateringar på respektive social medium har räknats för 

vardera av projekten.   

Begreppet finansiering av ett crowdfundingprojekt har även delats upp i två mått. Första måttet är 

sökt finansiering. Vilket är den finansiering som crowdfundingprojekten valt själva som mål för 

crowdfundingkampanjen. Eftersom undersökningen endast innefattar lyckade kampanjer, har alla 

projekten minst uppnått nivån för sökt finansiering. Sökt finansiering har inte ensamt möjlighet att 

vara ett mått på framgång. Därför har ytterligare ett mått använts i denna undersökning, måttet 

Uppnådd finansiering. Den uppnådda finansieringen visar vilken finansiering projekten nått utöver 
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vad de sökt. Det är med andra ord möjligt att erhålla ett högre belopp än det sökta beloppet för 

finansieringen. Kickstarter har inte satt något tak för överfinansiering. Uppnådd finansiering blir 

därför ett bättre mått för att mäta framgång. Detta eftersom överfinansieringsmängden kan skilja 

sig markant mellan olika kampanjer. Skillnaden i överfinansiering mellan olika kampanjer blir ett 

sätt att hantera att det för tillfället inte går att få tillgång till data om misslyckade kampanjer. Detta 

problem vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.6.1 Endast lyckade kampanjer.   

För att hjälpa att besvara studiens syfte, som berör sociala mediers vikt som kommunikations och 

marknadsföringskanal, gjordes en jämförande analys. För att kunna säga någonting om vikten 

sociala medier har, behöver sociala medier vägas mot något annat. Kampanjstartare kan, utöver 

sociala medier, använda sig av kampanjsidan direkt för att kommunicera med bidragsgivare. 

Sociala mediers vikt blir således jämförd med aktiviteten på kampanjsidan. Aktiviteten som gjorts 

på kampanjsidan mättes genom att dela upp begreppet till uppdateringar på kampanjsidan och 

kommentarer på kampanjsidan. I kampanjerna har därefter varje uppdatering som gjorts på 

kampanjsidan under kampanjperioden räknats. Dessutom har varje kommentar kampanjstartaren 

gjort räknats under den period som kampanjen pågått.   

Uppdelningen av begreppen ovan och jämförelsen med kampanjsidan kom sedan att ligga som 

grund för analysmodeller i den multivariata regressionsanalysen.   

3.3.2	Variabler	

Nedan kommer en förklaring av de variabler som ligger till grund för regressionsanalysen. 

Oberoende	variabler:	

Innehav av Sociala medier: De olika sociala medierna som behandlats är Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Tumblr, Linkedin, Google+ och Youtube. Även kampanjgrundarnas privata 

Facebookkonto, som dessa uppgett på kampanjsidan eller på en hemsida för produkten eller 

tjänsten, undersöktes. Denna variabel togs med eftersom, likt Mollick (2013), kampanjgrundarnas 

personliga nätverk kunde vara av betydelse under kampanjperioden. Till exempel i 

marknadsföringssyfte. I studien undersöktes även ifall dessa länkat till andra sociala medier ifrån 

en egen hemsida. Detta för att minimera risken för att information, ifall de använt sig av de andra 

sociala medierna, uteblir.  I datan har innehavet av sociala medier redovisats som dummyvariabler 
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i binär form. Med andra ord att den statistik som redovisas bara antar två olika värden (Körner & 

Wahlgren 2015). Kampanjer som har använt ett visst socialt medium med värdet "1", och 

kampanjer som inte har använt ett visst socialt medium med värdet "0".   

Antal uppdateringar på sociala medierna: I studien undersöktes hur många uppdateringar som 

kampanjgrundarna gjort under kampanjperioden för de olika sociala medierna som respektive 

kampanj använt sig av. I studien undersöktes även hur många uppdateringar som kampanjstartarna 

gjort dels på sitt privata Facebookkonto, men även i de andra sociala medierna under 

kampanjperioden. Uppdateringarna redovisades i form av en kvotskala. Med andra ord kan 

variabeln som mäts anta ett numeriskt värde och ha en nollpunkt  (Körner & Wahlgren 2015). I 

datan redovisades antalet uppdateringar som gjorts på samtliga sociala medier som en totalsiffra. 

Det minsta värdet dessa kunde anta var noll.    

Uppdateringar, på kampanjsidan: Under en kampanjperiod uppmuntras kampanjstartarna att 

förmedla ny information som tillkommit om kampanjen under och efter avslutad kampanjperiod. 

Denna delning av information kallas för uppdateringar och kan ses som försök att nå ut till 

nuvarande men även framtida bidragsgivare (Kickstarter 2016 i). Uppdateringarna, på 

kampanjsidan, redovisades i form av en kvotskala.  

Svar på kommentarer, på kampanjsidan: Under kampanjperioden kan nuvarande men även 

framtida bidragsgivare skriva kommentarer direkt på kampanjsidan om exempelvis vad de gillar 

med produkten eller tjänsten eller förslag på förbättringar en kampanjstartare kan göra. Dessa 

kommentarer är vanligt att kampanjstartare svarar på (Kickstarter 2016 i). Svaren har räknats som 

aktivitet utförd av kampanjstartaren. Liksom Uppdateringar, på kampanjsidan redovisades Svar 

på kommentarer, på kampanjsidan i form av en kvotskala.  

Beroende	variabler:	

Sökt finansiering: Den mängd kapital som en kampanjstartare efterfrågat. Kickstarter av en ”all-

or-nothing” princip, som innebär att ifall inte kapitalmålet nås under kampanjperioden återgår 

samtliga bidrag till bidragsgivarna (Kickstarter 2011). Med denna princip undviker bidragsgivarna 

risken att förlora det kapital dessa bidragit (Lu et al. 2014). Denna redovisas i den summa 

kampanjen blev finansierad efter avslutad kampanjperiod. 
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Uppnådd finansiering: Det  totala kapital en kampanj erhållit och blivit finansierad med efter 

avslutad kampanjperiod. Både den Uppnådda finansieringen och den Sökta finansieringen 

redovisades i form av en kvotskala.   

