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Sammanfattning 
Två grundpelare för att ett nystartat företagande ska nå tillväxt är behovet av finansiella 
resurser och kunder. Båda delarna kan vara avgörande om ett företag överlever de 
utmanande första åren. En bredare kundbas kan leda till flera marknadsföringsfördelar 
vilket är ett noga studerat ämne. Från ett företags synvinkel kan fler kundrelationer betyda 
lojala kunder som också är nödvändiga informationskällor. Ur en kunds perspektiv kan 
en nära relation skapa en tydligare trygghet och bidra till mer givande produkter. En 
betydande kundbas kan nås via flertalet marknadsföringsstrategier men för nya företag 
kan dessa vara svåra att applicera eftersom de ofta har bristande kunskap och kapital. 
Crowdfunding har blivit en allt vanligare finansieringsmetod som kan hjälpa ett företag 
med att skaffa kapital genom mindre belopp som samlas in från många aktörer. Samtidigt 
som företaget finansieras så innebär metoden att företag säljer sitt erbjudande och sprider 
sitt budskap till många människor. Crowdfunding har därför möjlighet att bidra till den 
andra grundpelaren genom fler kunder till ett företag. 
 
Tidigare forskning inom ämnet crowdfunding visar på de finansiella fördelarna med 
metoden samt vilka faktorer som är viktiga för en lyckad kampanj. Tidigare studier 
tangerar bara ämnet alternativa marknadsföringsfördelar som en kund potentiellt kan 
bidra med genom sitt engagemang. Syftet med studien är att identifiera 
marknadsföringsfördelar med finansieringsmetoden för nya företag samt ge praktiska 
rekommendationer till företag som överväger att använda crowdfunding som 
finansieringsmetod. 
 
För att undersöka hur kunder genom crowdfunding kan bidra till marknadsföringen i ett 
företag så har vi analyserat avslutade crowdfundingprojekt på hemsidan Kickstarter. Vi 
har haft åtta djupintervjuer med respondenter från företagen som drivit kampanjerna. Vår 
teoretiska referensram, som handlar om crowdfunding, kundrelationer, kundengagemang 
och tillväxt har sedan kopplats till respondenternas intervjuer för att svara på vår 
frågeställning. 
 
Hur kan kunder via crowdfunding bidra till marknadsföringen i nya företag? 
 
Resultatet av vår studie visar att kunder kan bidra till marknadsföringen i ett nytt företag 
via crowdfunding på flera sätt. De främsta bidragen är att backarna är mer aktiva, har 
högre engagemang och ger spridning som leder till en ökad hastighet av uppstartsfasen i 
ett nytt företag.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet så börjar vi med att beskriva vanliga marknadsförings-
svårigheter som existerar i nya företag och företag som expanderar. Efter det redogör vi 
för det entreprenöriella finansieringslandskapet samt några klassiska 
finansieringsmetoder. Fortsättningsvis förklarar vi crowdfunding, dess olika typer och 
hur de fungerar. Detta sammanfogas i slutet till vår frågeställning och vårt syfte där vi 
har utvecklat en grund till att undersöka crowdfunding ur ett marknadsföringsperspektiv. 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Nya företag & dess marknadsföringsutmaningar 
Nya företag är ofta en viktig del av samhällets utveckling eftersom de i stor utsträckning 
tar fram innovationer och skapar arbetsmöjligheter (Cassar, 2004, s. 262-263). Detta 
styrker även Söderblom och Samuelsson (2014, s. 7) genom att belysa hur nya företag i 
stor del ansvarar för samhällets ekonomiska utveckling. Enligt Fallgatter (2002) 
definieras ett nytt företag av att en del av företaget på ett innovativt sätt skiljer sig från 
andra aktörer. Författaren exemplifierar hur en använd företagsmodell i kombination med 
en ny produkt leder till att ett företaget kan definieras som nytt. Nya företag har även 
visats vara så nödvändiga i samhället att de flesta länders politiska fokus ägnas åt att 
stimulera och förenkla utvecklingen av nya företag (Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 
15).  
 
Gruber (2004, s. 168) skriver hur nya företag ofta ställs inför många utmaningar som 
exempelvis tillgång till kunder, organisationseffektivitet, kunskap inom marknadsföring 
och inflytande på marknaden. Han hänvisar vidare till statistik som visar att majoriteten 
av nya företag aldrig når till marknaden och därmed tvingas avveckla sin verksamhet vid 
ett tidigt skede. Lingelbach et al. (2012, s. 137) förklarar att detta kan grunda sig i att nya 
företag saknar förtroende från potentiella kunder. Forskarna skriver fortsättningsvis att 
nya företag kan stöta på inträdeshinder på befintliga eller kommande marknader eftersom 
de sällan har kundrelationer. Som ett resultat av begränsat förtroende och den osäkerhet 
som ofta karakteriserar nya företag så är också informationen från kunder angående 
efterfrågan på marknaden begränsad (Gruber, 2004, s. 169). Forskaren förklarar vidare 
att företag ändå måste ta kritiska beslut, exempelvis vid avvägningen mellan kvalitet och 
kostnad för en produkt. Problematiken för nya företag grundar sig i att sådana beslut är 
baserade på begränsad information som i sin tur leder till ”trial-and-error” (Gruber, 2004, 
s. 169). Samtidigt beskriver Kumar et al. (2010, s. 298) hur kunders åsikter har större 
inflytande när företag tar fram nya produkter och tjänster. Författarna förklarar att det 
möjliga utbudet för kunder i dagens samhälle ökat på grund av exempelvis internet och 
därmed är konkurrensen tuffare. Forskarna skriver hur värdet av ”customer knowledge 
value” kan delas upp i två delar där kunden kan vara informationskälla genom feedback 
men även fungera som medutvecklare. Författaren skriver vidare hur företag idag arbetar 
med att ta del av kundernas kunskap och förklarar att den har stor potential att hjälpa 
företag i dess utvecklingsfas. Detta bygger dock på att företagen har starka kundrelationer 
till kunder som kan hjälpa företaget. 
 
Kundrelationer är en ständigt viktig faktor när företagande diskuteras. Samtidigt är 
bristen på kundrelationer ett problem för många nya företag då de inte hunnit utveckla 
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någon kundbas. Teknikutvecklingen som har skett de senaste två decennierna har enligt 
Payne & Frow (2017, s. 12) öppnat upp ett nytt landskap för kundrelationer där företag 
dels har fler tillvägagångssätt att skapa kundrelationer men även att bibehålla de redan 
existerande. Detta genom teknikgenombrott såsom internet, sociala medier och smarta 
mobiltelefoner. Grönroos (2015, s. 54) förklarar också att det är viktigt att stärka 
kundlojaliteten genom dagliga aktiviteter samt att interaktion mellan företaget och 
kunden är viktigt för att skapa värde för kunden vilket stärker lojaliteten. Ett problem som 
företag i dagsläget upplever är dock att konkurrensen stärkts i många branscher vilket 
minskar kundlojalitet (Parment, 2015, s. 119). Detta i kombination med att Berry (1995, 
s. 237) förklarar att återkommande och lojala kunder är bättre ur ett lönsamhetsperspektiv 
än nya kunder vilket stärker vikten av goda kundrelationer. Detta belyser vikten av att 
skapa starka kundrelationer redan i ett tidigt skede för att ta del av fördelarna därmed. 
 
Utmaningen att skapa kundrelationer beskriver Gruber (2004, s. 168) främst härstammar 
från företagets ofta okända identitet för konsumenter, vilket hos kunder översätts till brist 
på förtroende. Författaren beskriver svårigheten med att vinna kunder innan ett företag är 
etablerat och har ett tydligt varumärke, vilket är en process som ofta tar lång tid och kräver 
mycket resurser att bygga upp. Samtidigt som de första kunderna kan vara svåra att skapa 
en relation med, så är dessa kunder ofta viktiga för en organisation (Smith, 2005, s. 565). 
Både i det privata och professionella livet tas beslut varje dag och Smith (2005, s. 567) 
förklarar att majoriteten av de beslut som tas påverkas av vad hans studie kallar ”opinion 
leaders”, som generellt är accepterande och starkt influerande personer. Forskaren 
kopplar sedan dessa ”opinion leaders” till en äldre teori som kallas ”diffusion of 
innovations” av Rogers (1995 s. 264) som beskriver hur information om innovationer 
kommuniceras mellan medlemmar i ett socialt system. Smith (2005, s. 567) beskriver 
med denna koppling hur en liten andel av den totala potentiella kundgruppen är viktig för 
adoptionen av nya produkter, tjänster, idéer eller projekt. 
 
På grund av det stora flödet av information i dagens samhälle så har människor svårt att 
ta in och kontrollera all information. Detta pekar ytterligare på att människor baserar 
många beslut på andra individers/ opinion leaders åsikter och undersökningar av 
information (Silverman, 2011, s. 2). Fenomenet kallas ofta för Word of mouth (WOM) 
och har definierats som en ofta muntlig person till person kommunikation som sker 
mellan alla individer, specialister eller ej (Baretto, 2013 s. 637). Enligt Gruber (2004, s. 
169) så är en stor utmaning för nya företag att nå ut med sina budskap eftersom 
osäkerheten kring dem ofta är omfattande. Eftersom nya företag ofta saknar en stor 
kundbas är även detta något som påverkar företagets potentiella WOM. Eftersom 
kommunikationsmetoden bygger på att ett företag har flertalet kunder och utan dem finns 
det inga som kan skapa och generera WOM (Silverman, 2011 s. 61). 
 
Ytterligare en utmaning för företag är fenomenet Valley of Death som är gapet som 
uppstår mellan innovation eller idé till punkten där företag kan sälja sin produkt eller 
tjänst (Markham, 2002, s. 1). Termen används ofta inom entreprenörskap för att beskriva 
en svår period under uppstartsfasen. Modellens bakomliggande teori beskriver att ett 
företags kunskap ofta är uppdelat mellan produktutveckling och marknadsföring. 
Problematiken ligger i att företag inte kan få de olika avdelningarna att samspela på ett 
bra sätt (Markham, 2002, s. 1). Författarna beskriver situationen som “The Valley of 
Death between discovery and commercialization thus represents a lack of structure, 
resources and expertise.” (Markham, 2002, s. 1). Efter denna beskrivning har även andra 
tolkningar gjorts och Rencher (2012, s. 7) beskriver fenomenet som perioden mellan 
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slutstadiet av utveckling (strax före lansering) fram tills den punkten att inkomsterna 
täcker kostnaderna. Osawa & Miyazaki (2006, s. 94) beskriver det som perioden mellan 
produktlansering och att företaget når break-even point. Markham (2010, s. 402) 
benämner det som perioden mellan forskning och “New product development”. 
Definitionen har alltså förändrats och adapteras till situationen men grundtanken står i 
regel kvar. Det finns ett problem/utmaning som uppstår runt introduktionen av en produkt 
där det råder bristande kommunikation, resurser och struktur för hur man ska samköra 
två separata delar av ett företag. 

1.1.2 Finansiering för nya företag 
En förutsättning för att företag ska överleva och utvecklas är att de har resurser, där en av 
de viktigaste är kapital (Cassar, 2004, s. 262–263). Trots den allmänna vetskapen om 
nystartade bolags relevans för samhället och deras behov av kapital har ändå vissa nya 
företag svårigheter att få tillgång till resursen (Söderblom & Samuelsson, 2014, s. 15). 
Faktorer som påverkar nya företags sårbarhet gentemot kapitalanskaffning kan enligt 
Söderblom & Samuelsson (2014, s. 15) härstamma från deras höga 
produktutvecklingskostnader, höga andel av immateriella resurser och behov av stora 
mängder rörelsekapital.  
 
Banker har idag hårdare krav på säkerhet enligt Företagarna (2016) och det är den främsta 
anledningen till begränsning av finansiering för nya företag. Gapet mellan efterfrågan och 
utbud av kapital resulterar i att bolag med potentiellt lönsamma idéer aldrig når 
marknaden. Dock har gapet utvecklat finansieringslandskapet och alternativ till de 
klassiska finansieringsmetoderna som banklån, riskkapitalister och affärsänglar nu 
kompletteras av nya alternativ (Burke, 2012). Söderblom & Samuelsson (2014, s. 7) 
beskriver att det finns två huvudkategorier av finansieringsmetoder och benämner dessa 
som interna och externa finansieringskällor. De olika finansieringskällorna företag kan 
välja mellan påverkar ett företags resultat, tillväxtmöjlighet men även bolaget som helhet 
(Cassar, 2004, s. 264).  
  
Agrawal et al. (2011, s.2) lyfter vikten av att interna finansieringskällor, såsom vänner 
och familj, i introduktionsstadiet av ett bolag är med och finansierar det nystartade 
företaget. Författarna förklarar att det sänder ut en kvalitetssignal till vidare finansiering 
och ökar därmed chanserna till framtida kapital och tillväxt. Författarna skriver också hur 
denna finansiering inte är möjlig för alla företagare med utvecklingsbara idéer eftersom 
finansieringsmetoden bygger på att det finns kapital till utlåning inom ett begränsat socialt 
nätverk som exempelvis vänner och familj (Agrawal et al., 2014, s. 67). De Bettignies & 
Brander (2007, s. 810) skriver hur riskkapital, som är en underkategori av externa 
finansieringskällor, enbart adderas upp till en del av kapitalbehovet hos ett företag och att 
riskkapitalister vill ha en andel aktier från verksamheten de investerat i. Ytterligare vill 
riskkapitalister många gånger vara med och påverka bolag som de investerat i vilket gör 
att finansieringsmetoden inte passar alla företag (de Bettignies & Brander, 2007, s. 810). 
Kerr et al. (2014, s. 21) beskriver hur investerare som affärsänglar är personer med 
entreprenöriell bakgrund och tillgång till kapital. Vidare berättar Kerr et al. (2014, s. 21) 
hur affärsänglar likt den andra investeringskategorin riskkapitalister gärna vill vara 
delaktiga i beslut vilket inte alltid är positivt för ett företag.  
 
Sammanfattningsvis så är nystartade företag en mycket väsentlig del av samhället. 
Däremot så har dessa företag flertalet utmaningar under uppstartsfasen där avsaknandet 
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av kunder är en nyckelfaktor till utmaningarna. Ytterligare så är finansieringen och 
tillgången till kapital en grundfaktor för tillväxt. Dessa brister kan leda till att vissa företag 
aldrig når en hållbar storlek och på så vis tvingas lägga ner sin verksamhet. Situationen 
är en intressant utmaning som vi valt att undersöka vidare i denna studie. 

1.1.3 Crowdfunding 
Då nya företag har svårt att skaffa finansiering har det vuxit fram en ny form av 
finansiering som kallas crowdfunding (Belleflamme et al., 2014, s. 586). Forskarna säger 
att den nya formen av finansiering har öppnat upp möjligheter för entreprenörer att 
genomföra projekt som i sin tur leder till skapandet av företag. Allmänheten har via 
crowdfunding möjlighet att komma närmare dessa projekt som investerare, som kunder 
eller som båda delarna (Belleflamme et al., 2014, s. 586). Vidare förklarar Belleflamme 
et al. (2014, s. 586) att crowdfunding härstammar från det bredare begreppet 
crowdsourcing som betyder att företag använder allmänheten för att få idéer, åsikter men 
även faktiska lösningsförslag på utmaningar. Det objektiva målet med en 
crowdfundingkampanj är att skaffa kapital från investeringar via sociala nätverk över 
internet. Crowdfunding är en kapitalanskaffningsmetod som innebär att företag istället 
för att vända sig till en liten grupp investerare efterfrågar kapital från en större grupp 
människor med skillnaden att varje investering generellt är mindre i summa (Belleflamme 
et al., 2014, s. 586, Ramos, 2014, s. 11). Varianter på crowdfunding, exempelvis att 
kampanjer inte genomfördes via internet har skett flera gånger genom historien. Ett tidigt 
exempel är finansieringen av frihetsgudinnan (Dresner, et al., 2014, s. 4) där människor 
kunde köpa in sitt namn på bottenplattan av statyn vilket finansierade den. För att 
ytterligare förklara hur effektivt crowdfunding kan vara för företag exemplifierar 
Beleflamme et al. (2014, s. 586) klockföretaget ”Pebbles” framgång som samlade ihop 
10 miljoner dollar på bara några veckor. 
 
Eftersom konceptet crowdfunding är relativt nytt så är forskarna inte helt eniga om en 
precis definition av begreppet (Mollic, 2013, s. 2). Belleflamme et al. (2014, s. 588) har 
en definition som involverar flera forskares åsikter och är därför den vi har valt att utgå 
ifrån under denna studie. De skriver ”Crowdfunding involverar ett öppet utrop, mestadels 
genom internet, för tillhandahållande av finansiella tillgångar antingen i form av 
donationer eller utbyte mot framtida produkter eller för en form av belöning för att stödja 
initiativ för speciella anledningar” (Belleflamme et al., 2014 s. 588). 
 
Det finns flertalet studier gjorda om crowdfunding och vissa tangerar vårt intresseområde 
vilket är alternativa fördelar med finansieringsmetoden (Stanko & Henard, 2016; Mollick 
& Kuppuswamy, 2014; Gajda & Walton, 2013; Mollick, 2013). Även om vissa av dessa 
berör ämnet alternativa fördelar med crowdfunding, handlar tidigare forskning om varför 
crowdfunding kan vara en bra finansieringsmetod ekonomiskt och hur företag lyckas bäst 
med sin kampanj. Ingen av studierna undersöker vilka marknadsföringsfördelar som kan 
finnas med metoden. Ytterligare är samtliga resultat kring marknadsföringsfördelar 
spekulativa och en restprodukt av studier med andra syften.  Marknadsföringsfördelar 
som studierna nedan visar på är endast exempel där de de kan se tendenser till fördelar. 
Stanko & Henard (2016) beskriver hur det objektiva målet av crowdfunding är att få 
kapital till sitt företag men att de hittat spår av andra fördelar utöver de finansiella, genom 
sin studie på 200 crowdfundade företag. De beskriver hur information från just nätverket 
av investerare kan vara en av de många fördelarna. Författarna beskriver vidare hur 
crowdfundingbackare ofta just definieras som early adopters och kan vara en stor tillgång 
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till nystartade företag med svårighet att nå ytterligare kunder. Författarna beskriver också 
hur potentialen för WOM är stor vid användandet av crowdfunding. Mollick & 
Kuppuswamy (2014, s. 10) beskriver “to connect directly with a community” som en av 
huvudanledningarna till varför företagen som studerades valde just crowdfunding som 
finansieringsmetod. Gajda & Walton (2013) förklarar hur investerare kan fungera som 
kunder och ambassadörer för företag. Mollick (2013, s. 1) beskriver ytterligare att 
crowdfunding kan väcka intresse för nya företag och innovationer. Allt detta berör 
alternativa fördelar men det saknas en djupare undersökning för att specifikt studera 
marknadsföringspåverkan via crowdfunding. Crowdfunding är alltså en alternativ metod 
till finansiering, den öppnar dock upp till en kundkontakt i ett tidigt skede som klassiska 
finansieringmetoder inte gör. Kunder vet vi sedan tidigare har stor påverkan på företag 
både ekonomiskt men också marknadsföringsmässigt, vi vet dock inte om påverkan som 
kunden har på marknadsföringen är densamma i ett crowdfundingkontext. Detta i 
kombination med att nya företag upplever problem både i finansierings och 
marknadsföringsaspekter skapar ett gap i existerande forskning. Vi anser därför att en 
studie som berör kundens påverkan på marknadsföringen via crowdfunding i nya företag 
kan sprida ljus över det här outforskade ämnet. Detta leder oss således in på vår 
problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
Hur kan kunder via crowdfunding bidra till marknadsföringen i nya företag? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera marknadsföringsfördelar med finansieringsmetoden 
för nya företag.  
 
Med andra ord kommer denna studie titta djupare på vilka dessa marknadsföringsfördelar 
är och hur de påverkar ett företags tillväxtmöjlighet. Studiens bidrag kommer främst från 
ett teoretiskt perspektiv där ökad förståelse står i fokus vid användandet av crowdfunding 
som finansieringsmetod. Resultatet av studien kan därför användas i praktiken som 
underlag vid ett strategiskt val av finansieringsmetod. Studien kommer kunna användas 
för att stötta beslut och ge insikt i eventuella fördelar som ett företag kan uppnå genom 
crowdfunding i marknadsföringssyfte. 

1.4 Studiens begränsning 
Det finns fyra typer av crowdfunding (Mollick & Kuppuswamy 2014, s. 3). De olika 
typerna är uppdelade i fyra begrepp: kapital, lån, donation och belöning. Baserat på 
studiens storlek och omfattning så begränsar vi studien till belöningsbaserad 
crowdfunding. Studien hade ändrats till att vara av mer jämförande karaktär om vi valt 
att undersöka alla typer. Eftersom vi med vår studie fokuserar på ett undersökande 
perspektiv så är inte vårt fokus på flera typer av crowdfunding. Eftersom 
belöningsbaserad crowdfunding innebär att backaren får något i utbyte för sin donation 
och att svenska akademiens ordlista definierar kund som “person som gör in-köp el. 
ut-nyttjar viss tjänst” (SAOL 2015) så kommer vi se människor som donerar till en 
belöningsbaserad crowdfundingkampanj som kunder. Vi kommer också fortsättningsvis 
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hänvisa till crowdfundingkunder som “backare” för att skilja dessa från kunder man 
genererar genom klassisk försäljning. 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
Under kapitel två så förklarar vi de vetenskapliga val som gjorts under studiens gång. 
Inledningsvis kommer vi att beskriva det valda ämnet för studien. Fortsättningsvis 
presenterar vi författarnas förförståelse för det valda ämnet och hur det kan ha påverkat 
studien. Ytterligare så redogör vi för vetenskapliga utgångspunkter, vår kunskapssyn och 
vilka vetenskapliga angreppssätt vi valt. Avslutningsvis förklarar vi hur vi genomförde 
litteratursökningen och beskriver hur vi kritiskt granskat våra källor.  

2.1 Ämnesval 
Studien har sin grund i marknadsföring och visar på intressen och tankar som vuxit fram 
under vår studietid på Civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Intresset för just marknadsföring och crowdfunding har utvecklats genom 
våra studieinriktningar där den ena av oss har inriktat sig på entreprenörskap och den 
andra på marknadsföring. Detta i kombination med en önskan om att någon gång starta 
företag gjorde att alternativa finansieringssätt och hur dessa kan påverka företagets 
prestationer väcktes och var något båda kände att vi ville undersöka djupare. 
 
Vid diskussioner om företagande så är det alltid viktigt att cementera goda kundrelationer, 
få bra feedback och få ut positiv WOM. Crowdfunding som helhet väcker även intresse 
då konceptet crowdfunding har funnits i närmare 20 år och är därför relativt nytt, studier 
utförs frekvent men undersöker dock inte marknadsföringsfördelar utan antar dessa som 
givna. Detta öppnade då upp för den här typen av studie där vi kan applicera ett 
marknadsföringsperspektiv på vad som i nuläget endast ses som en finansieringskälla.  

2.2 Förförståelse 
En forskares egna värderingar spelar en central och tydlig roll genom 
forskningsprocessen och är därför relevanta att presentera för att en studies resultat ska 
vara trovärdigt (Saunders et al., 2009, s. 116). Detta är anledningen till varför det är viktigt 
att se uppsatsens tendensfrihet, vilket berättar till vilken andel det finns en medvetenhet 
om det riskerar att ske betydande vinkling av information. Saunders et al. (2009, s. 116) 
skriver att redan vid val av ämne ges antydan på att en forskare tycker att vissa ämnen är 
viktigare än andra. Det visar att en forskares filosofiska ståndpunkt kan vara en reflektion 
av hens egna åsikter och samma gäller för valet av praktisk metod. Larsson (2005, s. 20) 
skriver hur första tolkningen av en händelse alltid leder till att personen som tolkar har en 
föreställning om vad det betyder. Förförståelsen beskriver författaren som en 
förändringsprocess och att den därför ändras under hela tolkningsprocessen. Detta är 
anledningen till att Larsson (2005, s. 20) beskriver relevansen av att förklara författarnas 
förförståelse eftersom det leder till att författarna inte undanhåller utgångspunkter för 
tolkningar som skett under studien. Därför har vi valt att presentera vår förförståelse vilket 
leder till att studien öppnar upp för kritisk granskning av läsaren (Larsson, 2005, s. 20). 
Genom att presentera vår förförståelse så ges läsaren möjlighet att själv göra en 
bedömning av subjektivitet eller andra faktorer som kan ha påverkat resultatet. Larsson 
fortsätter med att beskriva svårigheten med att presentera all information om forskarna 
och därför har vi nedan valt att presentera det vi anser vara relevant och ger läsaren den 
information som kan ha påverkat studien.  
  



	

8	
		

De teoretiska kunskaperna och därmed delvis förförståelse om ämnet härstammar från 
kurser på avancerad nivå från Handelshögskolan vid Umeå universitet. Ytterligare har vi 
studerat utomlands en termin vardera och därför kan vissa teoretiska kunskaper komma 
från kurser från respektive värduniversitet. Ämnet crowdfunding har dock sällan 
behandlats under kurser från dessa universitet. Detta innebär att vi har begränsad 
förförståelse kring just crowdfunding. Ytterligare har vi båda studerat 
marknadsföringskurser på grundnivå som flertalet gånger berört ämnena kundrelationer 
och kundengagemang. Teoretiska kunskaper finns därmed hos oss båda angående hur 
kundengagemang och kundrelationer har en koppling till marknadsföringsstrategier och 
potentiell konkurrenskraft. Eftersom båda har en positiv syn på att starka kundrelationer 
och ett högt kundengagemang kan bidra till ett företags möjlighet till tillväxt har vi varit 
extra noga med att upprätthålla en objektiv ståndpunkt och inte ha påverkan på resultatet 
under studien. Vi har båda studerat Civilekonomprogrammet men med olika inriktningar 
på avancerad nivå. Eftersom merparten av utbildningen är densamma så kan vissa 
tolkningar och resonemang vara lika. Samtidigt har vi inte exakt samma akademiska 
bakgrund vilket gör att stundvis har resonemang och analyser varit skilda. Ingen djupare 
förståelse för begreppet crowdfunding fanns hos någon av oss sedan tidigare vilket har 
lett till att den begränsade kunskapen endast har fungerat som ett incitament till att studera 
ämnet djupare. Däremot har kunskapen utvecklats under studiens gång vilket har lett till 
att vi arbetat med att vara konsekventa i vår förklaring av fenomenet. 
  
Den praktiska förförståelsen inom ämnet har främst förvärvats genom det egna intresset 
för företagande och innovationer. Då vi båda har detta intresse och kan anses positiva till 
företagande med uppmärksammade innovativa idéer har vi försökt att hålla oss objektiva. 
Vår egen medvetenhet om vår förförståelse menar vi bidrar till att en objektivitet kan 
bevaras genomgående och att subjektiva bedömningar därför sällan förekommer.  

2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn 
Verklighetssyn eller ontologi handlar om hur vi uppfattar verkligheten (Collins & 
Hussey, 2014, s. 47). Crowdfunding är en relativt ny typ av finansieringsmetod och 
eftersom det vi undersöker är marknadsföringsfördelar med konceptet så är det rimligt att 
anta crowdfunding som ett fenomen konstrueras och revideras av människorna som utför 
det. Detta är då i linje med en konstruktionistisk kunskapssyn. Konstruktionismen innebär 
att verkligheten som vi upplever är något vi själva konstruerar och att man där inte endast 
är påverkad av en tidigare verklighet som man kan anpassa sig efter (Bryman & Bell 
2015, s. 32–33). Detsamma gäller för företagen där de konstruerar sina egna verkligheter 
baserat på deras subjektiva åsikter och tolkningar. Den här verklighetssynen ligger väl i 
linje med vår studie.  
 
Kunskapssyn eller epistemologi är läran om kunskap (Collins & Hussey, 2014, s. 47). Vi 
studerar och försöker förstå alternativa fördelar med crowdfunding, alltså hur 
marknadsföringen påverkas av backarna. Vi menar att dessa fördelar är grundade i en 
social konstruktion som bygger på de olika aktörernas engagemang i sina kampanjer. Vi 
är också medvetna om att detta kan komma att påverka resultatet, därför kommer vi att 
ha en interpretivistisk ansats. Interpretivismen innebär att en individ vill förstå nyanserna 
av ett socialt fenomen och därmed är väl medveten om att individens egna engagemang i 
fenomenet påverkar det (Collins & Hussey, 2014, s. 45). Den interpretivistiska ansatsen 
är i linje med vår forskningsfråga och öppnar upp för möjligheter att göra upptäckter vi 
inte haft i åtanke. Detta förbättrar även chansen att anamma nya upptäckter. 
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2.4 Angreppssätt 
Studien är av undersökande karaktär och vi kommer att skapa en teoretisk referensram 
och därmed bygga förkunskap baserat på existerande teorier för att förstå vår empiri. 
Detta är i linje med ett deduktivt angreppssätt och det vetenskapliga angreppssättet vi 
kommer använda oss av. Detta innebär alltså att vi, baserat på tidigare kunskap och 
litteratur, applicerar ett antal teorier som vi tror kommer kunna förklara fördelar med 
ämnet för att sedan försöka applicera dessa på empirin (Bryman & Bell 2015, s. 23). 
Genom detta kan vi då utveckla kunskapen om crowdfundingens funktioner ur ett 
marknadsföringsperspektiv. Motsatsen till det deduktiva angreppssättet är det induktiva 
och med det skulle individen se på empirin i fråga för att sedan applicera teorier för att 
förklara ett fenomen (May, 2011, s. 44). Vi ämnar använda befintlig teori som grund för 
vår empiri genom vår intervjuguide för att sedan försöka tolka vår empiri genom det 
ihopsamlade materialet istället för att ställa upp hypoteser. Detta innebär att vår studie till 
viss del kommer färgas av induktion, trots detta har vi valt att ha ett deduktivt angreppssätt 
för studien då vår forskning är grundad i teori och inte empiri. 

2.5 Litteratursökning 
För att hitta relevant litteratur har vi gjort en narrativ litteraturgenomgång som görs 
genom att ha ett öppet synsätt och en öppen sökning efter stora mängder material (Bryman 
& Bell 2015, s. 110). Detta betyder att vi sökt litteratur, både böcker och artiklar, med ett 
öppet perspektiv som i sin tur även kan ha fört oss vidare till ytterligare studier samt 
författare. Främst har vi använt oss av material funna via Umeå universitetsbibliotek. En 
stor del av materialet är vetenskapliga artiklar som vi hämtat från databaser som har ett 
samarbete med universitetet som exempelvis Elsevier journals. För ytterligare 
komplettering har sökning via Google Scholar gjorts för att nå fler relevanta 
vetenskapliga artiklar till studien. Saunders et al. (2009 s. 69) skriver att akademiska 
källor är mest lämpade att använda sig av vid uppsatsskrivande och därför har vi främst 
valt att använda oss av sådana. Eftersom crowdfunding är ett relativt nytt begrepp så har 
vi stundvis haft svårt att hitta akademiska källor angående begreppet. Därför förekommer 
viss litteratur som inte är akademisk granskade men detta motiverar vi genom att ha 
använt oss av författare som är experter inom området.  
 
Till stor del har vi använt oss av teorier inom kundengagemang, kundrelationer och 
crowdfunding till denna studie. Valen av dessa teorier grundar sig i vår frågeställning och 
syfte. När vi sökte efter vetenskapliga artiklar adderade vi även flertalet nyckelord för att 
nå mer relevant och gynnsam litteratur för studien. Några av de mest använda 
nyckelorden som vi använt oss av vid sökningen av litteratur för studien presenteras i 
tabellen: 
 
Tabell 1. Sökord 

Crowdfunding 

Crowdfunding + marketing 

Customer engagement 

Feedback 



	

10	
	

WOM 

eWOM 

Valley of Death 

Customer relations 

Customer loyalty 

Diffusion of innovation 

2.6 Källkritik 
Thurén (2013, s. 250) skriver hur källkritik är väsentligt och att det är en moralisk princip 
att göra sitt yttersta för att se världen som den är utan vinklad information. Författaren 
beskriver källkritik som en upplaga av metodregler som används för att undersöka vad 
som är sant eller åtminstone sannolikt. Han förklarar hur källor definieras till ursprunget 
av kunskap och kan presenteras genom olika former som tillexempel skriftlig, muntlig, 
offentliga tal eller fysiskt bevis som ett fingeravtryck. Dess uppgift är att gradera och 
värdera källor för att sedan bedöma dess tillförlitlighet (Thurén, 2013, s. 4). Vi har i denna 
studie använt oss av källor som exempelvis vetenskapliga artiklar, specifika böcker inom 
ämnet och undersökningar från webbsidor. Genom att använda Thuréns (2013, s. 7–8) 
fyra källkritiska principer så har vi granskat insamlat material. Nedan redogör vi för dessa 
fyra principer.  
  
Äkthet 
Äkthet beskriver Thurén (2013, s. 17) som den princip att en källa ska vara sanningsenlig 
och därför inte förfalskad. Vi har i denna studie använt oss av vetenskapliga artiklar som 
är hämtade via fackgranskade tidskrifter. Det innebär att de har kontrollerats av andra i 
branschen som vi i de flesta fall hämtat genom Umeå Universitetsbibliotek där källorna 
granskats så att det är erkända tidskrifter. Främst har de kretsat kring ämnena 
marknadsföring och företagsekonomi. Eftersom crowdfunding är ett relativt nytt ämne 
har vi ibland behövt använda oss av böcker och artiklar som inte varit fackgranskade 
vilket kan ses som en svaghet, men i de fallen har vi granskat dom efter principerna i detta 
kapitel. Stundvis har vi även hämtat studier från internet men i dessa fall har vi 
kontrollerat att studierna förekommit i andra fackgranskade tidskrifter.  
  
Tidssambandet 
Tidssambandet betyder att ju längre tid som har gått från att händelsen har skett till att 
den berättas, desto större tvivel på dess trovärdighet (Thurén, 2013, s. 7). En bra 
huvudregel enligt författaren är att en nyare källa i regel är mer trovärdig än en äldre. Vi 
har i vår studie försökt att använda nya källor där de flesta är publicerade inom det senaste 
decenniet. Däremot finns vissa äldre källor vilket främst beror på att vi konstant försökt 
använda oss av originalkälla och inte andrahandsreferenser. Resultatet av våra val av 
källor kan innebära att denna studie inte exakt återspeglar den verklighet som är idag, 
men vårt val av källor anser vi ger oss en korrekt återspegling av verkligheten som den 
ser ut idag. 
  
Oberoende 
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Oberoendekriteriet beskrivs som att en källa ska kunna vara självständig och inte vara ett 
referat av en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Vi har i denna studie försökt att inte 
använda sekundärkällor eftersom dessa har traderats och därmed inte påverkats. Därför 
har vi kontinuerligt arbetat med primärkällor för att uppfylla kriteriet. 
  
Tendensfrihet 
Thurén (2013, s. 8) skriver hur det inte ska finnas något tvivel på att en källa ger en falsk 
bild av omvärlden på grund av en persons politiska, ekonomiska eller personliga 
intressen. Med andra ord kan man förklara detta kriterium som att en källa ska vara 
objektiv och opartisk. Kriteriet har vi försökt uppnå genom att använda oss utav flera 
källor som berör samma ämne för att uppnå en bredd inom undersökningen. Vi har valt 
att använda oss av Belleflammes et al. (2014, s. 588) definition av crowdfunding vilket 
har påverkat studien till en bred utsträckning och är ett undantag när vi involverat flera 
källor. Det finns andra definitioner av begreppet som är liknande men valet av att använda 
en definition har resulterat till en mer precis studie. Valet av definition baseras på att den 
var mest citerad genom andra studier och därför anses brett accepterad.  
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3. Teoretisk referensram 
I den här delen kommer vi dels att ge en djupare förståelse för vad crowdfunding är samt 
dess olika kategorier. Vi kommer sedan ge en förklaring av marknadsföringsteori vi anser 
är relevanta i förhållande till crowdfunding. Detta summeras sedan för att visa på 
potentiella aspekter som kan vara relevanta för vårt syfte. 

3.1 Crowdfunding 
Crowdfunding börjar bli välkänt och är nu en brett accepterad finansieringsmetod med 
investeringsmöjligheter för både små och stora företag (Pathak & Kaur, 2016, s. 26). En 
central och viktig del av crowdfunding bygger på att attrahera en stor publik där varje 
investerare bidrar med en liten del istället för att en liten grupp bidrar med en stor del av 
kapitalet till ett företag (Ramos, 2014, s. 11). Oftast sker mötet mellan investerare och 
företag via hemsidor som agerar mellanhand för transaktionen vilket gör crowdfunding 
enkelt och tillgängligt för nya företag (Pathak & Kaur, 2016, s. 26). Ytterligare så skriver 
Pathak & Kaur (2016, s. 26) att tack vare denna enkelhet så innebär crowdfunding att 
barriären för att lyfta nya idéer har sänkts och detta är en av anledningarna till att 
crowdfunding ofta associeras med innovationer. Eftersom crowdfunding kan skilja sig 
markant så delas det ofta upp i olika huvudkategorier. Vi har för denna studie valt att utgå 
från Mollick & Kuppuswamys (2014, s. 3) indelning av begreppet då det är en välkänd 
och heltäckande studie. De olika typerna är kategoriserade efter följande fyra begrepp: 
kapital, lån, donation och belöning (Mollick & Kuppuswamy 2014, s. 3).  
 