3.4	Beräkningar	av	samband	mellan	variabler	

3.4.1	Multivariat	regressionsanalys		

I studien beräknades de eventuella orsakssambanden mellan de olika variablerna med hjälp av en 

multivariat regressionsanalys. Detta är en metod som används för att för att analysera variationen 

i en beroende variabel, eller responsvariabel, med hjälp av flera förklarande variabler (Körner & 

Wahlgren 2015). Den statistiska signifikansen som beräknas i testerna är ett mått på hur statistiskt 

sambanden är mellan variablerna. Den signifikansnivå som efterfrågas är åtminstone 0,05 eller 

mindre. Vid denna nivå går det att med 95% säkerhet säga att det finns ett samband mellan 

variablerna som mäts. Ju lägre talet är desto större är säkerheten i det uppmätta sambandet (Bryman 

& Bell 2013). Nästa viktiga mått i regressionsanalys kallas förklaringsgrad, den benämns som R2. 

Förklaringsgraden är ett mått på hur stor andel av variationen av den beroende variabeln som kan 

förklaras av variationen på den eller de oberoende variablerna. Förklaringsgraden anges i form av 

en procentsats mellan 0-100%, en låg procentsats anger låg förklaringsgrad, medan en hög anger 

hög förklaringsgrad. Det går inte att entydigt säga exakt vilken procentsats som är en hög 

respektive låg förklaringsgrad. Det beror på vad som undersöks. För denna undersökning finns det 

många tänkbara faktorer som skulle kunna ha en inverkan på finansieringen av ett 

crowdfundingprojekt. Statistiska centralbyrån beskriver att förklaringsgraden 30% kan anses 

"ganska hygglig" vid samhällsvetenskapliga studier (SCB 2016). Detta under förutsättningen att 

signifikansnivån är uppnådd för varje undersökt variabel, annars har förklaringsgraden mindre 

betydelse då resultaten inte kan utesluta slumpen.  

Testet hade för avsikt att visa på ifall det fanns något samband mellan aktiviteten på de sociala 

medierna och de två beroende variablerna gällande finansiering. Den ena beroende variabeln var 

Uppnådd finansiering och den andra beroende variabeln som testades var Sökt finansiering. Efter 

detta testades, likt Mollick (2013), aktiviteten som gjorts direkt på kampanjsidan på 

kickstarter.com mot samma beroende variabler för finansieringen. Detta gjordes i jämförande syfte 

för att undersöka vilken vikt aktiviteten på sociala medier har i jämförelse med aktiviteten på 
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kampanjsidan på kickstarter.com. Resultatet av uträkningarna av sambanden mellan variablerna 

sammanfattades i tabellform och finns i analysdelen som följer under nästkommande avsnitt.  

3.5	Bortfall	

Som beskrivits ovan undersöktes samtliga lyckade kampanjer, i samtliga kategorier, som påbörjats 

på kickstarter.com i Sverige under år 2015. Däremot var det åtta kampanjer som ej kom med 

urvalsramen med tanke på de avgränsningar som gjordes i undersökningen. Sju kampanjer 

hamnade utanför urvalsramen eftersom, likt Mollick (2013), fastställdes en kapitalgräns om 

motsvarande 100 dollar. Ytterligare en kampanj hamnade utanför urvalsramen. Detta eftersom 

kampanjen ifråga ej blev genomförd efter avslutad kampanjperiod och bidragen återgick till 

bidragsgivarna. 

3.6	Metodkritik	

Inledningsvis har data endast hämtats från crowdfundinghemsidan kickstarter.com. Vilket innebär 

att svenska projekt som bedriver kampanjer på andra liknande plattformar, såsom Gofundme eller 

Indiegogo, inte behandlas i undersökningen.  

Ett ytterligare problem med undersökningen hade att göra med att de kampanjer som kommit med 

i undersökningen inte bedrivit lika långa kampanjer. På kickstarter.com kan en kampanjperiod 

pågå alltifrån en dag till 60 dagar. Däremot rekommenderar kickstarter själva att sätta en deadline 

på maximalt 30 dagar. Detta eftersom kortare kampanjperioder tenderar att påvisa större förtroende 

från kampanjstartarens sida, som i sin tur kan motivera donationer (Kickstarter 2016 d). Eftersom 

kampanjperioden är valfri och att längre kampanjperiod inte nödvändigtvis betyder ökade chanser,  

ses inte detta som ett avgörande problem. 

Som nämnts ovan undersöktes ifall respektive kampanj länkat till något av de olika sociala 

medierna från sin kampanjsida på kickstarter.com. De olika sociala medierna som undersöktes var; 

Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, Tumblr och Linkedin. Utöver detta togs även 

videodelningsplattformen Youtube med i undersökningen för att få ytterligare spridning. 

Anledningen till att dessa kom att användas i undersökningen är för att de olika kampanjerna som 

kommit med i urvalet använt någon av dessa sociala medier. Detta kunde vara ett problem eftersom 

det finns fler sociala medier utöver de som tagits med i undersökningen. För projekt utanför 
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Sverige kan det tänkas finnas projekt som använder andra sociala medier än de som är med i denna 

undersökning. Studien har inte tagit någon hänsyn till detta då den endast tittat på svenska 

crowdfundingkampanjer. 

3.6.1	Endast	lyckade	kampanjer	

I studien undersöktes endast lyckade kampanjer. Detta eftersom det endast går att se kampanjer 

som lyckats nå sitt finansieringsmål eller blivit överfinansierade efter avslutad kampanjperiod på 

Kickstarters hemsida. Kickstarter för statistik över hur många kampanjer som lyckats, respektive 

misslyckats sedan crowdfundingplattformens begynnelse. Statistiken som tillhandahålls är dock 

endast branschspecifik och ger bara en övergripande uppfattning. Emellertid finns ingen data för 

enskilda misslyckade projekt. I och med detta försvåras möjligheten att genomföra en jämförande 

undersökning mellan lyckade och misslyckade kampanjer inom samma branscher (Kickstarter 

2016 e). På grund av detta har undersökningen i denna uppsats endast fokuserat på fullt 

finansierade kampanjer eller överfinansierade kampanjer.  