Kapitalbaserad crowdfunding eller equity crowdfunding som det även kallas är den typ 
av crowdfunding som skiljer sig minst från traditionell finansiering av företag. 
Kapitalbaserad crowdfunding innebär att företag säljer ut delar av äganderätten i utbyte 
mot kapital, väldigt likt hur en riskkapitalist finansierar ett bolag (Vulkan et al., 2016 s. 
2). Detta kan ses som en utveckling av andra typer av crowdfunding och ett sätt för andra 
aktörer (exempelvis riskkapitalister) att ta sig in på nya marknader och få in en fot i 
projekt de annars inte skulle kunna få ta del av (Dresner, et al., 2014, s. 17).  
 
Lånebaserad crowdfunding går att bryta ner i två delar, ideell lånebaserad crowdfunding 
och lånebaserad crowdfunding med vinst som slutmål. Den ideella typen innebär att 
“crowden” lånar ut pengar till ett ändamål eller projekt utan att få någon ränta tillbaka. 
Det unika med crowdfundingtypen är att den i regel ter sig som en donation då många av 
individerna som sätter in pengar på en lånebaserad crowdfundingplattform fortsätter att 
återinvestera dem när det första projektet är färdigt. De har alltså generellt inte 
målsättningen att ta ut sina pengar från plattformen igen (Freedman & Nutting, 2015, s. 
13). Den andra typen av lånebaserad crowdfunding är med vinst som mål. I det här fallet 
söker låntagaren in sig mot en crowdfundingplattform och ansöker om ett lån för sitt 
projekt (Freedman & Nutting, 2015, s. 14). Efter detta kommer projektet upp på 
plattformen och projektet kan crowdfundas och genomföras. Den ekonomiska 
hållbarheten kommer från ränta på samma sätt som hos en vanlig bank och skillnaden är 
att det i regel är lättare att skaffa ett lån genom en sån här plattform än vanlig bank. Detta 
eftersom de flesta processerna för lånegodkännande är automatiserade vilket minskar 
tiden att processa önskemål om lån (Freedman & Nutting, 2015, s. 14). 
 
Donationsbaserad crowdfunding är ett koncept som har funnits långt innan crowdfunding 
slog igenom och kan ses som klassisk välgörenhet. Donationsbaserad crowdfunding har 
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alltså existerat väldigt länge och har stora organisationer involverade såsom Röda korset. 
Donationsbaserad crowdfunding innebär att företag eller personer samlar in pengar för 
sitt ändamål och det är underförstått att detta sker helt utan någon form av återbetalning 
(Paschen, 2017, s. 180).  
 
Belöningsbaserad crowdfunding är kanske den mest välkända typen av crowdfunding. 
Det är via denna typ av crowdfunding stora kommersiella succéer som Oculus rift haft 
sin början (Schwienbacher, 2018, s. 853). Belöningsbaserad crowdfunding är den typ av 
crowdfunding där individer oftast får något tillbaka, skillnaden mot kapitalbaserad 
crowdfunding är att investeraren inte får någon ekonomisk vinst av att investera. 
Belöningen är ofta något som är knuten till själva produkten/projektet. Det är i proportion 
till investeringens storlek och rör sig om allt mellan förköpsmöjligheter, rabatt, få ett 
exemplar av produkten eller att bli omnämnd i projektet (Freedman & Nutting, 2015, s. 
6). 
 
För vår studie kommer vi endast undersöka belöningsbaserad crowdfunding, trots detta 
har vi valt att förklara resterande typer av crowdfunding. Vi förklarar alla delar eftersom 
vi anser att det är viktigt att få en helhetsbild av crowdfunding och dess olika former för 
att på bästa möjliga sätt tolka resultatet i anknytning till syftet. Crowdfunding innebär att 
ett företag har möjlighet att komma i kontakt med sina potentiella kunder i ett tidigt skede 
vilket innebär att kundrelaterade teorier blir relevanta för studien. Det kan dels finnas 
möjlighet att bygga kundrelationer genom finansieringsmetoden men det kan också 
finnas möjlighet att engagera kunderna för att nå marknadsföringsfördelar. 

3.2 Kundrelationer 
Kundrelationer är en viktig faktor i att få ett företag att utvecklas. Genom att bygga upp 
starka relationer till sina kunder kan företag exempelvis få ut stark kundlojalitet (Banyte 
& Dovaliene, 2014, s. 484) och positiv WOM (Yen & Gwinner 2003, s. 484). Bauer et al 
(2002 s. 40) förklarar vidare att marknadsföringsansträngningar och kampanjer har, som 
resultat av digitaliseringen rört sig mot att försöka bibehålla goda kundrelationer i större 
utsträckning än tidigare. Författarna förklarar även att det ur ett 
marknadsföringsperspektiv kan vara upp till fem gånger dyrare att skaffa nya kunder 
jämfört med att behålla de redan existerande vilket ytterligare visar på vikten av att bygga 
starka kundrelationer. Samtidigt som det finns positiva effekter av att arbeta med 
kundrelationer så finns det även negativa. Payne & Frow (2017, s. 13) beskriver att dåliga 
kundrelationer har negativ effekt på vad företag normalt klassar som fördelar med goda 
kundrelationer, resultatet blir då försämrad kundlojalitet och negativ WOM. Att bibehålla 
goda kundrelationer blir därför inte bara något företag gör för att få ut positiva effekter 
utan även något de behöver göra för att undvika negativa konsekvenser. Relationen till 
kunden är därför mycket viktig i ett marknadsföringssammanhang. Gruber (2004. s. 166) 
beskriver dessutom hur nya företag har svårigheter att bygga starka kundrelationer i tidiga 
stadier av företaget. Eftersom ett nytt företag är just nytt så innebär det att det är okänt 
för sina potentiella kunder vilket ofta leder till misstro till företaget (Gruber, 2004, s. 168). 
 
Kundrelationer har alltså stor påverkan på ett företag som helhet och har inflytande på 
marknadsföringsfaktorer. Delvis påverkas kundrelationer genom vad kunder i ett tidigt 
stadie bidrar med. Vi använder Rogers teori Diffusion of innovation (1995) för att skapa 
större förståelse inom ämnet. Kundrelationer påverkas också av lojaliteten på längre sikt, 
därför har vi också valt att lyfta denna del. 
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3.2.1 Typer av kundlojalitet 
Kundlojalitet definieras som “The strength of the relationship between an individual's 
relative attitude and repeat patronage” Dick & Basu (1994) vilket även är i linje med hur 
Bowen & Chen (2001) förklarar begreppet. Definitionen innebär att lojalitet härstammar 
från attityd och upprepat bidrag till ett företag. Kundlojalitet kan även kopplas samman 
med kundrelationer (Banyte & Dovaliene, 2014, s. 484). Eftersom vi tidigare konstaterat 
att goda kundrelationer i sin tur leder till högre vinst för företaget Berry (1995, s. 237) 
och skapar mer positiv WOM (Bowen & Chen 2001, s. 213) är det viktigt att skapa hög 
kundlojalitet. Kundlojalitet blir än mer relevant i ett så pass digitaliserat samhälle som vi 
har idag, redan 1998 så skrev Kuttner (1998, s. 20) att “The Internet is a nearly perfect 
market because information is instantaneous and buyers can compare the offerings of 
sellers worldwide. The result is fierce price competition and vanishing brand loyalty.” 
Även om vad Kuttner beskriver är relativt gammalt så konstaterar Payne & Frow (2017, 
s. 12) att genom det nya tekniklandskapet så har kundrelationer blivit flyktigare. 
Flyktigare relationer har i sin tur ökat behovet av att arbeta med kundlojalitet då det är ett 
tydligt sätt att behålla goda kundrelationer vilket i sin tur Berry (1995, s. 237) menar leder 
till vinster för företaget. Uppkomsten av internet, vilket är en av de stora förändringarna 
i det nya tekniklandskapet har minskat informationsasymmetrin företag tidigare kunde 
dra nytta av då kommunikationen kring företag och deras produkter gick från 
envägskommunikation (företaget till kunden) till tvåvägskommunikation 
(Christodoulides, 2009, s. 141–142). Internet har inneburit ökad konkurrensen i många 
branscher (Parment 2015, s. 119) samt minskad informationsasymmetri (Christodoulides, 
2009, s. 141) vilket gjort det svårare att skapa goda kundrelationer och gjort nuvarande 
flyktigare. 
 
För att kunna undersöka om crowdfunding som metod kan bidra till kundlojalitet behövs 
en större förståelse för vad kundlojalitet är och vilka faktorer som bygger upp fenomenet. 
Bowen & Chen (2001, s. 213–214) beskriver tre sätt att mäta kundlojalitet beteende, 
attityd och sammansatt. Beteende innebär att man mäter faktorer som antalet återköp en 
kund gör hos ett företag som en indikator på lojalitet. Det medför dock problem då andra 
faktorer kan påverka köpbeteende. Antalet köp en kund gör hos ett företag kan 
exempelvis vara beroende på geografiskt läge. Om endast en återförsäljare av en produkt 
finns i en stad kommer denna återförsäljare troligtvis stå för en stor andel av försäljningen 
även om kunderna i sig inte är lojala till återförsäljaren. Den här logiken skulle även i viss 
utsträckning kunna appliceras på faktorer som tillgänglighet, öppettider och priser. Det 
andra sättet att mäta kundlojalitet är attityd och innebär att man istället sätter 
känslobaserade och psykologiska faktorer som grund för kundlojalitet (Bowen & Chen 
2001, s. 214). Exempelvis skulle en person kunna vara lojal mot ett företag genom 
rekommenderar och att prata väl om deras produkter visa lojalitet fast personen i fråga 
inte köper några, exempelvis eftersom produkten är utanför personens budget. Det tredje 
sättet att mäta kundlojalitet är sammansatt vilket innebär att en individ kombinerar de 
tidigare två metoderna för att få fram ett mer nyanserat resultat. Den sammansatta mät-
tekniken ger då mer korrekta resultat angående köpbeteende (Bowen & Chen 2001, s. 
214). 
 
Trots att faktorer som beteendebaserad lojalitet är svåra att applicera på crowdfunding 
då företagen som crowdfundar oftast gör det i uppstartsfasen är lojalitet i sig väsentligt 
för företag. Relationen mellan crowdfunding och attitydbaserad lojalitet är därför 
intressant ur ett kundlojalitetsperspektiv. Att studera crowdfundingens påverkan på just 
attityd är relevant då faktorer som transparens och kommunikationsmängd eventuellt 
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påverkas av finansieringsmetoden. Vidare så ligger grunden i goda kundrelationer och 
senare kundlojalitet i att känna sina olika typer av kunder och hur de skiljer sig åt där ett 
exempel på en kundtyp är early adopters. 

3.2.2 Early adopters 
Tanken om early adopters grundar sig i Rogers Diffusion of innovation (1962) men har 
sedan dess uppdaterats flertalet gånger. Modellen analyserar fem kategorier av människor 
som accepterar en ny produkt eller tjänst och definierar även hur stor andel av acceptansen 
som sker i vilken kategori (Rogers, 1995, s. 262). Dessa fem kategorier innovators, early 
adopters, early majority, late majority & laggards är den grupp människor som kommer 
ta till sig en produkt eller tjänst indelat i acceptans av ny produkt uppdelat i procent. Den 
första andelen innovators är människor som nästan slaviskt letar efter innovation. De är 
alltid först med det nya och konceptuella, långt innan någon annan ens vet vad det är. Den 
här gruppen människor är också vitt spridda över världen och kommunicerar med 
varandra oavsett avstånd (Rogers, 1995, s. 263–264). Detta leder till att informationen 
om produkten sprider sig till nästa kategori early adopters. De här människorna beskrivs 
i samhället som individer potentiella kunder pratar med innan de ska köpa något nytt 
(Rogers 1995 s. 264). Early adopters kan alltså i regel klassas som opinionsledare (Smith, 
2005; Kautz & Larsen, 2000), individer som testar en produkt för att sedan lämna ett 
omdöme till resten av befolkningen vilket ofta accepteras. Den tredje kategorin är early 
majority och de är i regel villiga att acceptera en ny produkt. Skillnaden mellan den här 
kategorin och de två tidigare är att de inte vill prova produkten utan vill få den prövad 
innan personen själv köper produkten (Rogers, 1995, s. 264–265). Late majority är den 
kategori av kunder som väntar med att acceptera en produkt innan majoriteten av 
befolkningen redan gjort det, de består likt early majority av cirka en tredjedel av 
populationen och det är ofta genom påtryckningar från omgivningen som de till sist 
accepterar produkten (Rogers, 1995, s. 264). Laggards är de sista som anpassar sig till 
den nya produkten, den här gruppen människor är i regel väldigt traditionella och umgås 
med likasinnade. De motsätter sig i regel nya innovationer och fokuserar istället på vad 
de redan har som fungerar. 

 
Figur 1. Diffusion of innovation 

Källa: Rogers (1983 s. 247) 
 
Opinionsledare är en typ av människa som har möjlighet att påverka andras val. Detta är 
ofta människor i närheten som vänner och familj men kan även i vissa fall vara utanför 
då kända personer ofta definieras som opinionsledare. Eftersom opinionsledare har mer 
teknisk kunskap angående ämnet, personliga charm eller kontakt med kunderna så lyckas 
de ofta påverka andras val. Idag så agerar dessa opinionsledare ofta online på sociala 
medier för att influera sina följare (Lin et al, 2018, s. 432). Vidare menar också Valente 
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& Davis (1999, s. 57) att en del i att effektivisera adoptionsakten för innovation är att leta 
upp specifika opinionsledare som kan sprida budskapet och påverka massorna. Dessa 
opinionsledare skulle därav kunna vara crowdfundingkunderna och därför är ämnet 
intressant att undersöka. 
 
Relationen mellan just early adopters och opinionsledare ter sig då väldigt intressant ur 
ett marknadsföringsperspektiv. Eftersom dessa cirka 14% av populationen sedan kommer 
ha en stor inverkan på de resterande 84% (Smith, 2005 s. 568) så innebär goda 
kundrelationer till den här kategorin kunder att företag kan få exponentiellt större effekt 
av sin marknadsföring än vad de annars kunnat få. Detta eftersom opinionsledare sprider 
WOM-kommunikation (Feng & Timon, 2011, s. 22). Ur ett crowdfundingperspektiv blir 
det intressant då det beskriver vilken andel av kunderna företag vill skapa kontakt med. 
Vidare kan frågan om crowdfundingen har någon typ av inverkan i hur information 
sprider sig till early adopters och hur företag därigenom kan nå early adopters vara en 
relevant aspekt att undersöka. Ett annat område där crowdfunding kan ha påverkan på 
marknadsföringen är genom att engagera kunderna. 

3.3 Kundengagemang 
Som ett resultat av ökad konkurrens bland både tjänster och produkter de senaste 10–15 
åren blir marknader mer aktiva och företag måste därför jobba hårdare för att hålla kvar 
sina kunder (Banyte & Dovaliene 2014, s. 484). Med stigande efterfrågan anser Banyte 
& Dovaliene (2014, s. 484) att deltagande av kunder vid skapandeprocessen av ett 
företags produkter och tjänster är mer värdeskapande än tidigare och därför högst relevant 
för att upprätthålla konkurrenskraft. Författarna exemplifierar hur starkt 
kundengagemang kan förbättra produktkvalitet, stärka kundnöjdhet och sänka kostnader. 
Ytterligare förklarar Verhoef et al. (2010, s. 248) att genom ett mer uppkopplat samhälle 
har fler kunder möjlighet att kommunicera med varandra. Författarna skriver vidare att 
det stärker behovet av icke transaktionsbaserade relationer med kunder samt att denna typ 
av relation kommer bli allt viktigare. Det finns alltså värde i att engagera kunden på ett 
icke transaktionsbaserat sätt. 
 
Genom crowdfunding kan företag engagera sina kunder utan monetära transaktioner 
eftersom kunder öppet kan kommentera och gilla företagets produkt eller tjänst. Detta är 
grunden i crowdfunding eftersom begreppet härstammar från crowdsourcing som innebär 
att kunder hjälper företag med utvecklingen av ej färdiga produkter och tjänster 
(Schwienbacher & Larralde, 2010, s. 5). Detta styrker även Verhoef et al. (2010, s. 248) 
som förklarar att kundkontakt utöver monetära transaktioner som dessutom hjälper 
företag med deras utvecklingsaktiviteter också leder till starkare relationer. Prahalad & 
Ramaswamy (2004, s. 4) styrker också detta genom att förklara hur kunder idag inte nöjer 
sig med ett köp av en tjänst eller produkt eftersom de förväntar sig ännu mer. Vidare 
belyser Yuanbin & Haoqiang (2011, s. 980) att dynamiska och fungerande relationer 
mellan företag och deras kunder leder till mer hållbara relationer. Författarna beskriver 
hur företag kan utnyttja informationen de får från kundernas engagemang till att 
vidareutveckla produkter och tjänster som tillgodoser kundernas behov mer exakt. I linje 
med studiens frågeställning och syfte är det därför intressant att vidare undersöka hur 
kunders engagemang bidra till ett nytt företags marknadsföring.  
 
Kundengagemang blir alltså viktigare. För att skapa en djupare förståelse för hur 
kundengagemang kan påverka ett företag så kommer vi använda oss av teorin “customer 
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engagement value” (Kumar et al., 2010) för att visa på vilka former kundengagemang 
kan ta och hur de kan påverka ett företag. 

3.3.1 Kundens värde 
Prahalad & Ramaswamy (2004, s. 5) beskriver att interaktionen mellan företag och 
konsumenter är centralt för värdeskapande för båda parter. Författarna beskriver vidare 
hur kunden traditionellt sett står utanför värdekedjan och att bilden kring värdeskapande 
är centrerad kring företaget (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 6). Detta 
företagscentrerade perspektiv ändras mot mer kundcentrerade relationer och 
samskapande för att bidra med värde till företaget (Prahalad & Ramaswamy, 2004, s. 5). 
Detta styrker Kumar et al. (2010, s. 298) genom att förklara hur kunder blir viktigare och 
beskriver därför hur dessa relationer bör värdesättas annorlunda. Författarna säger vidare 
att kunder inte enbart bör värdesättas baserat på deras transaktioner med företag och 
motiverar därför teorin ”Customer engagement value” (CEV) som kan avgöra hur mycket 
en kund totalt bidrar med till ett företag via flera delar (Kumar et al., 2010, s. 298). Det 
är alltså inte endast genom monetära transaktioner som kunden kan skapa värde för ett 
företag. Genom engagemang på andra sätt kan kunden bidra till värdeskapande. 
Mätmetoden CEV består av fyra delar där den första är baserad på kundens köpbeteende 
som kan innefatta både återkommande köp och antal produkter per köp, det förkortas 
därför ”customer lifetime value” (CLV). Det är alltså nuvärdet av framtida vinster en 
kund kommer ge under sin livstid (Kumar er al., 2010, s. 299). Andra delen baseras på 
kundreferensprogram och hanterar förvärv av nya kunder genom incitamentsprogram och 
kallas “customer referral value” (CRV). Tredje delen tar kundinfluerande beteende i 
beaktning vilket syftar på kundens förmåga att tala med andra kunder eller med andra 
potentiella kunder och denna del kallas ”customer influence value” (CIV). Den fjärde 
delen beskriver hur kunder bidrar med kundkunskap via feedback till ett företag som 
exempelvis kan leda till produktutveckling och denna del kallas ”customer knowledge 
value” (CKL) (Kumar et al., 2010, s. 298). Eftersom crowdfunding i majoriteten av fallen 
sker vid starten av ett företags historia (Mollic, 2013, s. 2) så kommer vi fortsätta förklara 
CIV och CKL. Detta eftersom CLV och CRV båda bygger på att ett företag har befintliga 
kunder som gör transaktioner samt att företag har ett kundreferensprogram där kunder 
aktivt belönas för att värva nya kunder till företaget. Därför är CIV och CKL relevanta 
för studien om hur kundens engagemang kan bidra till utvecklingen av ett företag.  