3.6.2	Tidiga	kampanjer	

Ett problem som kan uppstå är det faktum att studien behandlar historisk data. Med andra ord 

kampanjer som redan är slutförda. Kampanjstartaren kan i efterhand ha tagit bort kampanjens 

konto från någon av de sociala medierna som dessa länkat till från kampanjsidan. Med andra ord 

kan de exempelvis haft ett Facebookkonto som de uppdaterat under kampanjperioden men som 

inte längre existerar vid tillfället denna undersökning genomfördes. I och med detta uteblir 

information till undersökningen som i sin tur kan leda till att den insamlade datan kan bli 

missvisande. Vidare kan detta leda till att en del av resultaten och de uträkningar som gjorts likaså 

kan bli missvisande. Ett exempel på detta är kampanjen FoPo Powder, en tidigare kampanj som 

kommit med i urvalet, som länkat till ett Facebookkonto från dess kampanjsida på kickstarter.com. 

När undersökningen genomfördes fanns däremot inte längre FoPo Powders Facebookkonto som 

dessa länkat till från sin kampanjsida på kickstarter.com.  

3.6.3	Personliga	sidor	på	de	sociala	medierna	

Som nämndes ovan analyserades även ifall kampanjstartare länkat till sitt privata Facebookkonto 

från kampanjsidan på kickstarter.com. Detta eftersom det finns en möjlighet att göra detta på 
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kampanjsidan på kickstarter.com och att kickstarter själva rekommenderar kampanjstartare att 

göra detta. På sitt privata Facebookkonto kan kampanjstartaren underrätta vänner och sprida 

information om kampanjen (Kickstarter 2016 g). Ett problem med detta är att endast en 

kampanjstartare kan länka till sitt privata Facebookkonto, trots att det kan finnas flera 

kampanjstartare bakom en kampanj. I och med detta uteblir information eftersom även dessa, likt 

de kampanjstartare som länkat till sitt privata Facebookkonto från kampanjsidan, eventuellt 

underrättar vänner och sprider information på sina privata Facebookkonton. Detta kan leda till att 

den insamlade datan kan bli missvisande och kan även leda till att uträkningarna kan bli 

missvisande.  

Vidare undersöktes ifall kampanjstartarna länkat eller uppgett privata konton på de övriga sociala 

medierna. En anledning till detta var att, som vid privata Facebookkonton, kan kampanjstartarna 

underrätta och sprida information till vänner och eventuella bidragsgivare. Däremot kunde återigen 

kampanjstartare skilja i antal mellan de olika kampanjerna. Detta kan leda till att en del 

kampanjstartare inte uppgett eller länkat sina privata konton på de övriga sociala medierna. Eller 

försvårade processen att finna dessa överhuvudtaget. Varken på kampanjsidan eller en egen 

hemsida för produkten eller tjänsten. Dessutom var inte dessa alltid tillgängliga för allmänheten. 

Även detta kan ha haft en viss effekt eftersom kampanjstartarna kunnat göra uppdateringar och 

dela information om kampanjen på de övriga sociala medier.   

3.6.4	Datainsamling	

Reliabilitet innebär att mätningarna i en undersökning går att upprepa och leder till samma resultat 

som innan (Bryman & Bell 2013). I denna undersökning har värdena hämtats från både 

kampanjsidan på kickstarter.com och de sociala medier som respektive kampanj använt under 

kampanjperioden. Dessa värden är svåra att misstolka i den bemärkelsen att antalet sociala medier 

som kampanjerna använt och antalet uppdateringar som gjorts på dessa har räknats. Flertalet 

värden finns utskrivna, som exempelvis den uppnådda och sökta finansieringen. Medan andra 

räknades manuellt som exempelvis antalet uppdateringar som gjorts på Twitter, både på 

kampanjens Twitterkonto liksom privat Twitterkonto, under kampanjperioden. 

Datan som kommit med i undersökningen samlats in vid ett tillfälle. Detta för att minska risken att 

stabiliteten påverkas. Som kan ske ifall datan samlats in över ett längre tidsspann. Stabilitet handlar 
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om den variation som kan uppstå gällande data ifall denna samlats in över ett längre tidsspann 

(Bryman & Bell 2013). Dessutom undersöks historisk data som inte förändras över tid efter det att 

kampanjen avslutats. Ifall undersökningen skulle göras om, med samma urval och insamling av 

data, är risken för att datan varierar minimal. Eftersom kampanjerna som tagits med i 

undersökningen redan avslutats. Detta reducerar ytterligare problemet gällande stabiliteten över 

tid.  

Som nämndes ovan kan ett problem vara att studien behandlar historisk data. Problemet med detta 

är att kampanjerna kan ha förändrats en del. Till exempel kan konton till sociala medier som 

kampanjstartarna tidigare länkat till tagits bort innan undersökningstillfället. I och med detta kan 

uträkningarna och resultaten påverkas i undersökningen. Hade undersökningen genomförts i 

samband med att kampanjerna avslutats hade undersökningen gett ett mer tillförlitligt resultat. 

Dessutom hade reliabiliteten ökad en aning. Utöver detta sattes en kapitalgräns motsvarande 100 

dollar, gällande det sökta beloppet. Denna kunde ha slopats i förmån för att öka reliabiliteten 

ytterligare. Eftersom mer data om fler projekt kunde samlats in och gett tydligare indikation ifall 

det finns samband i resultatet. 

Validitet innebär att om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet som utlovats. 

Begreppsvaliditet handlar om översättningen av det teoretiska ramverket till det som undersöks 

(Bryman & Bell 2013). De mätningar som gjorts i undersökningen har samtliga varit i sifferform 

och har avgränsats på ett tydligt sätt, för att därefter ha omkodats till olika mätbara värden. Detta 

till förmån för att öka validiteten i undersökningen. Till exempel på privat Facebookkonto mäts 

endast uppdateringar gjorda angående kickstarterkampanjen under kampanjperioden.  

Däremot kan det ha funnits skillnader i kampanjerna gällande exempelvis överfinansieringen. Som 

beskrivits ovan bedrivs det olika typer av kampanjer där bidragsgivare kan erhålla olika förmåner 

efter avslutad kampanjperiod. Till exempel kan bidragsgivaren donera utan att erhålla något i 

gengäld. Utöver detta finns det kampanjer där bidragsgivaren erhåller en produkt efter avslutad 

kampanjperiod. Den senare nämnda typen av kampanjer kan ett högre incitament till att bli 

överfinansierat än den tidigare. Detta eftersom bidragsgivaren erhåller en produkt i gengäld. 