 
Figur 2. Conceptualizing and measuring CEV 

Källa: Kumar et al. (2010, s. 300) 
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Vargo och Lush (2004, s. 2) skriver att värdeskapande mellan företag och kunder 
genomgår ett skifte till mer personligt kundbemötande, gemensamt skapande och mer 
fokus på relationer. Vidare så finns en ökad trend mot mer informerade och aktiva kunder 
som tillsammans med företag skapar och bygger framtida produkter och tjänster (Wayne 
et al. 2010; Prahalad & Ramaswamy 2004). Ashwin och Sharma (2004, s. 47) skriver att 
kunder kan addera värde till ett företag genom att hjälpa till att förstå kundpreferenser 
och därmed delta i kunskapsutvecklingen hos företag. På grund av denna ökade relevans 
så anser Kumar et al. (2010, s. 301) att kundens kunskap (CKV) ska adderas till det totala 
värdet som kunden medför. Kunddeltagande kan enligt Lengnick-Hall (1996, s. 792) 
beskrivas som den utsträckning som kunder är involverad i företags produktutveckling. 
Författarna beskriver hur kunder kan ha två olika roller, som informationskälla eller som 
medutvecklare. Kumar et al. (2010, s. 302) skriver att mer användande av kunddeltagande 
som informationskälla inom produktutveckling är vanligt bland business-to-business 
(B2B), däremot anser författarna att business-to-customer (B2C) sektorn har lyckats 
bättre med kunder som medutvecklare. Vidare förklarar de att B2C företag ökar 
användandet av internet och sociala medier för att involvera kunder i olika delar av 
produktutvecklingen. Fortsättningsvis beskriver författarna hur CKV inte bara är 
begränsat till framtagandet av nya produkter utan att kundgenererad feedback även kan 
vara värdefullt för att förbättra nuvarande delar av ett företag. Denna feedback har också 
möjligheten att förbättra både ett företags erbjudande men också att effektivisera 
företagets processer. Därför är detta viktigt att involvera vid en helhetsbedömning av ett 
företags kunder.  
 
I linje med detta har Stanko & Henard (2016, s. 16) genom sin studie visat att 
crowdfundingkampanjer har möjligheten att skapa ett forum där värdefull feedback kan 
ges från kunder till skaparna av kampanjen. Xu (2017) förklarar att feedback även kan 
vara ett positiv resultat av en crowdfundingkampanj. Författaren beskriver från sin studie 
att företag med mer positiv feedback fullföljde projekten i högre utsträckning än de med 
mindre positiv feedback. En kunds totala värde kan enligt denna teori öka om kunden 
genererar mer än enbart transaktioner med företaget. Eftersom crowdfunding sker främst 
över internet och att möjligheten till kommunikation ökar anser vi att denna teori är 
relevant för studien. Att kunna se och bedöma kundens totala värde är intressant eftersom 
vissa crowdfundingkampanjer sker innan ett företag har lanserat sin produkt/tjänst till 
allmänheten. 
 
Ett annat sätt som kunden kan generera värde för företaget är via CIV. Kundgenererad 
efterköpskommunikation kan påverka nya kunder i hög utsträckning och inom detta 
område finns det mycket forskning. Författarna Kumar et al. (2010, s. 300) säger att 
kundinflytande (CIV) även påverkar andra kunders återkommande användande och även 
vilja av fortsatt användande av en specifik produkt. Författarna exemplifierar vidare hur 
vissa produkter bygger på ett gemensamt användande (exempelvis brädspel och vissa 
sportartiklar) och därför kan sprida vidare sitt intresse och skapa värde för ett företag. 
Därför påverkar kunder sitt eget CIV när de frivilligt berättar om ett företags produkter 
utan kompensation. Författarna Kumar et al. (2010, s. 300) förklara ytterligare hur 
kunders åsikter därför direkt kan påverka ett företag positivt men också negativt genom 
WOM (Word of Mouth) som i sin tur ökar eller minskar kundens eget värde sett ur CIV. 
Det finns likheter med CIV och CRV men de är helt olika eftersom CRV enbart menar 
till kundens förmåga att förvärva nya kunder och CIV syftar dels till förvärvet av kunder 
men även deras påverkan på befintliga kunder. Därför innebär teorin att när kunders värde 
ska definieras bör dess inflytande på potentiella kunder samt nuvarande kunder 
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värdesättas och tas i beaktning. Stanko & Henard (2016, s. 16) menar att crowdfunding 
kan leda till ökad andel av WOM. Författarna skriver att crowdfunding har stort potential 
till att öka kundiflytandet kring nya produkter och tjänster. I linje med teorin så har 
crowdfunding möjlighet till att öka ett företags CIV.  
 
CIV-värdet är alltså delvis knutet till hur de pratar om ett företags produkter vilket ligger 
i linje med hur WOM fungerar. Kunder som bidrar med mycket WOM påverkar 
därigenom sitt eget CIV. Det innebär att en vidare aspekt av kundengagemang som kan 
påverka företaget dels genom CIV men även som fristående faktor är WOM. 

3.3.2 Word of Mouth 
Internets framväxt och expansion har presenterat nya alternativ för marknadsförare att 
förbättra effektiviteten av kommunikation, förvärv av nya kunder, möjlighet att knyta an, 
skapa lojalitet och därmed återkommande kunder (Osenton, 2002, Wind et al. 2002). 
Internet har även fört med sig en möjlighet för företag att nå större marknader och Dawid 
& Reimann (2004, s. 326) beskriver hur en stor marknad ökar potentialen för tillväxt hos 
företag. De förklarar i sin studie hur marknadens storlek har en positiv påverkan på ett 
företags potential till tillväxt och hur storleken ökar den totala attraktiviteten hos en 
marknad för ett företag. Litvin et al. (2008) förklarar hur en aspekt av internet är att 
mellanmänsklig kommunikation har stort inflytande på konsumenter. På grund av den här 
grundpelaren i kundbeteende, att kunder har makten att påverka varandra, säger 
författaren att det är naturligt att marknadsförare försöker styra den mellanmänskliga 
påverkan som konsumenter har på varandra. Denna mellanmänskliga påverkan och 
kommunikation kallas ofta för word-of-mouth (WOM), vilket beskrivs som en process 
som tillåter konsumenter att dela åsikter och information som i sin tur styr andra 
konsumenter till eller ifrån specifika produkter, märken eller tjänster (Hawkins et al., 
2004). Den definitionen vi utgår ifrån för den här studien är dock följande: WOM är 
kommunikationen mellan konsumenter om en produkt, tjänst eller ett företag där källorna 
anses vara självständiga från kommersiell påverkan (Litvin et al., 2008, s. 459). Eftersom 
konsumenter idag har många sätt att kommunicera med varandra så har en 
vidareutveckling av begreppet WOM vuxit fram som kallas eWOM. Elektronisk word-
of-mouth definierar Litvin et al. (2008, s. 459) som all informell kommunikation via 
internetbaserade teknologi, som är riktad mot konsumenter och relaterar till användandet 
eller karaktärsdrag av produkter, tjänster eller företag. Vidare förklara författarna att detta 
även involverar kommunikation mellan företag och konsumenter vilket skiljer sig från 
tidigare definition av WOM. Vi har valt att involvera denna form av WOM eftersom 
crowdfunding sker mestadels över internet och därför agerar på en plats där 
kommunikation över internet är standardiserat. 
 
Eftersom landskapet för WOM har förändrats markant så har även förutsättningarna för 
positiva och negativa effekter av marknadsföringsmetoden följt därefter. En möjlighet 
med WOM oavsett dess form är dess unika potential att skapa en positiv 
feedbackmekanism mellan WOM och försäljning (Jalilvand et al., 2011 s. 43). Författarna 
fortsätter med att beskriva hur WOM kan leda till ytterligare försäljning som i sin tur 
skapar mer WOM och som sedan leder till ytterligare försäljning. Digitaliseringen av 
WOM har skapat fler möjligheter men även utmaningar. Jalilvand et al. (2011, s. 45) 
skriver att eWOM tillåter konsumenter att få information om potentiella köp från fler 
parter än deras egna sociala nätverk och att informationen kan komma från grupper med 
relevant kunskap men deras geografiska platser inte är begränsade. Fortsättningsvis 
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beskriver författarna att majoriteten av konsumenterna anser att åsikter online är lika 
pålitliga som företags och organisationers egna hemsidor vilket betyder att konsumenter 
har en hög tillit till okända konsumenters åsikter. Dellacoras (2003, s. 2) beskriver att den 
låga kostnaden för tillgång till information innebär att eWOM kan uppstå i väldigt stor 
utsträckning och potentiellt skapa nya möjligheter inom en marknad. Vidare beskriver 
författaren att nya utmaningar kan uppstå eftersom internets anonymitet av 
kommunikatörer avsiktligt kan vilseleda konsumenter. Eftersom digitaliseringen av 
WOM har öppnat möjligheter till global kommunikation så menar Jalilvand et al. (2011, 
s. 45) att det blir svårare att applicera lokala marknadsstrategier. Detta innebär alltså att 
marknaden har ändrats och lokala marknadsstrategier har delvis tappat sin funktion. 
Ytterligare förklarar författarna att på grund av mediets låga kostnad, stora potential och 
höga anonymitet kommer konsumenter i större utsträckning framöver bli exponerade för 
åsikter från online opinion leaders (Jalilvand et al., 2011, s. 45). 
 
Trots digitaliseringens utveckling av fenomenet WOM finns det flertalet aspekter som är 
densamma för både WOM och eWOM (Barreto, 2013, s. 632). Eftersom båda fenomenen 
har samma syfte (att sprida information) är de därför inte möjliga att separera. 
Fortsättningsvis kommer vi därför att beskriva hur företag kan påverka de sammanslagna 
begreppen i denna del. Rossman & Zimmerman (2017, s. 147) styrker att WOM är en 
kundgenererad kommunikation och är därför svår men möjlig att påverka. Som all 
kommunikation, så har även WOM olika värde baserat på dess kontext och Ennew et al., 
(2000, s. 75) säger att WOM har störst slagkraft vid produkter som är kopplade till hög 
risk vid köp. Vidare fortsätter författarna med att säga att detta är anledningen till varför 
WOM har störst påverkan på tjänster eftersom risken vid köp är högre. I linje med detta 
skriver Rosario et al. (2016, s. 298) att nya produkter också påverkas kraftigare av WOM 
jämfört med äldre produkter på grund dess höga osäkerhet. Barreto (2013, s. 649) skriver 
att nöjda kunder, alltså kunder vars förväntningar är uppfyllda är mer troliga att vara 
effektiva i sin kundkommunikation än vad lojala kunder är. Författaren beskriver därför 
hur ansträngningar att styra en kunds förväntningar kan vara avgörande om det specifika 
företaget senare får spontan positiv WOM. Ennewa et al. (2000, s. 75) skriver hur 
relationer främst skapas med hög kvalitet av företagstjänster, bra kundrelationer och via 
säkerställandet att kundservice är enastående.  
 
På grund av att marknadsföringslandskapet har förändrats markant och den potentiella 
kommunikationsmöjligheten mellan konsumenter har ökat, så säger Jalilvand et al. (2011 
s. 43) att WOM är en starkt influerade faktor till konsumenters handlingar. Speciellt har 
denna kommunikation stor påverkan på produkter och tjänster med högre risk. Detta 
kopplat till att crowdfunding lockar många nya företag som ofta har innovativa idéer är 
detta en intressant relation till WOM. Därför har vi valt att använda denna teori då syftet 
är att undersöka hur crowdfunding påverkar ett nytt företags marknadsföring. 

3.4 Valley of Death 
Det slutgiltiga målet med en produktlansering är alltid tillväxt. Eftersom crowdfunding 
handlar om produktlansering så är potentiell tillväxt en central del i en 
crowdfundingkampanj och där bidrag till marknadsföringen kulminerar. Det är alltså här 
eventuella bidrag till marknadsföringen i form av kundlojalitet och kundengagemang får 
praktiskt bidrag till företaget som crowdfundar. Därför har vi valt att använda oss av en 
teori som rör problematik vid produktlanseringar i vår studie. Valley of Death innebär det 
gap som finns mellan idé och försäljning (Branscomb and Auerswald, 2003; Markham, 
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2002; Markham 2010). Termen Valley of Death är relativt bred i sin definition och 
justeras ofta för att passa små förändringar i studierna. Markham et al. (2002, s. 40) menar 
att det är kommunikativa brister mellan produktutveckling och marknadsföring i ett 
företag som är gapet. Osawa & Miyazaki (2006, s. 94) beskriver det som perioden mellan 
produktlansering och att företaget når break-even point. Markham (2010, s. 410) 
beskriver det som att skillnaden mellan forskning och produktutveckling som är gapet.  
Rencher (2012) benämner det som perioden mellan slutstadiet av produktutveckling tills 
att försäljningen täcker utgifterna. Det är alltså svårt att skapa sig en generell förståelse 
av vad Valley of Death egentligen är. Majoriteten av forskningen säger dock detsamma, 
uppstartsfasen av företagande innefattar diverse utmaningar som varierar efter bransch 
men uppkommer vid samma tidpunkter i ett företags produktlivscykel. Valley of Death 
kan dock hanteras och exempelvis har Barr et al (2009) studerat hur utbildning kan 
minska Valley of Death.  
 
Vi kommer i den här studien utgå från Osawas & Miyazakis (2006, s. 94) förklaring då 
den tydligt representerar ett stadie som crowdfundingföretagen genomgår. Valley of 
Death består av de olika delarna som syns i figur 3. Tid och pengar är parametrarna på de 
olika axlarna och vi har två linjer att förhålla oss vid. Försäljningslinjen beskriver totala 
försäljningen och den kassaflödeslinjen beskriver totala kassaflödet. Kassaflödet 
definieras som “över-skott som resultat av skillnaden mellan in- och ut-betalningar i ett 
före-tag” (SO, 2009) och består därför av många inkomster och utgifter ett företag kan 
ha. Valley of Death är ett resultat av att företag i de tidigare stadierna av sin 
produktlivscykel inte har några intäkter men stora utgifter (Rencher 2012, s.7). Dessa 
skulle exempelvis kunna vara i form av utvecklings- och marknadsföringskostnader. 
Resultatet blir en djup “grop” vid produktlanseringen som ett företag måste överleva för 
att kunna klara sig på marknaden. Problematiken är då hur ett företag på bästa sätt klarar 
av det här stadiet och om det finns bättre sätt att hantera det. 

 
Figur 3. Valley of Death with tech chasm overlay 

Källa: Rencher (2012, s. 9) 
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3.5 Summering av teori 
Sammanfattningsvis belyser litteraturen att starka kundrelationer leder till att företag 
behåller befintliga kunder. Litteraturen visar även att det finns flera faktorer som påverkar 
kundrelationer men två av de viktigaste är graden av engagemang och lojalitet en kund 
har gentemot ett företag. Utöver en stärkt relation kan engagemang leda till bredare 
informationsspridning vilket slutligen kan ge fler kunder.  Belöningsbaserad 
crowdfunding ämnar finna backare till ett företag som sedan belönas med en produkt. 
Aktiviteten går därför inte att skilja från begreppet kunder vilket gör att företag via 
crowdfunding får en bas av kunder redan innan lanseringen har skett. Tidigare forskning 
har även visat att backare har ett beteende som skulle kunna vara gynnsamt för nya företag 
genom de utmaningar de står inför. Det finns därför grund för att man bör kunna koppla 
kundrelaterade marknadsföringsteorier till ämnet och därifrån utföra en analys. Vi 
kopplar teorier som både beskriver kortsiktiga faktorer (kundengagemang) och mer 
långsiktiga faktorer (kundrelationer/kundlojalitet) till ämnet. Vidare rör sig alltid en 
crowdfundingkampanj om en produktlansering och därför är det viktigt att behandla 
potentiella problem kring produktlanseringar som ett möjligt område crowdfunding kan 
påverka. Eftersom samtliga kampanjer involverar denna process har vi ytterligare valt att 
involvera en teori som beskriver utmaningar med lanseringsprocessen. Nedanför har vi 
tagit fram en modell som beskriver hur crowdfunding går igenom alla steg och kan 
resultera i tillväxt. 
 

 
 
Figur 4 

Crowdfunding är grundpelaren för studien och den teoretiska basen. Crowdfunding ger 
kundkontakt och modellen visar hur den delas upp i två delar. De två huvudkategorierna 
leder sedan till teorier som förklarar potentiella marknadsföringsfördelar. De potentiella 
fördelarna påverkar produktlanseringen och därför går samtliga igenom den sista teorin. 
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4. Praktisk metod 
I det här kapitlet beskriver vi hur studien gått till praktiskt. Vi börjar med att redogöra 
för studiens övergripande design, efter det beskriver vi våra urvalskriterier, vilka urval 
vi gjort och storleken på dessa. Vi fortsätter med att beskriva hur vi genomförde 
intervjuerna och avslutar med att presentera empiriframställning, analys och 
forskningsetik. 

4.1 Forskningsdesign 
Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Enligt Trost 
(2010 s. 25) är en kvalitativ studie att föredra om forskaren vill ha svar på komplexa 
frågor vilket kan leda till att forskaren kan finna många intressanta mönster, åsikter och 
skeenden. Vi vill förstå människor på djupet i en viss miljö samt deras uppfattning om 
verkligheten vilket styrker vårt val av kvalitativ forskningsmetod (Yin, 2011, s. 15). Att 
förstå människors åsikter och mönster om crowdfundings påverkan på marknadsföring 
stämmer överens med det interpretivistiska förhållningssätt till kunskap som studien har. 
Vi vill skaffa oss en förståelse för företags upplevelse av crowdfunding och hur det kan 
påverka kundengagemanget, kundrelationer och möjligheten till tillväxt. 
 