Medan bidragsgivaren i det tidigare fallet donerar till ett projekt utan att erhålla något i gengäld. I 

undersökningen har däremot samtliga kampanjer kommit med, oberoende typ av projekt. 
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	4.	Resultat	och	Analys	

För att få en lättare överblick bland de undersökta projekten kommer det först visas en del 

övergripande beskrivande figurer. Dessa figurer har som avsikt att göra den insamlade datan 

något mer överskådlig. Därefter kommer uträkningarna av sambanden redovisas i 4 tabeller. Den 

totala insamlade datan kan ses i bilaga 1.  

4.1	Kategorifördelning	bland	kampanjerna	

 

Figur 1. I figuren visas hur många kampanjer som finns i respektive kategori. 

På kickstarter.com är samtliga kampanjer uppdelade i olika kategorier och totalt finns 15 olika 

kategorier. Se mer under avsnitt 3.3.1 Variabler för att se vilka kategorier som finns på 

kickstarter.com. I figur 1 redovisas hur många kampanjer som finns inom respektive kategori 

sorterat efter storlek. De tre mest populära kategorierna var Spel, Film & Video och Design. Av 

156 kampanjer var det 26 kampanjer som tillhörde kategorin Spel. Efter detta kommer kategorin 

Film & Video som hade 21 kampanjer. Den tredje mest populära kategorin var Design med 19 

kampanjer. Efter detta kom, i fallande ordning, kategorierna Musik, Förlag, Konst, Teknologi, Mat, 

Mode, Teater och Journalism. De tre minst populära kategorierna var Hantverk, Fotografi och 
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Serier. De tre minst populära kategorierna var Hantverk, Fotografi och Serier. I dessa kategorier 

fanns det 4, 3 samt 2 kampanjer. 

4.2	Antal	kampanjer	med	Egen	hemsida	

 

Figur 2. I figuren ovan redovisas hur många av kampanjerna som hade en egen hemsida för 

produkten eller tjänsten.  

I studien undersöktes även ifall kampanjerna länkat till de sociala medierna från en Egen hemsida. 

Detta eftersom en del kampanjstartare inte länkat till de sociala medierna ifrån kampanjsidan på 

kickstarter.com utan från en egen hemsida för produkten eller tjänsten. Som kan ses i figuren ovan 

var det 124 kampanjer som hade en hemsida för produkten eller tjänsten. Gentemot 32 kampanjer 

som inte hade en hemsida för produkten eller tjänsten.  
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4.3	Fördelning	av	sociala	medier	

 

Figur 3. Figuren visar hur många av kampanjerna som använder sig av de olika sociala medierna. 

Som figuren ovan visar är det överlägset mest förekommande att länka till en Facebooksida. Där 

141 kampanjer länkat till ett Facebookkonto från kampanjsidan på kickstarter.com eller från en 

egen hemsida. Gentemot 15 kampanjer som inte länkat till ett Facebookkonto antingen från 

kampanjsidan på kickstarter.com eller från en egen hemsida. Detta gäller både ifall 

kampanjstartarna länkat till sin privata Facebooksida och/eller en Facebooksida som skapats enbart 

för kampanjen. Efter detta var de vanligaste sociala medierna Twitter, Instagram och Youtube. Där 

68, 63 samt 42 kampanjstartare länkat till dessa sociala medier från kampanjsidan eller en egen 

hemsida. De minst vanliga sociala medierna kampanjstartarna länkat till var Linkedin, Pinterest, 

Google+ samt Tumblr. Till dessa sociala medier var det endast 17, 9, 7 respektive 4 

kampanjstartare som länkat. Antingen från kampanjsidan eller en egen hemsida.  
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4.4	Antal	uppdateringar	på	sociala	medier	

 

Figur 4. Figuren visar den totala siffran för hur många uppdateringar som alla kampanjer gjort 

på de sociala medier där det är möjligt att göra uppdateringar. 

Figuren ovan visar att det socialt medium där flest uppdateringar gjorts är på Twitter. På detta 

sociala medium gjordes totalt 3728 uppdateringar bland de 68 kampanjer som använt sig av 

Twitter under perioden kampanjerna bedrevs. På Facebook gjordes 1582 uppdateringar bland 141 

kampanjer. Vidare gjordes 956 uppdateringar på Instagram bland 63 kampanjer. De sociala medier 

där det gjordes minst antal uppdateringar var Youtube, Tumblr och Google+. Där gjordes det 74, 

32 respektive 16 uppdateringar under perioden kampanjerna bedrevs.  
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4.5	Frekvenstabell	över	sökt	finansiering	

 

Figur 5. I figuren visas en frekvenstabell över projektens sökta belopp för finansiering. 

Figur 5 visar hur fördelningen av det sökta finansieringsbelopp ser ut bland alla de 156 projekt 

som undersökts. Som kan ses i figuren är den vanligaste finansieringsfrekvensen, som projekt 

söker, mellan 1000kr och 100 000kr. Tabellen visar att det är vanligast att söka mindre belopp som 

ligger i klassen 1000kr till 50000kr. Det är mer ovanligt med större belopp och det bekräftas av 

tabellen där sökta belopp över 200000kr avtar markant. I den övre klassen av finansieringsbelopp 

befinner sig endast ett dussintal projekt. Högsta sökta beloppet bland de undersökta projekten var 

660000kr.  
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4.6	Regressionsanalys	

4.6.1	Tabell	1:	Innehav	av	Sociala	medier	

I denna tabell har projektens innehav av sociala medier jämförts med Sökt finansiering (Modell 1) 

respektive Uppnådd finansiering (Modell 2). Innehavet av sociala medier har registrerats som 

dummyvariabler i binär form, dvs en 1:a för "har" och en 0:a för "har inte". Detta går att se i 

datasammanställningen i Bilaga 1. Resultatet av denna tabell har som tanke att visa om innehavet 

av respektive socialt medium har något samband med finansieringen av crowdfundingkampanjen.   

 

        

Tabell 1. Tabellen visar det samlade resultatet av den Sökta finansieringen och den Uppnådda 

finansieringen mot innehav av sociala medier. 
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Modell 1 i tabellen visar innehavet av sociala medier mot den sökta finansieringen. Modellen visar 

att Koefficienten B har negativt samband för sociala medierna Facebook, Linkedin och Google+. 

De andra sociala medierna, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest och Tumblr, har positivt 

samband med sökt belopp. Notera dock att Modell 1 har väldigt låg grad av förklarad varians (R2), 

endast 9,5% av variansen kan förklaras av modellen. Endast det sociala mediumet Instagram 

uppnår första signifikansnivån på 95%. Vilket betyder att inga av de andra kan antas ha tillräckligt 

hög statistisk signifikans för att utesluta att variationen beror på slumpen. Denna modell kan därför 

inte påvisa något samband mellan innehavet av sociala medier och sökt finansiering. 

Modell 2 i tabellen visar innehavet av sociala medier mot den uppnådda finansieringen. Modellen 

visar att Koefficienten B har negativt samband för sociala medierna, Facebook, Youtube, Linkedin 

och Google+. För de andra medierna visar Koefficienten B ett positivt samband. Notera även här 

att förklaringsgraden också är låg och endast förklarar 13,7% av den uppmätta variansen. Av de 

olika sociala medierna var det endast Pinterest som uppnådde signifikansnivån på 95%. 

Sammantaget kan även här sägas att modellen inte kan påvisa något samband mellan innehavet av 

sociala medier och uppnådda finansieringen.  

4.6.2	Tabell	2:	Uppdateringar	på	Sociala	Medier		

Denna tabell visar om statusuppdateringarna för respektive socialt medium har något samband 

med finansieringen. Uppdateringarna för varje socialt medium har räknats i antal, från noll till det 

antal statusuppdateringar som genomförts för varje projekt på varje socialt medium (se Bilaga 1). 

Modell 3 visar statusuppdateringarna på de olika medierna mot beroende variabeln Sökt 

Finansiering. Modell 4 visar statusuppdateringarna på de olika medierna mot beroende variabeln 

Uppnådd Finansiering. 
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Tabell 2. Tabellen visar det samlade resultatet av den Sökta finansieringen och den Uppnådda 

finansieringen mot Uppdateringar på sociala medier. 

I Modell 3 i tabellen redogörs uppdateringar gjorda på sociala medier mot den sökta finansieringen. 

I modellen visas att Koefficienten B har negativt samband för sociala medierna Youtube och 

Google+. De övriga sociala medierna, Facebook, Twitter, Instagram och Tumblr har positivt 

samband med sökt belopp. Däremot har Modell 3 en relativt låg grad förklarad varians (R2), endast 

14,2% av variansen kan förklaras av modellen. De sociala medier som uppnår första 

signifikansnivån på 95% var Twitter, Instagram och Tumblr. Detta betyder att modellen inte kan 

påvisa något samband mellan antalet uppdateringar på de sociala medierna och sökt finansiering. 

I Modell 4 i tabellen redogörs uppdateringar gjorda på de sociala medierna mot den uppnådda 

finansieringen. Modellen visat att Koefficienten B har negativt samband för sociala medierna 

Facebook och Youtube. För de andra sociala medierna visas ett positivt samband. I Modell 4 var 

förklaringsgraden (R2) relativt låg och kan endast förklara 1,6% av den uppmätta variansen. Vidare 

har ingen av de sociala medierna uppnått den första signifikansnivån på 95%. Avslutningsvis kan 

sägas att även här kan modellen inte påvisa något samband mellan uppdateringar gjorda på de 

sociala medierna och uppnådd finansiering.  
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4.6.3	Tabell	3:	Både	innehav	och	uppdateringar	på	sociala	medier	

I denna tabell är både innehavet av de olika sociala medierna och uppdateringarna inräknade i 

analysen. Dessa testas sedan i Modell 5 mot den beroende variabeln Sökt Finansiering och i Modell 

6 mot den beroende variabeln Uppnådd Finansiering. 

 

Tabell 3. Tabellen visar det samlade resultatet av den Sökta finansieringen och den Uppnådda 

finansieringen, i samtliga kampanjer, mot Innehav och Uppdateringar på sociala medier. 
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Modell 5 visar både innehavet och uppdateringarna på de olika sociala medierna mot den sökta 

finansieringen. I modellen visar Koefficienten B att innehavet och uppdateringarna båda visar 

negativt och positivt samband på alla sociala medier förutom för det sociala mediumet Instagram. 

Instagram visar positivt samband både för innehav och för antalet uppdateringar mot den sökta 

finansieringen. Instagram uppnår även signifikansnivån på 95% i både innehavet och 

uppdateringar på sociala medier. Tumblr uppnår också signifikansnivån på 95% i fallet med 

uppdateringar på sociala medier. Inga av de andra sociala medierna uppnår signifikansnivån och 

modellen i helhet har en något högre förklaringsgrad på 19,1%. Eftersom att förklaringsgraden 

fortfarande är låg och att inga av de andra sociala medierna uppnådde signifikansnivån på 95% 

kan även denna modell inte anses ha något samband.  

Modell 6 visar både innehavet och uppdateringarna på de olika sociala medierna mot den uppnådda 

finansieringen. Koefficienten B i denna modell är endast positiv för mediumet Twitter i båda 

aspekterna innehav och uppdateringar. För de andra medierna är Koefficienten B både positiv och 

negativ för innehav och uppdateringar. Endast mediumet Pinterest uppnår signifikansnivån på 

95% vilket innebär att resultatet ifrån de övriga sociala medierna inte kan uteslutas att det beror på 

slumpen. Förklaringsgraden för modellen i sin helhet uppgår endast till 14,3% av variansen. 

Modellen visar därför inget samband mellan den sammanlagda aktiviteten på de sociala medierna 

och den uppnådda finansieringen. 