Vi har valt att genomföra intervjuer för att förstå våra respondenters åsikter. Enligt Trost 
(2010, s. 53) så är intervjuer lämpliga att använda sig av om forskaren vill få svar på hur 
snarare än varför vilket är i linje med vår frågeställning. Fortsättningsvis beskriver 
författaren att intervjuer är lämpliga om intervjuaren vill förstå respondentens 
bevekelsegrunder, sätt att tänka och sätt att handla vilket kan kopplas till vårt syfte med 
denna studie. Metodvalet styrker även Denscombe (2018, s. 268) som skriver att 
intervjuer är lämpliga att använda sig av om syftet är att förstå komplexa frågor där målet 
är att skapa ingående förståelse av hur saker fungerar och hur faktorer är 
sammankopplade. Detta kan kopplas till vår kunskapssyn och interpretivism där målet är 
att undersöka respondentens tankar och åsikter. Det finns många fördelar med att använda 
sig av intervjuer och det vanligaste argument är möjligheten till informationsdjup och 
flexibilitet (Denscombe 2018, s. 292; Bryman & Bell, 2015, s. 451). Däremot har 
datainsamlingsmetoden även nackdelar där Denscombe (2018, s. 293) skriver att 
respondentens handlingar och uttryck inte alltid stämmer överens och kan därför skapa 
en felaktig bild av vad de själva definierar som sanning. Ytterligare beskriver författaren 
att vid exempelvis semistrukturerade intervjuer kan det vara svårt att uppnå en 
regelbundenhet eftersom intervjuerna påverkas av rådande kontext. Eftersom vi vill få 
data om respondenternas åsikter och upplevelser av hur crowdfunding har påverkat ett 
företags marknadsföring, har vi valt att gå vidare med intervjuer och anser att det är en 
lämplig metod. Främst har vi valt denna metod eftersom det är svårt att få en djupare 
förståelse för respondenters åsikter med en kvantitativ metod. 
 
Saunders et al. (2009 s. 320) beskriver att det finns tre olika typer av intervjustrukturer. 
De är strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Denscombe (2018, 
s. 269) skriver att strukturerade intervjuer betyder att intervjuaren har tydligt inflytande 
på frågornas utformning. Författaren fortsätter med att detta är en standardiserad 
datainsamlingsprocess där intervjun liknar en enkät. Motsatsen till detta är enligt Myers 
(2013, s. 122) en ostrukturerad intervju som innebär att intervjuaren tillåter respondenten 
tala fritt. Författaren fortsätter med att beskriva hur intervjuaren kan behöva improvisera 
för att vägleda en ostrukturerad intervju om den plötsligt stannar av. Den sista metoden 
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kallas semistrukturerad och är enligt Denscombe (2018, s. 269) ett mellanting av de 
tidigare beskrivna intervjustrukturerna. Denna metod utgår från färdiga frågor men ger 
utrymme för en viss flexibilitet för den som intervjuar om relevanta sidospår skulle visa 
sig.  
 
Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer i denna studie eftersom det tillåter 
respondenten att svara flexibelt på våra frågor. Metoden ger även respondenten möjlighet 
att utveckla sina idéer vilket är nödvändigt för vår studie eftersom vi vill få en djupare 
förståelse för ett företags åsikter och resonemang. En strukturerad intervju hade inte gett 
utrymme för respondenten att utveckla sina resonemang och därmed finns det en risk att 
missa väsentlig information. Ett val av helt ostrukturerad intervju skulle innebära en risk 
att respondenten beskriver helt andra delar än vad vi som författare efterfrågar och därför 
en större risk att informationen inte leder till besvarande av frågeställning och syfte. Vi 
har därför skapat flexibla intervjuguider som ämnar att skapa en dynamisk intervju men 
där vi ändå kan styra innehållet till viss del. Valet av semistrukturerade intervjuer kommer 
därför tillåta respondenten tala fritt samtidigt som samtalet är baserat på vår teoretiska 
referensram som är grunden till studien. 

4.2 Urvalskriterier 
För att kunna genomföra studien på ett adekvat sätt i förhållande till studiens syfte så 
bestämde vi ett antal urvalskriterier för insamlingen av empiri. Ett av kriterierna vi valde 
är att företagen ska vara crowdfundade genom belöningsbaserad crowdfunding. Valet är 
baserat på att flertalet stora plattformar agerar med den här typen av crowdfunding och 
att det är den enda typen där individer får en produkt eller tjänst i utbyte för sitt köp. Detta 
innebär att marknadsföringsteorier om kunder går att applicera på belöningsbaserad 
crowdfunding vilket inte hade varit fallet med andra former av crowdfunding. Det andra 
kriteriet är att crowdfundingkampanjerna ska ha uppnått de mål som står skrivna på deras 
kampanjsidor. Valet baseras på att många crowdfundinghemsidor arbetar efter en “all or 
nothing” princip vilket innebär att om en kampanj inte når upp till sitt mål så får ansvariga 
inga av de insamlade pengarna (Kickstarter, 2019).  Vi anser därför att företaget behöver 
ha tagit del av de crowdfundade pengarna för att kunna avgöra om crowdfundingen hade 
någon som helst effekt på marknadsföringen. I vissa fall innebär en misslyckad kampanj 
att företaget aldrig startades. Därav har kriteriet använts för att säkerställa att kampanjerna 
ledde till att företagen genomförde sina projekt och då möjligen kan ha påverkat företagen 
marknadsföringsmässigt. Det tredje kriteriet är att respondenten vi intervjuar ska ha varit 
delaktig i själva crowdfundingprocessen. Kriteriet är för att säkerställa att personen ska 
kunna ge bra svar på crowdfundingens potentiella effekter på marknadsföringen och om 
det var just crowdfundingen som gav dessa. 
 
Ytterligare ett urvalskriterium som vi valt att involvera är att enbart intervjua nya företag. 
Valet har baserats på att de flesta företagen som väljer att crowdfunda ofta är nya och 
därför underlättas urvalet. Vidare så är valet i linje med studiens frågeställning och syfte. 
Nya företag tror vi också har störst möjlighet att gynnas av potentiella fördelar via 
crowdfunding och därför kan resultaten bli mest tydliga med ett sånt urval. För att skapa 
en korrekt tidsram för studien var ytterligare ett urvalskriterium att inget av företagen 
skulle ha genomfört sin kampanj för mer än fyra år sedan. Främst för att empirin ska vara 
nyligen framtagen vilket ger en mer trovärdig analys och senare slutsatser. 
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4.2.1 Urval 
När en studie utförs så görs ett urval av populationen, detta eftersom det i regel anses ger 
goda nog resultat trots att inte samtliga medlemmar ur en undersökningspopulation 
undersökts (Denscombe, 2018, s. 57). Då studien ämnar undersöka hur crowdfunding 
påverkar marknadsföringen så kommer vi att studera crowdfunding ur ett 
företagsperspektiv. Vi väljer att begränsa oss till företag som använt sig av Kickstarter 
som plattform för sin kampanj och att det i sin tur ska vara företag som har bedrivit 
lyckade Kickstarterkampanjer. Detta blir då urvalet ur den totala populationen vilket 
skulle innebära alla företag som har genomfört lyckade belöningsbaserade 
crowdfundingkampanjer. Vi baserar urvalet på att Kickstarter är en stor och välkänd 
plattform i crowdfundingsammanhang. De är dessutom endast fokuserade på 
belöningsbaserad crowdfunding och det finns data på existerande och tidigare kampanjer 
på hemsidan.  Kickstarter har kvar kampanjerna på sin hemsida och man kan där se vilka 
projekt som har lyckats, vilka intäkter de fått (både totalt och i paritet till sitt mål) samt 
hur många människor som har stöttat projektet vilket ger en god grund för urvalet. 
 
Denscombe (2018, s. 57) menar att det finns två typer när man ska göra ett urval, 
explorativt och representativ. Det explorativa urvalet passar i regel bättre till studier av 
mindre skala och kvalitativ karaktär (Denscombe, 2018, s. 58). Explorativa urvalet 
stämmer in för vår studie och vi har således valt att använda oss av urvalstypen. Det 
explorativa urvalet innebär att man inte nödvändigtvis använder ett exakt tvärsnitt då 
målsättningen är att generera teori eller outforskade resultat (Denscombe, 2018, s. 58). 
Målsättningen är att förstå hur crowdfunding påverkar marknadsföringen och att området 
är outforskat. Författarna menar även att genom det explorativa urvalet kan forskare 
komma att undersöka “intressanta, extrema eller ovanliga exempel som kan belysa det 
man studerar” (Denscombe, 2018, s. 58). Även detta är i linje med vår studie då 
crowdfunding som finansieringsmetod ofta innebär nytänkande och innovativa lösningar 
vilket innebär att många företag ur populationen skulle kunna klassas som “intressanta, 
ovanliga eller extrema”. Som alternativ urvalsprocess finns representativt urval vilket 
innebär att man gör ett tvärsnitt över hela populationen (Denscombe, 2018, s. 57). Vi 
kommer för vår studie använda oss av ett explorativt urval. 
 
När urvalet sedan skall genomföras finns ytterligare faktorer att ta i beaktning. I nästa 
steg görs valet om det ska genomföras ett sannolikhetsurval eller ett icke-
sannolikhetsurval. Icke-sannolikhetsurvalet innebär att vi som forskare har viss 
bestämmanderätt över vårt urval och kan därav påverka det inom rimliga gränser 
(Denscombe, 2018, s. 59). Vi kommer för vår studie använda oss av ett icke-
sannolikhetsurval. Det är baserat på att urvalet för företag som crowdfundat skulle bli för 
stort om vi skulle dela upp detta till ett tvärsnitt av alla företag som genomfört en lyckad 
crowfundingkampanj. För att detta skulle vara rimligt skulle vi behöva göra ett tvärsnitt 
från alla branscher där företag skulle kunna tänkas crowdfunda vilket är alla branscher 
där det kan uppkomma nya företag. Vi valde därför att börja med företag som genomfört 
sin kampanj på Kickstarter och fortsatte sedan med att kontakta företag som agerar i olika 
branscher. Detta för att imitera processen och bredden av ett sannolikhetsurval utan att 
faktiskt göra ett. Tillvägagångssättet ledde vidare till att vårt icke-sannolikhetsurval 
utvecklades eftersom vi valde att intervjua företag vi som författare tror har stor möjlighet 
att besvara syftet. Denscombe (2018, s. 59) menar vidare att icke-sannolikhetsurvalet ofta 
hänger ihop med det explorativa urvalet då det finns en målsättning att undersöka subjekt 
utifrån faktorer som deras kunskap, erfarenhet eller att de skiljer sig från normen. Det 
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bidrar även till att studiens syfte kan besvaras och stärker därigenom vårt val av icke-
sannolikhetsurval. 
 
Bryman & Bell (2015, s. 430) förklarar att majoriteten av kvalitativ forskning på något 
sätt innehåller element av målmedvetet urval. Det målmedvetna urvalet innebär att det 
finns en strategisk baktanke med urvalet man gör. Detta för att kunna försäkra sig om att 
alla relevanta parter är med i urvalet (Bryman & Bell, 2015, s. 429). Denscombe (2018, 
s. 67) beskriver bland tekniker för icke-sannolikhetsurval det subjektiva urvalet vilket 
kommer vara vårt urval för studien. Denscombe (2018, s. 66–67) beskriver det subjektiva 
urvalet som att man anser sig kunna få ett bra resultat genom att undersöka ett litet antal 
personer som handplockas utifrån relevans och kompetens inom området. Vår studie 
agerar då utifrån den här principen och anpassar vårt urval till människor vi anser kan ge 
relevant och kvalitativ respons för vår studie. Vidare menar Denscombe (2018, s. 68) att 
det subjektiva urvalet kan användas för att bredda spektrat och därigenom efterlikna ett 
representativt urval mer än vad det annars gjort. Samtidigt innebär det att studien kan få 
med “outliers” i urvalet vilket ger möjlighet att få större bredd i resultatet. 
 
Vårt urval har lett till att vi kontaktat företag genom deras egna kanaler som exempelvis 
mailadresser eller kontaktformulär via deras hemsida. Vi har hittat dessa genom 
Kickstarters egen sökfunktion där vi kunde sortera företag efter färdiga kampanjer, land, 
kampanjdatum och därigenom lokalisera företag som uppfyller våra urvalskriterier. Vi 
har sedan använt oss av email för att få den initiala kontakten där vi beskrivit vad den 
övergripande målsättningen med studien är och varför just deras företag har blivit 
kontaktat, det vill säga att de stämmer överens med våra urvalskriterier. Vi hade först 
svårt att hitta respondenter till vår studie då flertalet svarade att de inte hade tid eller inte 
svarade överhuvudtaget. Senare med fler utskick bokade vi in åtta intervjuer för att 
säkerställa att vi hade empiriskt material till kommande analys. Vid den första kontakten 
användes inte termen marknadsföring då vi inte vill påverka responsen i senare skeden 
av empiriinsamlingen. Nackdelen med att kontakta företag helt utan tidigare koppling är 
att svarsfrekvensen blir relativt låg. Vi har dock genom Kickstarters sökfunktion kunnat 
säkerställa våra urvalskriterier och kunnat identifiera företag vars profil kan ge intressanta 
och kvalitativa svar för vår studie och besvara vårt syfte. Att använda sig av endast 
Kickstarter när det finns fler plattformar som skulle kunna uppfylla våra urvalskriterier 
är inte helt optimalt. Den typen av exludering av potentiellt urval baserat på 
bekvämlighetsfaktorer kallas bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018, s. 71). Detta 
innebär att även om vårt urval är ett subjektivt urval så färgas det lite av 
bekvämlighetsurval. Detta är något vi är medvetna om men vi har valt att göra urvalet då 
vi anser att empirin vi samlar in kommer vara tillräcklig för att dra slutsatser. Vi anser 
även att empirin insamlad skulle kunna vara överförbar till andra plattformar som 
uppfyller våra urvalskriterier. 
 
Tabell 2. Urval av företag 

Företag Kampanjdatum Total insamlad 
summa via 
Kickstarter (SEK) 

Bransch 

Företag A 2016 4 961 032 Vattenlösningar för 
kök och badrum 
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Företag B 2018 440 055 Kultur, hållbarhet, 
mat och hotell 

Företag C 2017–2018 453 238 Köksredskap 

Företag D 2016 & 2018 442 013 (260 079 & 
181 934) 

Väskor 

Företag E 2016 & 2017 1 157 636 (489 410 & 
668 226) 

Klockor 

Företag F 2018 231 908 Klockor 

Företag G 2018 627 032 Boktillbehör 

Företag H1 2018 514 480 Författare 

4.2.2 Urvalsstorlek 
Det finns flertalet skäl till varför ett stickprov inom kvalitativ forskning kan innehålla 
färre respondenter än vad en kvantitativ forskningsmetod bör innefatta (Ritchie et al., 
2014, s. 117). Författarna beskriver att om information samlas in och analyseras noggrant 
så kommer en forskare snabbt till punkten där fler respondenter sällan leder till stora 
mängder av ny information. Främst baseras detta på att information enbart behöver 
nämnas en gång för att kunna vara med i analysen i en kvalitativ studie. Att då fler 
respondenter medverkar leder ofta till att samma information återkommer vilket betyder 
att resultatet blir mättat. Ytterligare tillägger författarna att antalet respondenter inte har 
samma avgörande roll i en kvalitativ studie då varje respondent ger mer djupgående 
information. Med dessa detaljrika svar från respondenterna skulle heller inte ett stort urval 
ge samma utrymme för noggrann och rättvis analys och är också en anledning till varför 
kvalitativa studier har färre respondenter (Ritchie et al., 2014, s. 116). Dock krävs 
fortfarande cirka sex till åtta respondenter för att skapa säkerhet i studien och därmed öka 
materialets oberoende faktor av en respondents personliga åsikter (Ahrne & Svensson, 
2015, s. 42). 

4.3 Intervjuguide 
Vår studie syftar till att förstå hur crowdfunding kan bidra till företags marknadsföring 
via ökat kundengagemang och starkare relationer. Därför har denna studies teoretiska 
referensram sin bas inom dessa huvudkategorier och vi har även valt att grunda 
intervjuguiden på dessa teorier. Intervjuguider används enligt Saunders et al (2009, s. 
368) för att intervjuare ska vara helt säkra på att nödvändiga data är insamlad. Myers 
(2013, s. 131) förklarar även att skapandet av en intervjuguide hjälper en intervjuare och 
att det är en nödvändig del av förberedelserna inför en intervju. Trost (2010, s. 54) skriver 
även hur en intervjuguide kan skapas efter en studies struktur som i sin tur styr ordningen 
av frågorna till respondenten. Genom skapandet av vår intervjuguide kommer 
intervjuerna till följd av detta bli mer strukturerade och mer exakta i datainsamlingen.  
 
																																																								
1	Det här företaget är inte ett fysiskt företag utan ett projekt, vi hänvisar dock till det som ett företag för 
enkelhetens skull	
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Kylén (2004, s. 31) beskriver hur en intervju kan vara baserad på trattmodellen som 
författaren presenterar. I sin helhet bygger modellen på att intervjuare inledningsvis 
ställer öppna frågor, för att sedan fråga mer specifika och mot slutet öppna upp till bredare 
frågor igen. Författaren skriver att en intervju inte nödvändigtvis behöver hålla sig till 
modellen men att den kan fungera som ett bra stöd för strukturen (Kylén 2004, s. 31). Vi 
har valt att följa modellen och därför skapat en intervjuguide strukturerad efter den. I 
mittendelen av intervjun anser vi att det är mest lämpligt att fråga mer specifika frågor 
för att med störst sannolikhet få information som är relevant till studien. Kylén (2004, s. 
38) skriver att avslutningen kan vara mer öppen för att avsluta intervjun på ett behagligt 
sätt med det främsta syftet att respondenten ska känna sig bekväm att höra av sig om det 
var någon väsentlig information som missats. Vi har valt att applicera mer öppna frågor 
mot slutet för att skapa denna känsla hos respondenten.  

4.3.1 Pilotstudie 
Efter att vi var klara med utförandet av intervjuguiden valde vi att testa den genom en 
pilotstudie för att se om samtliga frågor var förståeliga och följde en rimlig samtalsvänlig 
ordning. Detta är i linje med Svensson & Starrin (1996, s. 62) som skriver att 
intervjuguiden bör testas efter dess utformande. Ytterligare skriver Bryman (2011, s. 422) 
att en pilotstudie gör det möjligt för en forskare att förstå hur frågor uppfattas av en 
respondent. När en pilotstudie hade genomförts insåg vi att vissa ändringar behövde 
göras. Vissa frågor var lite för direkta samtidigt som andra var lite för vaga och därmed 
svåra att svara på. Efter att pilotstudien genomförts ändrades de problematiska frågorna 
för att ha en så lämplig slutgiltig intervjuguide som möjligt. Vidare så menar Trost (2010, 
s. 82) att en intervju inte bör vara för lång. Genom vår pilotstudie kunde vi även testa 
tidsåtgången och vi fastställde att ca 40 minuter var rimligt för det antal intervjuer vi haft 
i denna studie. Eftersom vi testade intervjuguiden på en person som inte använt sig av 
crowdfunding kan kvalitén på pilotstudien ifrågasättas. Däremot gav vi en tydlig 
förklaring för innebörden av crowdfunding till individen och hen fick bekanta sig med 
crowdfundings olika delar via en inblick av olika crowdfundingkampanjer som 
genomförts. Därför anser vi att de åsikter och förslag på förbättringar var relevanta för 
framtagandet av en bra intervjuguide. 