4.6.4	Tabell	4:	Aktivitet	på	Kickstarter	kampanjsidan	

I den sista tabellen har aktiviteten på projektens kampanjsida på Kickstarter mätts i form av antalet 

uppdateringar och antalet kommentarer som kampanjstartarna själva gjort (se Bilaga 1). De 

oberoende variablerna Uppdateringar (på kampanjsidan) och Kommentarer (på kampanjsidan) har 

mätts mot respektive beroende variabel Sökt finansiering (Modell 7) och Uppnådd finansiering 

(Modell 8). Den här tabellen har för avsikt att användas som en jämförelse med tabellerna ovan, 

som visar aktiviteten på sociala medierna.  
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Tabell 4. Tabellen visar det samlade resultatet av den Sökta finansieringen och den Uppnådda 

finansieringen mot Aktiviteten på Kickstarter kampanjsidan. 

Modell 7 i tabellen visar aktiviteten på kampanjsidan på Kickstarter mot den sökta finansieringen. 

Modellen visar att Koefficienten B har positivt samband för Uppdateringar och Kommentarer. 

Däremot var förklaringsgraden (R2) relativt låg där endast 18,9% av variansen kan förklaras av 

modellen. Både Uppdateringar och Kommentarer uppnår signifikansnivån på 95%. 

Modell 8 i tabellen visar aktiviteten på Kickstarter kampanjsidan mot den uppnådda 

finansieringen. Modellen visar att Koefficienten B har negativt samband för uppdateringar. 

Däremot visar modellen positivt samband för kommentarer. Förklaringsgraden (R2) i modellen är 

relativt hög och förklarar 66,5% av den uppmätta variansen. Även i denna modell uppnår både 

uppdateringar och kommentarer signifikansnivån på 95%. Sammanfattningsvis kan sägas att 

modellen kan påvisa ett samband mellan aktiviteten på kampanjsidan på Kickstarter och Uppnådd 

finansiering. Sambandet är dock i olika riktningar för de olika variablerna uppdateringar och 

kommentarer. För varje uppdatering på kampanjsidan minskar den uppnådda finansieringen med 

42092kr. För varje kommentar, av kampanjstartaren på kampanjsidan, ökar den uppnådda 

finansieringen med 38807kr.  
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4.7	Slutsats	

Syftet med studien var att undersöka vilken vikt sociala medier har som kommunikations- och 

marknadsföringskanal för crowdfunding. Inledningsvis kan det sägas att sociala medier används i 

kombination med crowdfunding som finansieringsform. Detta i linje med den tidigare forskningen. 

I den tidigare forskningen diskuteras vikten av kampanjstartarens befintliga nätverk innan påbörjad 

kampanj, hur kampanjstartare kommunicerar projektet utåt till bidragsgivare samt hur ofta 

kampanjstartare kommunicerar med bidragsgivare är avgörande för crowdfundingkampanjens 

resultat. Vidare understryks i den tidigare forskningen vikten det sociala nätverket har för 

crowdfunding. De sociala medier som används i störst utsträckning, bland projekten i 

undersökningen, är Facebook, Twitter och Instagram. Dessa sociala medier hade överlägset störst 

andelar statusuppdateringar i jämförelse med de övriga sociala medierna. Youtube användes också 

i stor utsträckning bland projekten men med betydligt färre uppdateringar. På de olika sociala 

medierna görs olika typer av statusuppdateringar. Dessa görs exempelvis i textform, bildform samt 

videoform. Detta kan ha bidragit till fördelningen av statusuppdateringar mellan de olika sociala 

medierna. Youtube är en videodelningsplattform vilket eventuellt bidragit till det minskade antalet 

uppdateringar. Twitter är ett socialt medium där kortare textmeddelanden utgör 

statusuppdateringarna vilket eventuellt bidragit till det överlägset högsta antalet uppdateringar. 

Pinterest, Linkedin, Tumblr och Google+ användes inte i lika hög utsträckning bland projekten. I 

jämförelse med de ovan nämnda sociala medierna gjordes det heller inte många uppdateringar på 

dessa. Anledningen till detta kan vara att det inte finns lika många användare av dessa sociala 

medier i jämförelse med bland annat Instagram och Twitter.   

Studiens frågeställning var "Påverkar aktiviteten på sociala medier finansieringen av en 

crowdfundingkampanj?". Utifrån detta kan det sägas att sociala mediers roll som framgångsfaktor 

är av vikt men endast i bemärkelsen storlek på nätverket. Tidigare forskning visar att antalet vänner 

på Facebook har ett samband med finansieringen av ett crowdfundingprojekt. Däremot visar denna 

studie inget samband mellan innehavet och antalet uppdateringar på varken Facebook eller de 

andra sociala medierna. Aktiviteten på kampanjsidan visade däremot ett samband. Dock endast 

positivt för antalet kommentarer. Detta antyder att vikten av att kommunicera i kommentarsfältet 

direkt på kampanjsidan väger tyngre för chansen att lyckas än mängden aktivitet på sociala medier. 
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Det kan därför sägas att aktiviteten på sociala medier inte har något samband med finansieringen 

av en crowdfundingkampanj.  

5.	Diskussion		

5.1	Sociala	mediers	betydelse	för	crowdfunding	

Sociala medier som kommunikations- och marknadsföringskanal har inte lika stor vikt för 

finansieringen av crowdfundingkampanjer som andra faktorer. Samtidigt som sociala medier fått 

en allt tyngre och mer distinkt roll som marknadsföringskanal inom traditionellt företagande. Det 

går dock inte att utesluta att sociala medier har en inverkan på crowdfunding eftersom studien 

endast mätt aktiviteten som ett kvantitetsmått. Kvaliteten på meddelanden och uppdateringar kan 

därför fortfarande ha en inverkan. Om kvaliteten på meddelandena kan leda till framgång får 

lämnas till vidare studier. Sociala medier används trots allt flitigt för kommunikation om pågående 

crowdfundingkampanjer. Vad resultatet av denna studie har för inverkan på det nuvarande 

forskningsområdet kommer därför att diskuteras nedan.  