4.4 Utförande intervjuer 
En väsentlig del av en datainsamling via intervju är att förstå hur olika aspekter kan 
komma att påverka den presenterade informationen. Trost (2010, s. 65) skriver hur en 
intervju kan påverkas på grund av den relation mellan olika parter som finns på plats, 
miljön samt upplevda tryggheten. På grund av geografiska skäl genomförde vi samtliga 
intervjuer över telefon eller via Skype. Att vi hade distansintervjuer kan ha påverkat 
studien negativt då vi inte hade samma möjlighet att uppfatta reaktioner eller kroppsspråk. 
Dock eftersom våra frågor inte har relaterat till några ämnen där kroppsspråk eller 
reaktioner kunnat vara en bidragande faktor till svaren, så har inte kroppsspråk behövt 
observeras. Ytterligare har samtliga intervjuer genomförts i ostörda miljöer för att 
undvika oförutsedd påverkan på respondenten. I det här fallet grupprum där bara vi var 
närvarande. 
 
Kylén (2004, s. 18) skriver att längden på en intervju kan vara en avgörande faktor baserat 
på studiens forskningsområde. Förrättaren beskriver att intervjuer kan vara både korta 
eller långa, från ett par minuter till över en timme. Kortare intervjuer kan vara bra om 
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syftet är att få information om ett begränsat ämne samtidigt som långa intervjuer är det 
motsatta när författare vill skapa sig djupare kunskap inom ett eller flera 
forskningsområden. Våra intervjuer hade en längd mellan 20–58 minuter med ett 
genomsnitt på cirka 40 minuter och har därför resulterat till djupare förståelse. 
 
Redan innan vi genomfört vår sista intervju kunde vi se vissa gemensamma drag bland 
respondenternas svar och förstod därför att resultatet började bli mättat. Trots detta 
genomförde vi samtliga intervjuer för att kunna ha större empiriskt stöd för vår senare 
analys. Kritik mot denna studie skulle kunna vara att intervjuerna blev olika långa vilket 
har resulterat i olika detaljrika svar från respondenterna. Detta beror på att en respondent 
hade bråttom och en annan verkade obekväm i situationen och svara kort på vissa frågor. 
Men samtidigt kan korta svar vara värdefulla och de längre intervjuerna har stundvis lett 
till fler sidospår och därför anser vi att samtliga intervjuer har innehållit värdefull 
information till vår studie.   
	
Tabell 3. Intervjusammanfattning 

Namn Längd på intervjun Plats Datum 

Företag A 36:54 Telefon 26/3–19 

Företag B 29:49 Skype 27/3–19 

Företag C 53:33 Telefon 28/3–19 

Företag D 20:02 Skype 29/3–19 

Företag E 58:41 Telefon 1/4–19 

Företag F 38:28 Telefon 3/4–19 

Företag G 50:01 Skype 4/4–19 

Företag H 36:23 Skype 4/4–19 

4.5 Hantering av insamlad data 

4.5.1 Inspelning och transkribering 
Saunders et al. (2009, s. 485) skriver att vanligtvis spelas intervjuer in för att sedan kunna 
transkriberas. Fortsättningsvis beskriver författaren att transkribering innebär att 
intervjuaren lyssnar på ljudfilen och skriver intervjun till ordform. Bryman et al. (2011, 
s. 597) skriver att det finns flertalet fördelar med att transkribera en intervju och 
möjligheten till att se över den insamlade datan igen för en mer noggrann analys är en av 
de mest väsentliga delarna. Därför frågade vi våra respondenter om de godkänner att vi 
spelar in intervjun. Därefter, med nära anslutning till själva intervjun, transkriberade vi 
informationen för att minimera risken att återge inkorrekt empiri. Genom 
tillvägagångssättet har vi därför transkriberat i samma ordning som vi haft intervjuerna. 
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4.5.2 Empiriframställning 
Empirin som skapats av intervjuerna har presenterats genom en uppdelning efter olika 
teman som vi identifierat när vi läst transkriberingarna. Denna översiktsmetod skriver 
Trost (2010, s. 154) är funktionell för att sedan analysera dessa olika teman. Främst har 
vi presenterat en helhetssyn av samtliga intervjuer men vi har även valt flertalet citat från 
respondenter för att styrka vissa delar. Citaten som valts är ämnade att hjälpa läsaren att 
få en tydligare bild av den argumentation som skett. Ytterligare anser vi att metoden 
medför en större trovärdighet för studien eftersom citat är en exakt och transparent 
framställning av empirin och är i linje med hur vi ser på verkligheten.  

4.6 Analysmetod 
Enligt Saunders et al. (2012, s. 556) så finns det inget givet eller standardiserat sätt att 
strukturera och analysera den insamlade data som införskaffas när det görs en kvalitativ 
studie. Författaren fortsätter och beskriver att det första steget är att få en överblick och 
förstå den stora mängden data. Vi valde därför inledningsvis att basera analysen på den 
teoretiska referensram vi tidigare satt upp. Grunden till valet är att vi har ett deduktivt 
angreppssätt där teori är grunden för analys. Vi undersökte därför de teman som teorin 
hade och använde dem som grund för analysen. Efter det så läste vi vår empiri flertalet 
gånger för att identifiera teman bland respondenternas svar.  
 
När vi hade identifierat generella teman bland empirin så placerade vi dem bredvid teorin. 
Genom tillvägagångssättet så fick vi en tydlig överblick över vad som låg som grund för 
den potentiella analysen. Vidare så letade vi efter liknande teman mellan teori och empiri 
eftersom vi ansåg att det skulle ge ytterligare tydlighet i vår studie. Vi fortsatte sedan 
genom att prova olika kombinationer mellan teori och empiri för att få en holistisk bild 
och kunna se samband. Resultatet blev ett par huvudkategorier med tillhörande 
underkategorier som vi ansåg gav en tydlig grund för analysen. Det är även baserat på 
dessa kategorier som vi har namngett rubrikerna för analysen. Detta tillvägagångssätt är 
i linje med vad Bryman & Bell (2017, s. 556) kallar för tematisk analys. Analysmetoden 
går ut på att forskaren går igenom sin data och försöker identifiera teman som stämmer 
överens mellan teori och empiri.  
 
Under processen insåg vi även att vår teori var otillräcklig och att det fanns ett 
teoriområde som empirin tydligt diskuterade. Eftersom studien har inslag av induktion 
valde vi därför att komplettera teorin i analyskapitlet med det teoriområde vi ansåg vara 
relevant för analysen. 

4.7 Forskningsetik 
Vid forskning inom samhällsvetenskap så finns etiska aspekter som forskare bör förhålla 
sig till. Saunders et al. (2009, s. 184) skriver att det finns två olika filosofier som förklarar 
de synsätt en forskare kan stå i relation till och dessa är dentologisk och teologisk. Det 
dentologiska synsättet beskriver hur forskare alltid rättar sig efter de etiska regler som 
finns. Motsatsen till detta är teologiska synsättet som enbart ser till forskningens bästa 
och berättigar forskaren till att handla oetiskt om relevant information och data kan 
erhållas (Saunders et al., 2009, s. 184). Vi har valt att arbeta i linje med den dentologiska 
filosofin eftersom vi inte vill riskera vår personliga integritet för att kunna förbättra 
studiens resultat. Vi anser även att detta synsätt är mest moraliskt rätt mot våra 
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respondenter som tagit sig tid att hjälpa oss med vår studie. Vi har genomgående för 
studien arbetat för att respondenterna ska känna sig bekväma i situationen de befinner sig 
i. Exempelvis så har vi har berättat att frågorna är frivilliga att svara på och att de har rätt 
att avbryta intervjun när de vill. Utöver detta så har vi genomgående informerat 
respondenterna om att de är anonyma i studien för att de ska känna sig bekväma under 
intervjun och att deras svar inte ska påverkas av personliga faktorer. Under analysen har 
vi vidare arbetat med att inte vinkla arbetet efter våra egna mål utan presentera det 
sanningsenligt. 
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5. Empiri 
I det här kapitlet talar vi inledningsvis om Kickstarter som plattform, vi fortsätter sedan 
med att presentera företagen och respondenterna vi intervjuat. Efter det så diskuteras 
deras kampanjer, varför de valde crowdfunding, spridningen de fick genom 
crowdfunding, crowdfundingkunderna, feedback och hur det påverkade 
produktlanseringen. 

5.1 Kickstarter 
Kickstarter är en av många plattformar för crowdfunding. Plattformen som är en hemsida 
ämnar till att koppla ihop potentiella backare med kreatörer för att gynna båda parter 
genom utbyte av kapital mot tjänster eller produkter. Kickstarter har totalt 10 miljoner 
backare från hela världen och har öppnat 4.2 miljoner kampanjer sedan start (Kickstarter, 
2019). När en kreatör eller ett företag väljer att starta en Kickstarterkampanj får de själva 
bestämma många delar av kampanjen. De viktigaste funktionerna som de kan kontrollera 
är för vår studie är valet av vilket mål de ska ha, val av design på sin kampanjsida samt 
vilka inställningar de ska ha för kommentarsfältet. Kickstarter har full kontroll över själva 
transaktionen av kapital under tiden kampanjen är aktiv. Vanligtvis så skapar kreatören 
eller företaget en beskrivande film av sitt projekt som ofta placeras högt upp på deras 
kampanjsida och detta har samtliga av våra respondenter valt att göra. Fortsättningsvis så 
finns på varje kampanjsida beskrivande och delvis säljande texter och bilder på projektet. 
Generellt har samtliga crowdfundingplattformar hög transparens eftersom de presenterar 
exakta siffror på projektens mål, hur många backare en kampanj har fått, hur mycket 
kapital de fått, vilka summor som backarna sponsrat med, varifrån i världen backarna 
kommer ifrån och så vidare, och Kickstarter är inget undantag. Ytterligare så skapas en 
funktion via kampanjen som kallas ”community” där samtliga backare till ett projekt 
involveras. Till denna grupp skickas uppdateringar på hur projektet går och alla backare 
har möjlighet att kommentera och kommunicera med företaget. Även detta är helt 
transparent för utomstående från projektet och utan att sponsra ett projekt kan individer 
läsa allt som skrivs. För att ge en tydligare förklaring av plattformen för läsaren så har vi 
lagt in en bild (se figur 5) på ett exempel av övre delen av en kampanjsida. Exemplet är 
inte från någon av våra respondenter och har adderats för att läsaren enklare ska kunna 
relatera till respondenternas resonemang. 
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Figur 5. Exempel på en Kickstarter kampanj 

Högst upp visas projektets namn och skapare. I mitten ligger den beskrivande filmen. Till 
höger om filmen finns snabbfakta om projektet. Nedanför filmen finns länkar till vidare 
sidor med kampanjens “FAQ”, samtliga uppdateringar, samtliga offentliga kommentarer 
och dess community. 

5.2 Företag 
Företag A är ett bolag som arbetar med vattenlösningar för kök och badrum. De 
genomförde sin crowdfundingkampanj år 2016 Kampanjen drog in 4 961 032 kr och hade 
6 935 backare. Vi intervjuade Ville Vatten som är en av grundarna till företaget. 
Respondentens generella syn på crowdfunding är positiv.  
 
Företag B är ett bolag som arbetar med kultur, hållbarhet, mat och hotellverksamhet. De 
genomförde sin crowdfundingkampanj år 2018. Kampanjen drog in 440 055 kr och hade 
133 backare. Vi intervjuade Harald Hotell som är grundare och ägare av företaget. 
Respondentens generella syn på crowdfunding är negativ. Viktigt att poängtera är att 
företaget inte är operativt och i drift i nuläget utan är fortfarande i en uppstartsfas vilket 
innebär att vissa slutsattser kan vara spekulativa. 
 
Företag C är ett bolag inom köksredskapsbranschen. De genomförde sin 
crowdfundingkampanj år 2017–2018. Kampanjen drog in 453 238 kr och hade 633 
backare. Vi intervjuade Tommas Termometer som är grundare till företaget. 
Respondentens generella syn på crowdfunding är negativ. Företaget hade också tekniska 
problem med Kickstarter under kampanjen och var tvungna att plocka ner sin kampanj 
för att vidareutveckla och sedan släppa den igen. Samma kampanj låg alltså på Kickstarter 
två gånger men fullbordades bara en gång. 
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Företag D är ett bolag inom väskbranschen. De har genomfört två 
crowdfundingkampanjer, dessa genomfördes år 2016 & 2018. Kampanjerna drog in 260 
079 & 181 934 kr och hade 260 079 & 181 934 backare. Vi intervjuade Vidar Väska som 
är VD för företaget. Respondentens generella syn på crowdfunding är positiv. 
 
Företag E är ett bolag inom klockbranschen. De har genomfört två 
crowdfundingkampanjer och dessa genomfördes år 2016 & 2017. Kampanjerna drog in 
489 410 & 668 226 kr och hade 241 & 130 backare. Vi intervjuade Kaj Klocka som är en 
av grundarna till företaget. Respondentens generella syn på crowdfunding är positiv. 
 
Företag F är ett företag inom klockbranschen. De genomförde sin crowdfundingkampanj 
år 2018. Kampanjen drog in 231 908 kr och hade 95 backare. Vi intervjuade Tobbe Tidsur 
som är grundare till företaget. Respondentens generella syn på crowdfunding är positiv. 
 
Företag G är ett bolag inom boktillbehörsbranschen. De genomförde sin 
crowdfundingkampanj år 2018. Kampanjen drog in 627 032 kr och hade 977 backare. Vi 
intervjuade Bo Bokmärke som är Marknadsföringschef. Respondentens generella syn på 
crowdfunding är positiv 
 
Företag H är ett bokprojekt som kommer att sälja en bok om ledarskap. De genomförde 
sin crowdfundingkampanj år 2018. Kampanjen drog in 514 480 kr och hade 477 backare. 
Vi har pratat med Bea Bok som är medgrundare och en av författarna. Respondentens 
generella syn på crowdfunding är något splittrad men främst positiv. Viktigt att tillägga 
här är att boken inte är släppt än så att en del av utvärderingen är spekulativ. 

5.2.1 Skäl till crowdfunding 
Företagen hade olika skäl till valet av crowdfunding som finansieringsmetod innan de 
började vilket syns tydligt genom spridda åsikter bland respondenterna. Det var ingen 
respondent som enbart valde metoden för att få in kapital till sitt företag, däremot sa Vidar 
Väska, Harald Hotell & Bea Bok att kapitalanskaffning var en av anledningarna. Dessa 
respondenter sa att de också såg fördelar med metoden genom möjligheten att bygga upp 
ett nätverk för att nå ut till fler människor. Ville Vatten var den enda respondenten som 
berättade att en anledning till valet av metoden var att testa produkten på Kickstarter 
marknaden. Han förklarade vidare att de generellt är tacksamma kunder att testa en 
produkt på och att han såg crowdfundingmarknaden som en möjlighet att fånga in lojala 
kunder. Flertalet av respondenterna svarade att de valde crowdfunding för att få ut 
produkten till fler potentiella kunder än vad de själva trodde att de skulle kunna nå via 
deras egna kanaler. Tommas Termometer svarade exempelvis att ”nå fler 
matlagningsintressenter var väl det övergripande målet”. Tobbe Tidsur var den enda 
respondenten som svarade direkt att anledningen till att företaget valde crowdfunding var 
för att tidigt kunna nå ut till en internationell publik. Han förklarade att det enligt honom 
så finns det ”liksom inget annat verktyg för det som är så pass billigt som det ändå är”. 
Som förklarat finns det flera åsikter till varför företagen valde crowdfunding och 
majoriteten av respondenterna svarade att flera skäl i kombination var avgörande för sina 
val. 
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5.3 Spridning 

5.3.1 Stor plattform 
Majoriteten av respondenterna svarade att Kickstarter är en plattform som har många 
besökare. Exempelvis sade Tobbe Tidsur att ”det är en enorm plattform”. Vidare 
kopplade sedan flertalet av respondenterna detta till att de själva har stor potential att nå 
många människor genom att använda Kickstarters stora besökarantal. Detta 
exemplifierade Tommas Termometer genom att säga ”det finns många potentiella kunder 
för oss. Alla dom 100 tusentals eller miljoner människor det är på Kickstarter”. Att 
plattformen erbjuder en stor marknad sade även Kaj Klocka som förklarade ”Det är ju 
väldigt många personer som använder sig av Kickstarter som vi kanske inte ens hade fått 
tag på om vi bara körde Instagram, via bloggare eller Youtube. Det är en fantastiskt stor 
marknad på så sätt”. Andra respondenter argumenterade även för Kickstarters storlek. 
Exempelvis sade Ville Vatten att de fick spridning genom att en tredje part hittade deras 
kampanj via Kickstarter och spred den vidare eftersom det var relevant information för 
deras kunder. Han berättade att händelsen skedde tack vare av att Kickstarter har ett stort 
antal besökare. 
  
Flertalet av respondenterna förklarade vidare att Kickstarter potentiellt ger stor spridning 
men för att få effekt kan det krävas en del eget arbete. Detta exemplifierade Ville Vatten 
genom att han förklarade hur ”Många andra gör sociala mediekampanjer kring 
Kickstarterkampanjen vilket inte vi gjorde, men om vi hade gjort det kanske vi hade nått 
upp till åtta tusen (15% ökning) om vi velat”. Vidar Väska var mest tydlig med sitt 
budskap gällande detta genom att säga: ”Marknadsföringen borde inte underskattas. Man 
lägger inte bara upp en kampanj och följaktligen händer någonting, det är nämligen 
mycket arbete.” 
  
Flertalet av respondenterna har resonerat kring att Kickstarters stora kundbas och dagliga 
besökare även är internationella. Internationell spridning har även visats i samtliga 
företags kampanjer då alla har nått ut till internationella backare från flera olika länder. 
Detta exemplifierade Tommas Termometer: ”Jag tycker det var kul att vi fick backers 
från 27 länder”. Antalet länder som företagen nått ut till skiljer sig men samtliga har fått 
backare från minst tio olika länder. Tobbe Tidsur var en av respondenterna som förklarade 
den internationella spridningen via Kickstarter med:”Man når en bredd som man inte 
hade nåt på annat sätt. Man når kunder överallt eftersom att jag har haft kunder i 
Sydafrika, Japan, Australien, Kina och så vidare.” Han fortsatte med att förklara “de här 
hade jag aldrig kunnat nå på ett sånt effektivt sätt utan crowdfunding. Och i 
förlängningen, om man leker med tanken att det skulle gå väldigt bra, så tror jag att det 
här kan öka ens omsättning ganska exponentiellt eftersom att man har sin produkt på så 
många platser i världen och då växer den på så många marknader samtidigt.” Han 
avslutade med ”Jag har sålt till nästan hela världen, och det är ju mycket tack vare 
Kickstarter.”  
 