5.1.1	Kampanjstartarens	motiv	och	hinder	

Kampanjstartare når ut till bidragsgivare med hjälp av sociala medier. Detta stärks av både denna 

studie och befintliga studier. Kampanjstartare använder sociala medier i hopp om att detta ska 

uppmärksamma projektet och öka chansen att gå från idé till verklighet. Beskrivningen av hur 

detta ska gå till är bristfällig. Entreprenörer som väljer att använda sig av crowdfunding som 

finansieringsform bör ta hänsyn till att kvantiteten på deras uppdateringar på sociala medier inte 

är en faktor för framgång. Det är redan fastställt att finansieringsformen inte passar alla former av 

projekt och företagande. Denna bild stärks av forskningen med kvalitativ forskningsmetodik 

(Geber & Hui 2013; Hui et al. 2014) där många entreprenörer beskrivit varför de inte kunde tänka 

sig att använda denna finansieringsform. Eftersom crowdfunding oftast sker på offentliga 

internetbaserade plattformar är det nästan ett krav för kampanjstartarna att marknadsföra sig på 

sociala medier (Mollick 2013; Gerber & Hui 2013; Ordanini et al. 2011; Kuppuswamy 2015). 

Vilket förmodligen avskräcker många entreprenörer att bedriva denna typ av finansiering.  
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5.1.2	Bidragsgivarens	motiv	och	hinder		

Resultatet av studien visar att bidragsgivarna inte ökar sitt bidragsgivande med antalet 

uppdateringar som sprids till dem. Det kan därmed finnas andra motiverande faktorer som avgör 

ifall dessa väljer eller inte väljer att bidra. Den upplevda kvaliteten av projektet är redan en 

fastställd faktor (Mollick 2013). Kvalitén på uppdateringarna på sociala medier kan därför också 

ha en inverkan på beslutet att bidra. Eller så fattar bidragsgivare sitt beslut direkt på kampanjsidan 

och inte med hjälp av sociala medier. Oavsett anledning tar bidragsgivare en risk och denna risk 

kommer att vägas mot någon eller några samlade faktorer innan bidragsgivaren väljer att bidra till 

ett projekt.  

5.1.3	Upplevd	kvalitet	

Eftersom det, precis som vid traditionell finansiering, råder informationsasymmetri mellan 

investeraren och entreprenören kommer investeraren förlita sig på indikatorer som är tillgängliga 

(Spence 1973). Sociala medier har möjlighet att förmedla information till bidragsgivaren för att 

underlätta för dennes informationsinhämtning. Bidragsgivaren kan likaväl inhämta information 

om projektet via kampanjsidan direkt. Resultatet av studien visar dessutom att kommentarer direkt 

på kampanjsidan bidrar till finansieringen. Detta antyder att bidragsgivare reagerar på den 

information dom får via kommentarerna på kampanjsidan och väljer att bidra i större utsträckning. 

Vad detta beror på kan endast göras en tolkning av, baserat på denna undersökning. 

Kommentarerna på kampanjsidan har ofta varit i form av svar på frågor som bidragsgivare haft, 

vilket kan tolkas som en direktkommunikation. Detta kan eventuellt skapat ett förtroende för 

kampanjstartaren från bidragsgivarens sida. Om detta rör sig om minskad informationsasymmetri 

eller något annat, lämnas för framtida forskning. 

5.1.4	Kampanjperiodens	dynamik	

Kampanjstartare måste ta hänsyn till att antalet bidrag är ojämnt fördelade över kampanjperioden. 

Svåraste perioden ligger i mitten där bidragen ofta stagnerar. Bidragsgivare kan, med hänvisning 

till "åskådareffekten", stagnera i sitt bidragsgivande (Kuppuswamy et al. 2015). Hur man undviker 

ett sådant stagnerande finns inget riktigt svar på. Kampanjstartare kan inte förlita sig på antalet 

meddelanden för att undvika ett stagnerande. Om det är typen av meddelanden som kommer att 

påverka eller någon annan faktor återstår att se. Bidragsgivare behöver lockas till att bidra utan att 
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nås av en mängd meddelanden som inte ger någon effekt. Detta kan vara svårt för en 

kampanjstartare att uppnå eftersom det kan verka logiskt att öka informationsspridningen vid en 

stagnation av bidragsgivande. 

5.1.5	Nätverket	

Precis som vid mer traditionell finansiering har vänner och familj en betydande roll vid 

finansiering genom crowdfunding (Mollick 2013; Ordanini et al. 2011). En hel del av den tidigare 

forskningen diskuterade även vikten av nätverket och dess storlek.  Bland annat visade Mollicks 

(2013) forskning att antalet vänner på Facebook har ett samband med finansieringen av ett 

crowdfundingprojekt. Det sociala nätverk kunde även hjälpa projektstartare att bland annat 

förmedla och utveckla produkten. Detta kan beskrivas som en process som underlättar för 

projektstartaren att gå från idé till verklighet (Gerber & Hui 2013; Hui et al. 2014; Mollick 2013). 

Kampanjstartare som efterfrågar ett mindre kapital kan, liksom i tidigare faser av en kampanj, 

oftast ta hjälp av familj och vänner för att finansiera en kampanj. Detta är dock endast möjligt till 

en viss gräns. Efter detta måste kampanjstartare förlita sig mer och mer på bidrag från andra 

utomstående bidragsgivare. Vänner och familj kan tänkas ha en roll även i vidarespridningen av 

information till utomstående bidragsgivare. Detta är inte något som undersökts i denna studie. 

Vänner och familj skulle kunna vara en faktor som påverkar vidarespridningen av ett enskilt 

meddelande. Om detta i sin tur har en inverkan på finansieringen lämnas till vidare studier. 