I linje med det sade Bea Bok att: ”Vi har fått en massa oväntade människor som är 
engagerade runt hela världen”. Vidare beskrev även Ville Vatten den internationella 
spridningen: ”Faktiskt så under den här perioden, och ett halvår efter, så var det totalt 
bara tre länder som inte ville köpa våra produkter, Nordkorea, Kuba och Island. Så vi 
kunde alltså pricka av intresset från samtliga länder utöver dessa. Det är så extremt 
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fascinerande att det kan bli så bra och globalt av att några sitter i Stockholm och sätter 
ihop en kampanj.” 

5.3.3 Förväntad och total spridning 
Den totala spridningen definierar många respondenter utöver antalet backare och är därför 
hur många personer som uppmärksammat kampanjen. Den är tydligt påverkad av 
respondentens förväntade totala spridning men även inställning till crowdfunding och 
dess potential. Vi har fått liknande svar på den totala spridningen i siffror men där 
individerna själva har helt olika syn och åsikt om innebörden av det likvärdiga resultatet. 
Majoriteten av respondenterna svarade att de blev positivt överraskade av antalet backare 
till företagets kampanj. Exempelvis sade Tobbe Tidsur att han inte gjort något exakt 
estimat av totala spridningen innan kampanjen men resultatmässigt var: ”antalet mer än 
vad jag hade hoppats på”. Harald Hotell och Tommas Termometer hade båda högre mål 
internt för totala spridningen än det faktiska resultatet av kampanjen mätt i antalet 
backare. De båda hade även högre förväntningar på att Kickstarter i sig skulle generera 
mer spridning och fler backare som företagen själva inte hade koppling till. Harald Hotell 
beskrev detta genom: ”Jag tror nog att jag tänkte mig att Kickstarter i sig skulle generera 
mycket mer än vad jag skulle behöva göra”. De sista respondenterna hade båda gjort 
relativt korrekta estimat i förhållande till själva resultatet av antal backare. 
  
Ville Vatten var en av respondenterna som innan kampanjen hade ett mindre estimat för 
den totala spridningen. Den totala spridningen, alltså hur många som totalt 
uppmärksammat produkten, förklarar han att: ”Det är en grov uppskattning men jag är 
helt övertygad om att det är säkert 100 miljoner som har sett det här. Som sagt jag 
räknade ju bara ihop filmerna med olika språk på facebook och kom fram till 50 
miljoner.”. Tobbe Tidsurs estimering av den totala spridningen i förhållande till antalet 
backare var: ”Väldigt mycket mer. Det räcker nog inte ens med det tiodubbla.” och 
syftade på tio gånger det faktiska antalet backare till kampanjen. Samma multiplikator 
använde Bea Bok och förklarade: ”Helt klart så nådde vi garanterat de där 500 gånger 
10, alltså hur många människor vi nådde ut till. Jag tror även mer. Bara en post jag la ut 
på LinkedIn hade liksom 5000 views.” Hon tillade ytterligare att ”Jag känner i efterhand 
att väldigt många känner till projektet så det är tydligt att det har nått ut till fler än de 
här 477.” Liknande uträkning presenterade Vidar Väska och förklarade: ”Jag tror att vi 
hade en 5 till 10 procent ’conversion rate’2 så gör matematiken själva”.  
  
Tommas Termometer & Harald Hotell uttryckte sig tvärtemot de andra respondenterna. 
Exempelvis förklarade Tommas Termometer att han tror att crowdfundingen inte har 
påverkat produktens totala spridning. Han sa: ”Om jag får lägga mina egna värderingar 
vid det här så kan jag säga att spridningen av Kickstarter och då 
crowdfundingkampanjen blev bara mot backers. Allt annat hade vi kunnat göra genom 
att bara lansera termometern”. Harald Hotell hade en liknande syn som Tommas 
Termometer på crowdfunding och den totala spridning som det ger. Han berättade att 
Kickstarter gjorde hans projekt till ett av deras ‘project that we love’ (som flera av 
respondenterna beskrivit ger mer faktisk och total spridning) men det hade ingen 
påverkan på antalet backare enligt honom. Han förklarade att: ”Jag behövde sälja 
projektet, jag behövde presentera projektet för folk och därmed göra allt jobb.” 

																																																								
2	Conversion rate är det engelska ordet för konverteringsfrekvens och definierar det genomsnittligt antal 
konverteringar på en annaonsinteraktion och i detta fall mot en crowdfundingkampanj 
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Flera av företagen har sett att ungefär 20 till 30 procent av samtliga backare har kommit 
från Kickstarters community och därmed inte haft någon tidigare koppling till grundarna. 
Intervallets innebörd är något som respondenterna hade väldigt olika syn på. Exempelvis 
förklarade Bea Bok att: “för mig är de en superbonus, för dom människorna hade vi inte 
nått ut till annars för dom hade ju inte hittat oss.” Motsatsen till detta förklara Bo 
Bokmärke genom: ”Man ska nog inte riktigt räkna med att man får mycket spridning 
organiskt genom Kickstarter. Vi var inställda på att vi skulle bli featured och att vi skulle 
få massa köp genom Kickstarter men det var inte särskilt mycket. Jag tror det var runt 
25% eller något som kom direkt från Kickstarter resten behövde vi driva in själva.” 

5.3.4 Video 
Majoriteten av företagen berättade någon gång under intervjun om deras egna 
informationsvideo som finns på Kickstarter. I de flesta fall lyftes ämnet när samtalet 
kretsade kring den totala spridningen och respondenterna förklarade att just videon är 
viktig för den egna publiciteten och potentiella uppmärksamheten. Två respondenter hade 
oväntade händelser kopplat till videon. Ville Vatten förklarade att deras video 
publicerades på en stor facebooksida som hade många följare. Han sa att “den visades 12 
miljoner gånger på deras sida. Ytterligare gjordes det andra versioner av den där som 
hamnade runt om på facebook. Jag räknade ihop en gång och kom fram till att den visats 
30–40 miljoner gånger genom liknande versioner runt om på facebook bara. Han 
fortsatte med att förklara hur liknande situation hände via Whatsapp som är en app som 
ofta används i mellanöstern enligt respondenten. Ville Vatten avslutade med att förklara 
hur situationen ledde till att de fått en stor ökning av intressenter men även faktiska 
backare. 
 
Ytterligare förklarade han att den tidigare nämnda uppmärksamheten påverkade deras 
kampanj positivt och avslutade att kommentera spridningen: “Och det är bara det vi har 
kunna mäta.” Liknande situation hände för Tommas Termometer som förklarade: “Det 
var ju jag som pratade på den där filmen och jag pratar engelska med viss skandinavisk 
brytning. Det blev helt plötsligt en grej på facebook om att de tyckte att jag talade så rolig 
engelska. Sen så tycker dom att jag uttala ’Chicken fillet’ på så roligt sätt så det spreds 
på facebook. Men det var ju positivt egentligen. Sen så skrev en Australiensisk 
onlinetidning att den här produkten var ju jättebra men han talar väldigt konstig engelska 
på filmen.”  
  
Båda respondenterna var positiva till uppmärksamheten och exempelvis förklarade 
Tommas Termometer:”Jag såg det som positiv uppmärksamhet” Båda respondenterna 
presenterade en förståelse för att just de haft lite tur med sin spridning av filmen men 
även att spridningen inte hade kunnat ske utan Kickstarter filmen. Exempelvis förklarade 
Ville Vatten: ”det är turen att dem här andra plockade upp filmen och spred det vidare. 
Sen blir det ju också så att när en publicerar vårt inlägg/nyhet och ser att det drar trafik 
till deras sida så gör fler det!” 

5.3.5 Publika Relationer 
Alla respondenter resonerar kring hur stor potentiell uppmärksamhet deras kampanj kan 
ha fått i media. Inom ämnet är det tydligt att flera åsikter baseras på spekulationer från 
respondenterna då ingen vet exakt hur samma lansering hade blivit utan crowdfunding 
och därmed plattformen Kickstarter. Majoriteten av respondenterna var positiva och 
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förklarade hur deras kampanj fått uppmärksamhet som de annars inte hade fått. 
Exempelvis förklarar Tobbe Tidsur hur ”klockforum runt om i europa” valde att 
publicera information om hans klocka för att det passade deras läsare. Bo Bokmärke sa 
tydligt att ”Ja men alltså det är ju bra PR-mässigt”. Ytterligare förklaring av hur 
crowdfunding skulle kunnat påverka den potentiella uppmärksamheten i media gör Bea 
Bok genom: ”Det är lättare att bygga en story där man använt crowdfunding. Det är ju 
lite mer spännande för Aftonbladet” och ”Det är mer intressant att skriva om. Det är ju 
inte helt nytt men det är ett nytt grepp gentemot en klassisk bokutgivning. Så jag tror att 
det kommer kunna få effekter framåt, att det är en mycket mer intressant berättelse än en 
klassisk”. Hon förklarar vidare: ”Om vi skulle vilja komma in i tidningen Chef, så är det 
större chans att vi gör det med den här boken och dess berättelse än att vi skulle gjort det 
med en helt vanlig release av en bok som handlar om ledarskap.” 
  
Motsatsen till detta beskrev Tommas Termometer. Han förklarar företagets strategi för 
utvecklandet av ett nätverk: ”Som en del av detta använde vi ju termometern som en del 
av Kickstarter kampanjen för att öka vårt nätverk av journalister, bloggare och 
influencers. “Han beskriver sedan resultatet såhär: “Genom det lyckades vi bygga upp 
ungefär 90 influencers runt omkring i världen.” Han förklarar sedan sin syn på hur detta 
nätverk sedan tagit emot nyheten och beskrev att han inte tror att den fått ytterligare 
spridning bara för att produkten gått via Kickstarter. Sedan förtydligar han sitt tidigare 
budskap genom kommentaren: ”Jag tror inte att någon journalist skulle skriva extra om 
produkten bara för att det var en Kickstarterkampanj.” 
  
Ytterligare en syn på hur Kickstarter kan påverka den publiciteten hade Bo Bokmärke. 
Han förklarade hur crowdfunding och Kickstarterkampanjen kan ha indirekt påverkan på 
publicitet genom: ”Men vi tänkte att det var bra för att få PR, för att få uppmärksamhet 
och för att det var bra när man vill kontakta återförsäljare så har man alltid någon 
offentlig siffra att visa upp. Om vi ska visa upp våra bolagsuppgifter från typ allabolag.se 
så är det ju förra årets siffror. Och här kan vi bara visa exakta siffror, ’så här mycket 
drev vi in genom en kampanj’. Och det ger faktiskt väldigt mycket att bara kunna få den, 
att ha något mer specifikt att visa upp. Samma sak när vi kontaktar influencers så nämner 
vi alltid att vi är ett företag som drev in så här mycket via Kickstarter och det får folk att 
uppmärksamma det.” 

5.3.6 Backare som ambassadörer 
Majoriteten av respondenterna har vidare förklarat hur backare är personer som i stor 
utsträckning delar med sig av sina åsikter vilket kan resultera i ytterligare spridning. Ville 
Vatten förklarade detta mest exakt genom: ”man får ambassadörer som pratar om det på 
ett annat sätt. Det har varit väldigt positivt.” Bo Bokmärke var väldigt övertygad av 
denna form av spridningseffekt: ”Om tusen nya personer har produkten så kanske två 
hundra eller tre hundra visat upp den för folk i sin närhet som sen köper produkten och 
så fortsätter det. Detta hade man inte fått på samma sätt om man sålt produkter per 
månad för då tar det ett tag tills man kommer fram till det där. Det är typ det absolut 
viktigaste, vi fick folk att prata om produkten på ett helt annat sätt.”. Ytterligare beskrev 
han ambassadörskapet genom: ”Det var ganska många som delade 
Kickstarterkampanjen på Twitter. Och indirekt ger det ju pengar till oss genom att de 
delar kampanjen som gör att folk går in och köper produkten.” Han sa vidare att liknande 
en situation gäller när individer lägger upp deras produkt på sociala medier. Det var flera 
respondenter som resonerade kring ämnet men majoriteten svarade att det är svårt att veta 
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hur stor den totala spridningen faktiskt blev via denna form av rekommendationer från 
backare.  
  
Motsatsen till detta förklarade Tommas Termometer som var övertygad om att de inte 
fick någon ytterligare spridning än de backare som köpte deras produkt via Kickstarter. 
Harald Hotells åsikt är den mest frånskilda från majoriteten eftersom han förklarade att 
han inte fick någon mer spridning än sina backare. Han adderade även att han själv drev 
in samtliga backare och därmed inte fick någon spridning via plattformen. Exempelvis 
berör han ämnet med kommentaren: ”Det blev bara en plattform för mig att presentera 
idén till personer som jag redan kände.” 

5.4 Backare 
Gällande respondenternas syn på sina backare så är majoriteten överens om vad som 
definierar dem. Det är en ovanligt stor andel av backarna som är väldigt frågvisa och 
intresserade. Det visade sig i många fall genom mycket teknikrelaterade frågor. Bo 
Bokmärke säger “Men jag skulle säga att många av dem är ganska så mycket åt 
teknikhållet. De är lite “teckigare” än vanliga konsumenter.” Det styrker även av 
Tommas Termometer som beskrev sina backares aktivitet på följande sätt vid frågan om 
vilken typ av frågor deras backare ställde: “Ja det var väl egentligen att de var mer av 
teknisk karaktär än intresserade av själva användningen av produkten.” och “Det kanske 
vi var dåliga på att kommunicera men hela meningen med en termometer är ju ett 
fantastiskt slutresultat som man ska äta. Och kring det var det ganska lite diskussioner” 
han fortsätter “Till exempel visade det sig att vår termometer var väldigt bra för bröd 
bara för att den har en sån här tunn nål som inte gör stora fula hål. Men generellt var 
det väldigt lite matlagningskommentarer. Mer tekniska frågor var det. “ 
 
Ville Vatten beskrev en av anledningarna till att de valde crowdfunding från första början 
som “För det är ju en viss typ, alltså early adopters som är i den miljön. “. Konstaterandet 
styrks även av Vidar Väska som beskrev de gemensamma karaktärsdragen hos sina 
backare genom: “Jo men early adopters. Normalt sett så är det detaljinriktade människor, 
människor som vill stödja nya saker och ändras ganska ofta. Det är människor som, jag 
skulle nog kalla dem för teknikmänniskor och jag skulle nog säga att det inte alltid är 
människor som vill köpa något billigare.” Respondenterna förklarade även att dessa 
kunder ofta handlar på Kickstarter och har en viss vana kring hur dessa kampanjer 
fungerar. Kaj Klocka exemplifierar “Via Kickstarter där var det mer blandat med mycket 
folk som gillar själva Kickstarter grejerna, som sen handlade mycket på Kickstarter just 
för att de tycker det är kul att köpa nya grejer och då var det inte bara klockor så de köpte 
allt möjligt”. Vid vidare diskussion om de specifika backarna genom Kickstarter så 
berättar Bo Bokmärke att “det är bra personer att våga ha fel med för de har mycket 
högre tröskel när något går fel. De är mycket mer vana vid att saker kan gå fel, och att 
det blir försenat. Så om man ska testa något så är det här man ska göra det.” 
 
Den enda respondenten som hade ett alternativt synsätt på skillnader mellan kunder och 
backare var Harald Hotell som inte ansåg att det fanns någon skillnad mellan dessa. Han 
förklarar det genom att han anser att hans backare är tidigare kunder till företaget. “De 
flesta som backade det kände redan till projektet innan Kickstartern, jag hade redan 
berättat om det för dem. När jag stängde mitt galleri så skickade jag ut ett mail till 18 
000 om varför jag stängde mitt galleri och vad jag håller på med, så Kickstratern blev 
mer ett sätt att hålla dem uppdaterade och att få dem att stödja projektet”. 
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5.4.1 Lojalitet 
Angående lojaliteten hos backare så benämner majoriteten av respondenterna den som 
väldigt hög. Tobbe Tidsur exemplifierar “Jo men eftersom att kunderna genom 
Kickstarter har varit involverade mycket längre, så innebär det att det är högre 
kundlojalitet hos just de kunderna gentemot andra. Den här kampanjen har påmint dem 
om den här produkten som dom ska köpa och de har väntat på den väldigt länge så det 
har blivit en mycket större grej för dom här kunderna än om man bara går och 
spontanköper något på stan. Så jag tror att både namnet och produkten har ettrat sig fast 
i huvudet på dom här kunderna mycket mer än om man skulle ha sålt den på något annat 
vis.” Bea Bok diskuterade också kundlojalitet och bekräftade vad Tobbe Tidsur sagt i sin 
intervju “Min känsla är att när människor aktivt valt att stötta någonting som egentligen 
är ganska osäkert, att köpa in sig på en möjlig framtid, så tror jag att det har mycket mer 
att göra med inre motivation för människor.” Efter att ha diskuterat inre motivation så 
fortsätter hon “Man känner liksom att man har fått vara med från början som till exempel 
“jag var med och skapade det här, det hade inte hänt om jag inte gjort det”. Då är det 
såklart att man känner mycket för projektet. Folk har ju liksom hört av sig med frågor 
kring ‘hur kan jag hjälpa till’ och så vidare.” 

5.4.2 Community 
Gällande möjligheten till att medverka i en samhörighet kring kampanjen, ett så kallat 
“community” som bildas när man genomför en crowdfundingkampanj så är svaren 
splittrade. Ville Vatten beskriver det som en positiv upplevelse “Plattformen i sig är ju 
som en plats där man interagerar med folk. Man berättar om saker som händer, 
uppdateringar och folk kan skriva in frågor. Det finns ganska tydligt en sluten plats där 
man kommunicerar med folk och alla är där av samma anledning. Det var ju också det 
som blev lite konstigt för oss när massa folk kontaktade oss och som inte förstod vad 
Kickstarter var för något och att produkten inte fanns. “Ville Vatten fortsätter sedan med 
“Vi modererade inte den där kanalen så hårt utan folk fick ju säga om de tyckte produkten 
var värdelös eller inte. Men jag vet att andra är mer restriktiva med vad man kan se. Från 
ett varumärkesperspektiv så är det ju drömmen att ha folk som interagerar med ens 
varumärke och vill veta mer.” 
 