5.1.6	Sociala	mediers	roll	

Alltifrån mindre företag till stora koncerner har på senare tid uppmärksammat social medier och 

implementerat sociala medier i sin marknadsföring. För att nå till konsumenter. Detta bekräftas av 

den tidigare forskningen där sociala mediers roll ständigt poängteras (Mangold & Faulds 2009; 

Neti 2011; Ordanini et al. 2011; Kuppuswamy et al. 2015; Chen & Zhu 2015). Flertalet forskningar 

beskriver att sociala mediers form gör det möjligt för konsumenten att inte bara ta del av 

information utan även vara med och forma den. På detta sätt kan konsumenterna utbilda varandra 

om olika produkter, märken och tjänster (Mangold & Faulds 2009). Med detta kan paralleller dras 

till Netis (2011) forskning, inom traditionellt företagande, där hon menar att sociala medier kan ha 

en positiv effekt för företaget och dess varumärke. Neti beskriver också att det finns en del faktorer 

att ta hänsyn till. Om ett företag valt att marknadsföra sig på sociala medier, betyder inte att andra 
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företag bör göra samma sak. På samma sätt som att alla projekt inte bör använda crowdfunding 

som finansieringsmetod. Motiven för att använda sig av sociala medier kan endast härledas till den 

kontext ett projekt arbetar i. Chen & Zhu (2015) beskrev hur sociala medier kommit att användas 

av fler företag för att sprida information om företaget och dess varumärke. Likt Netis forskning 

beskriver Chen & Zhu att det finns en del faktorer ett företag behöver ta hänsyn till för att ha en 

större chans att lyckas. Exempel på faktorer som beskrivs är att marknadsföringen måste riktas till 

rätt målgrupp, företaget ska ha en stor kännedom om det använda sociala mediumet samt att rätt 

socialt medium tillämpas beroende på vad för produkt företaget ifråga tillverkar. Som tabellerna 

och diagrammen ovan visar, var det långt ifrån alla kampanjer som använt sig av samtliga sociala 

medier under tiden kampanjen bedrevs. Vidare var en del sociala medier mer vanliga att använda 

än andra. Som den tidigare forskningen antyder har sociala mediers roll fått en allt större betydelse 

i företagande överlag. Det går inte att förbise det faktum att människor och företag idag är mer 

flitiga gällande användandet av internet. Internet har, för traditionellt företagande, öppnat upp nya 

portar för hur ett företag kan marknadsföra sig på. Sociala medier är ett välanvänt verktyg för 

kommunikation på internet och även för kampanjstartare. Sociala medier bör dock användas på ett 

genomtänkt sätt, precis som Neti (2011) beskriver.  

5.2	Egna	reflektioner	och	vidare	forskning	

Forskningsområdet för finansieringsformen crowdfunding har fortfarande många aspekter kvar 

som kan undersökas. Under loppet av denna studie har många tankar kring forskningsmetodiken 

behandlats. Variabler som har en förändring över tid kan skapa kausalitetsproblem. I den tidigare 

forskningen finns undersökta variabler där det inte går att avgöra vilken variabel som är den 

beroende variabeln respektive den oberoende. Exempelvis kan det diskuteras ifall aktiviteten på 

kampanjsidan påverkar nivån på finansieringen? Eller ifall aktiviteten ökar i takt med att antalet 

bidragsgivare ökar? Mollick (2013) har använt dessa variabler men inte kontrollerat för problemet 

med ordningsföljden på variablerna. För att undvika kausalitetsproblemet borde meddelandenas 

karaktär undersökts. En longitudinell studie hade eventuellt också kunnat undvika detta problem. 

För variabeln Facebookvänner, i de tidigare studierna, kan detta kausalitetsproblem påvisas. Detta 

har Mollick (2013) själv tagit upp i sin metodkritik. Mollick beskriver att det inte går att hämta 

information om vilket antal Facebookvänner ett Facebookkonto haft vid en viss tidpunkt. Mollick 
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har hämtat sin data om antalet Facebookvänner vid ett och samma tillfälle. Därför går det inte att 

fastställa att antalet Facebookvänner inte speglar det antal som projektet fått i samband med ett 

ökat antal bidragsgivare. Ett sätt att hantera detta problem är att använda en annan 

forskningsmetodik, exempelvis en longitudinell studie. Vid en sådan studie hade antalet 

Facebookvänner kunnat fastställas innan kampanjstarten. Många av projekten som undersökts i 

denna studie har fått bidrag från ett stort antal bidragsgivare. Många av dessa bidragsgivare har 

med stor sannolikhet anslutit sig som vän till projektets Facebookkonto efter att de givit ett bidrag. 

Därför är det missvisande att räkna antalet Facebookvänner vid en annan tidpunkt än vid 

kampanjstarten.  

Ur ett företagsekonomisk perspektiv är det också intressant att jämföra karaktären av projekt 

mellan olika nivåer av sökta belopp. Projekt som söker väldigt små belopp är svåra att jämföra 

med projekt som söker belopp i 100-tusen kronors-klassen. Speciellt svårt blir det att jämföra dessa 

när finansieringsformen ska ställas i relation till traditionell finansiering. En kampanjstartare som 

exempelvis söker 5000kr skulle kunna lyckas bara genom att en vän eller en familjemedlem bidrar. 

Kravet en närstående person ställer på utformningen av projektet kan självklart skilja sig från 

kravet från allmänheten. En kampanjstartare som söker större belopp har inte samma möjlighet att 

förvänta sig att bidrag från familj och vänner ska avgöra ifall projektet lyckas eller inte. Vilket gör 

att den behöver förlita sig, i större utsträckning, på andra medel för att lyckas. Det är därför 

intressant att dela upp och jämföra crowdfundingprojekt i olika grupper baserat på 

finansieringsbelopp.  

På senare tid har crowdfunding som finansieringsform blivit mer och mer populärt. Detta har 

medfört att det dykt upp fler och fler kampanjstartare som genomfört flera lyckade 

crowdfundingkampanjer. Detta öppnar upp för vidare forskning. Dessa kampanjstartare besitter 

mycket intressant kunskap som vid kvalitativa intervjuer eller fallstudier kan leda till intressanta 

slutsatser. Dessutom kan det genomföras intervjuer med samtliga kampanjstartare, ifall det funnits 

mer än en kampanjstartare. Detta eftersom samtliga kampanjstartares sociala nätverk kan ha en 

betydande roll för en crowdfundingkampanj. Ytterligare frågor kan undersökas; Har 

återkommande kampanjstartare utvecklat strategier för att öka sina chanser att lyckas? Vad har de 

baserat dessa strategier på? Dessa frågor är endast exempel på frågor som skulle kunna belysas vid 
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vidare forskning. Crowdfunding är onekligen en intressant ny form av finansiering som fortfarande 

lämnar mycket utrymme för spännande och intresseväckande forskning.  
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