Tommas Termometer är dock mer negativt inställd till communityfunktionen och anser 
att engagemanget var ganska lågt och att aktiviteten i deras community var deras egna 
frågor. “backers som hade signat upp sig försökte vi få hjälp av med att maila till deras 
kompisar att dom också skulle signera upp sig.” och “Det engagemanget som vi fick från 
Kickstarter backers va att de ställde ju många frågor, på hur den fungerar eller liknande. 
Det var ganska många både på facebook och på Kickstarterkampanjen som ställde frågor 
såsom ‘vad är det för skillnad på den här och en termopenna 4’ vilket är en annan 
termometer. Detta besvarade vi genom vår lista med standardsvar som vi la ut på sociala 
medier och skickade till backers.” Bea Bok har ett annat sätt att hantera communityt på 
Kickstarter, angående hur aktivt communityt har varit så svarar hon “Det har varit så 
aktivt som vi har låtit det vara. Om vi har varit aktiva så har vi fått mycket tillbaka och 
tvärtom. Så jag tycker det där är väldigt svårt. Communityt i sig har inte varit aktivt av 
sig självt.” Hon berättar även att de har använt ett alternativt sätt att hantera 
communityfunktionen efter kampanjen “vi har försökt få över communityt till en 
facebookgrupp istället. Så vi har en stängd facebookgrupp med cirka 1000 medlemmar. 
Så många av våra backers har gått med där och det är även där vi har kommunicerat. Så 
där har vi tagit tag i det här communityt och gjort något annat med det.” 
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Vad flertalet respondenter upplevde var att det fanns ett annat krav på transparens 
gentemot vad som behövs i ett ej crowdfundat företag. Kaj Klocka berättar att “Ja men 
det tror jag, där får du väldigt tidigt lära dig att vara öppen och kunderna håller inte 
igen någonting via Kickstarter och andra plattformar”. Bo Bokmärke berättar även att 
angående crowdfundings påverkan på deras kundrelationer “Ja det skulle jag nog säga. 
Det har ju lett till att vi är mycket mer transparenta för, allting blir så mycket enklare om 
man är helt transparent. Både för kunder men även för en själv. Hellre ‘underpromise 
and over deliver’. Så man säger att vi kommer att skicka ut det här om tio dagar och så 
skickar man ut det om fem dagar istället. På Kickstarter är det mycket ‘vi skickar ut det 
om fem dagar’ och i verkligheten så skickar man ut det om tjugo dagar. Det var ändå 
någonting som vi såg på Kickstarter att kan vi vara tydliga med vad som gäller och vad 
som vi kommer att göra och samtidigt hellre över leverera. Det gör att folk blir mycket 
mer nöjda. “ 
 
Vad alla respondenterna dock är överens om är att backarna på Kickstarter gärna ger 
feedback på projekten de valt att sponsra. Bo Bokmärke exemplifierar “Men det är ganska 
mycket frågor och folk som har feedback. Då är vi tillbaka igen på att Kickstarterkunder 
är ganska feedbackglada och de vet att företag generellt tar till sig den där feedbacken”. 
Kaj Klocka poängterar också att feedbacken som just backare ger delvis skiljer sig från 
andra kunders “Det man lär sig av Kickstarterkunder är att de är väldigt ärliga, de är 
väldigt hårda och de är också väldigt bra på att ge positiv feedback om någonting är bra. 
När vi säljer någonting via hemsidan så är det inte alltid att vi hör något från kunder 
utan vi försöker skicka mail för att fråga då och då.” Han fortsätter sedan med att berätta 
“Ofta så ska man vara glad om man inte får någonting för folk brukar inte höra av sig 
om någonting är bra. Så att sålänge man inte får något från kunderna så ska man vara 
glad. Men vi har fått väldigt mycket positiv feedback som tur är”. Detta styrker också 
Tobbe Tidsur i sin intervju som sade “om man jämför de kunderna med om man bara 
skulle ha sålt genom sin webbshop så får man väldigt mycket mer feedback, det märkte 
jag iallafall. Nu hade jag ju tur och fick ganska mycket positiv feedback men oavsett så 
tror jag att man får mer feedback av backers på Kickstarter”. 

5.5 Feedback 
Respondenterna är överens om att de fick feedback under sin kampanj, det skilde sig dock 
hur mycket feedback de fick samt vilken karaktär den var av. Tobbe Tidsur fick en del 
allmän feedback och frågor, exempelvis “Innan de fick sin produkt så var det en hel del 
konkreta frågor som till exempel ‘skulle jag kunna få en ny bild på klockan från den här 
vinkeln’. Men även att de frågade väldigt konkreta saker om produkten. Sen kom det ju 
en till våg av kommentarer från communityt där de hade fått sin produkt, med både positiv 
och negativ feedback”. Vad Kaj Klocka upplevde utöver att det var produktfeedback var 
att det kom en del lyckönskningar när produkten väl var levererad “Sen är det förstås 
väldigt många som bara skrivit att de är nöjda med att de har fått klockan, det var bra 
respons för oss och de var nöjda med kvaliteten.” 

5.5.1 Produktfeedback 
De vanligaste typerna av feedback var produktfeedback vilket kom både i tekniska och 
grafiska aspekter. Produktfeedback var något som alla respondenter fick men valde att 
agera olika på. Tommas Termometer berättar “Ja en sak vi lärde oss väldigt tidigt var om 
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den fungerade med induktion. Det hade vi till exempel inte tänkt på när vi startade 
kampanjen. Så det var ju något vi fokuserade på under produktutvecklingsprocessen. Att 
den även ska fungera för induktion och att det inte ska vara några störningar från dom 
magnetfälten. I övrigt så tycker jag att frågorna och kommentarerna va tekniska”. Han 
fortsätter vidare med att förklara att han inte tycker att feedbacken inte bidrog speciellt 
mycket “Vi hade egentligen tänkt på allting men vissa saker kunde vi inte ge ett rakt svar 
på. Till exempel som precisionen eller exaktheten för det vet man inte innan man har en 
produkt som man kan testa. “  
 
Vissa respondenter fick också feedback om den grafiska designen. Bo Bokmärke berättar 
“vi har fått mycket feedback och det var till och med så att vi ändrade lite på produktens 
design under själva Kickstarterkampanjen”. Kaj Klocka har fått liknande feedback “en 
gammal kund som skrev att han tyckte att den var lite stor för att vara en dressad klocka. 
Så där har vi fått en del kommentarer på det och där tror jag att vi failade lite. Men det 
är sånt man lär sig. “ 
 
Harald Hotell och Bea Bok upplevde att feedbacken de fick handlade om praktisk hjälp 
och erbjudanden från backare om att vara delaktiga i projektet. Harald Hotell beskrev om 
backarna bidragit utöver det finansiella såhär “Det tror jag att de kommer göra 
långsiktigt, jag har inte börjat än. Eftersom att projektet handlar om konst, hållbarhet 
och forskning så var det människor som ville komma och hjälpa till. De ville 
volontärarbeta och hjälpa till”. Att backarna erbjöd praktisk hjälp var något som Bea 
Bok också upplevde under sin kampanj. Hon berättade att “vi har kommit i kontakt med 
människor som varit med sen dess och hjälpt till att skrivit boken som vi aldrig skulle 
kommit i kontakt med annars, så de har ju liksom hittat oss genom kampanjen”. 
 
Feedbacken Harald Hotell upplevde var att han fick personligt stöd av sina backare. Han 
exemplifierade “Det handlade mer om personligt stöd. Att folk var där och att folk 
stöttade projektet. Som vänner och kollegor jag lärt känna under åren. Några människor 
jag inte sett eller pratat med på flera år poppade upp.” 
 
Vad Bea Bok även upplevde var att det delvis var produktfeedback som “vi har fått deras 
kompetens kan man säga och att dom har tankar kring hur vi skulle kunna göra någonting 
bättre eller har funderingar kring hur vi ställer oss till en viss fråga. Och det har ju gjort 
att vi då måste fundera kritiskt på vårt eget projekt.” Men också att företaget fick 
feedback som var relaterad till kampanjen i sig och mer allmän feedback “Men också 
feedback kring saker som inte är tydliga nog. Exempelvis att vi har gjort en fin video men 
det är ändå inte helt tydligt. Och det är ju också jättebra hjälp när man håller på att 
utveckla ett koncept och en tydlighet kring det man står för och så vidare. Det blir en 
väldigt snabb respons på om folk verkligen förstår vad det är vi försöker göra och om 
dom inte gör det måste man fundera på vad vi kan göra tydligare.” 

5.5.1 Marknadstest 
Vad många av respondenterna upplevde var att Kickstarterkampanjen fungerade som ett 
sätt att marknadstesta sin produkt. Kaj Klocka beskrev det som “Ett sätt att kolla hur 
marknaden tar sig an produkten och om de gillar produkten. Du får en liten indikation 
på hur produkten skulle tas emot.” Efter lite vidare diskussion kring ämnet berättade 
respondenten också att “Marknadsundersökning tycker vi är väldigt bra. Det kostar oss 
ju ingenting. För när vi skulle lansera denna så hade vi ingen fysisk produkt.”. Bea Bok 
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beskrev också att det var viktigt att få en marknadsundersökning tidigt. “vi ville känna 
oss säkra innan på att det fanns ett behov”.  
 
Vidar Väska har utvärderat detta mer utförligt “Innan du börjar producera din produkt 
så delar du redan information om den. Du delar redan ganska mycket med dina 
konkurrenter, dina kunder som har ett helt annat sätt att köpa. Men fördelen är självklart 
det att du får feedback och att du inte kommer producera något som ingen behöver. Och 
om du ser att du inte når det du vill när det kommer till exponering och backare så kan 
du fortfarande ändra och gå en annan riktning. Jag tycker att det är ett kraftfullt verktyg 
för att utvärdera en produkt.” Vi fortsätter med att diskutera risk och Vidar Väska 
förklarade “Det är en kalkylerad risk. Ingen vill ha en misslyckad kampanj men på samma 
gång. Jag menar du drar inte igång en kampanj om du inte ser att det finns en attraktion 
eller att du får folk att skriva upp sig. Du frågar ju om vad de tycker om produkten så du 
minimerar risken. Så det är mer en fråga om hur stort och långt du kan gå. Ja det finns 
en risk i att dela information om produkten med konkurrenter men på samma gång, ‘so 
what’. Om du inte är rädd för konkurrens så är det inga problem.” 
 
Vad Bo Bokmärke såg var att de fick ny kunskap om hur folk köpte deras produkt, han 
berättade “Det oväntade var kanske att vi såg att det var så himla många som köpte mer 
än en produkt.” Vidare så fortsatte han “Även om den är ganska dyr så är den annorlunda 
och det är många som köper den, som köper flera för att ge bort som present och så 
vidare. Och det var något som vi inte riktigt var förberedda på.”. Detta sammanfattades 
som “Det är en produkt som faktiskt tilltalar mer än bara det här smala bok communityt 
som vi bara annars varit i. “  

5.6 Produktlansering 
Majoriteten av respondenterna var överens om att Kickstarter hade haft en positiv effekt 
på deras produktlansering. Några av respondenterna hade dock inte genomfört sin 
lansering än och deras svar angående produktlanseringen är därför spekulativa. 
Anledningen till att de olika företagen tycker att crowdfunding hade positiv inverkan på 
prokduktlanseringen skiljer sig åt mellan respondenterna. Kaj Klocka och Tobbe Tidsur 
var överens om att det var spridning som var den största faktorn, Tobbe Tidsur 
exemplifierade “Det blir ju lite gratis marknadsföring kan man säga. Att nå ut till så 
många olika människor. Och eftersom att det är en så enorm plattform så blir det en liten 
hype precis när man lanserar ett projekt. Och det ledde till att vissa klockforum runt om 
i europa skrev om det här projektet. Vi fick en enorm spridning helt enkelt. “Bo Bokmärke 
höll med om att det var övervägande positivt och att de fick en väldigt stor spridning, han 
poängterade dock att det gick mycket långsammare att använda Kickstarter “Hade man 
lanserat det på sin egen sida så hade man skapat produkten, man kanske kör lite annonser 
eller får folk skriva upp sig för att veta när den kommer och få förhandstur och så vidare. 
Sen tog det cirka tre månader från att vi började planera Kickstarter till att vi faktiskt var 
igång. Eller till och med längre om man tar med hela idéstadiet. Och det hade det inte 
gjort om vi inte involverat Kickstarter. “ 
 
Ville Vatten höll med om att spridning var en viktig del att få men trodde delvis att detta 
berodde på företagets specifika produkt som respondenten själv berättade var väldigt 
innovativ “Vi trodde ju också att det här kan ju verkligen vara en bra Kickstarter som det 
säger och det visade ju sig att det var jättebra!” Han poängterade också att resultatet och 
deras produktlansering innebar en del arbete och förändring “Det gjorde att vi var 
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tvungna att produktutveckla vår produkt bättre och snabbare.” Han fortsatte sedan med 
att säga “Det kommer ske saker när den kommer ut i händerna på folk. Så det var väl en 
lärdom som vi insåg ganska tidigt och det var flera andra som sa det också, ni måste 
leverera produkten och alltså den måste funka helt okej. Den behöver inte vara perfekt 
men den måste fungera och ni måste leverera den” Vidar Väska berättade också att man 
fick ut viktig feedback innan lansering. Han berättade “Det här är en del av 
produktlivscykeln, så när vi utvecklar produkten så utvecklar vi 
marknadsföringsmaterialet och vi når ut till marknaden för att få feedback och sen startar 
vi produktionen.” 
 
Andra respondenter tyckte dock att Kickstarterkampanjen hade haft väldigt liten inverkan 
på företagets produktlansering. Harald Hotell beskrev den minimala effekten som 
“Eftersom att just Kickstarter var en sån liten del av hela projektets storlek”. Tommas 
Termometer var också mer negativ till resultatet av crowdfunding efter deras kampanj 
“Om jag struntar i pengarna nu och säger att oavsett om man får in pengarna eller inte. 
Marknadsföringsvärdet för oss var inte tillräckligt starkt för den tid och resurs vi la ner 
på Kickstarter. Han förklarar sedan andra, enligt honom bättre strategier och summerar 
det som. “I min värld så var inte Kickstarter värt det ur någon kategori. “Han beskrev 
sedan också spridningen såhär “Om jag får lägga mina egna värderingar vid det så kan 
jag säga att spridningen av Kickstarter och då crowdfunding kampanjen blev bara mot 
backers. Allt annat hade vi kunnat göra genom att bara lansera termometern. “ 
 
Bea Bok har inte släppt sin produkt än men resonerade såhär kring produktlanseringen 
“Jag tror att vi kommer kunna slå på stora trumman när vi lanserar boken för vi kommer 
liksom kunna nå ut till de här 477 och göra en hype kring att boken kommit för att sedan 
kunna säga ‘hjälp oss att sprida den här till fler’. Och detta tror jag är enklare genom 
crowdfunding för vi har ju redan en relation till dem ”Hon ansåg också att de får en bättre 
historia genom crowdfunding vilket hon ansåg viktigt “Jag tänker också att det är en fin 
berättelse, att vi gått ihop, skapat en kampanj, och fått massor av människor runt om i 
hela världen intresserade av det som finns i boken. Att det är en intressant berättelse helt 
enkelt.  
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6. Analys 
Med utgångspunkt i “Syftet med studien är att identifiera marknadsföringsfördelar med 
finansieringsmetoden för nya företag. “så analyserar vi den empiri vi införskaffat och 
kopplar denna till teori. Detta innebär att vi arbetar i teman som typ av lojalitet, 
nyckelkunder, aktiva kunder, crowdfundingmarknaden och lansering. Speciellt hur dessa 
är resultat av just den givna crowdfundingkampanjen. 

6.1 Kundrelationer 

6.1.1. Typ av lojalitet 
Samtliga företag har kunnat dela upp sin totala kundgrupp utifrån om de köpt företagets 
produkt via Kickstarter eller någon annan försäljningskanal. Baserat på uppdelningen av 
kundgruppen har flertalet av företagen förklarat att de upplevde en högre grad lojalitet 
från backare än kunder. Beskrivningarna till lojaliteten kretsade i majoriteten av fallen 
kring att backare fått följa företag under en längre tid och därmed fått insikt i deras arbete 
och utveckling vilket kunder inte fått. Företagen beskrev ofta att lojaliteten kom ifrån att 
backare har köpt in sig på en idé, en process och själva teamet bakom produkten. 
Resonemanget tyder på att ett involverande som varar över längre tid där en kund får följa 
en process i slutändan skulle leda till en starkare känsla för det specifika företaget. Det 
kan jämföras med attitydbaserad lojalitet som enligt Bowen & Chen (2001, s. 214) 
handlar om en relation och känsla för ett företag. Vidare förklarar författarna att 
psykologiska och känslomässiga faktorer är en viktig del för skapandet av attitydbaserad 
lojalitet. Majoriteten av företagen har även visat på en öppenhet mot sina backare genom 
att involvera dem i skapandeprocessen och utvecklat produkten efter deras efterfrågan. 
Agerandet sker naturligt genom crowdfunding med den höga grad engagemang som 
skapas via hemsidans funktioner. Att låta kunder vara med och bestämma hur en produkt 
ska utformas tolkar vi som en potentiell psykologisk och känslomässig faktor och kan 
därför påverka lojaliteten positivt. Litteraturen beskriver ytterligare hur attitydbaserad 
lojalitet ofta visas genom få köp men där kunderna väljer att berätta om företaget för sina 
vänner. Majoriteten av företagen förklarade även hur de blev förvånade över backarnas 
förmåga att skapa stor spridning. Eftersom de flesta av företagen enbart har en produkt 
eller tjänst men ändå ser en hög andel kundgenererad kommunikation tyder situationen 
på att backarna har starka känslor för företaget. Sambandet mellan teori och företagen 
kan tolkas som att det uppstår en ökning i lojalitet från backare eftersom de genom den 
naturliga köpprocessen via crowdfunding involveras och följer ett specifikt företag. Vi 
tolkar situationen som att företagen har upplevt en viss mån av attitydbaserad 
kundlojalitet. 
  
Motsatsen till attitydbaserad kundlojalitet är beteendebaserad kundlojalitet och sker 
genom upprepade köp från kunder (Bowen & Chen 2001, s. 213). I denna studie har vi 
begränsade förutsättningar för att kunna ge en större förståelse kring om det existerar 
beteendebaserad kundlojalitet. Främst eftersom de flesta företagen som väljer 
crowdfunding gör det i uppstartsfasen och därför enbart har en produkt eller tjänst i 
produktportföljen. Payne & Frow, 2017, s. 12) berättar att kundrelationer är flyktigare än 
tidigare och att möjligheten att dra nytta av informationsassymetri minskat vilket då 
påverkar möjlig beteendebaserad kundlojalitet. Företagen som genomfört två kampanjer 
förklarade dock att de såg återkommande backare genom flertalet köporder. Samma 
situation gäller för övriga företag som inte valt att crowdfunda en kommande produkt, 
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men som senare börjat sälja produkter via deras egen hemsida och då har sett att backare 
funnits bland köparna. Till vilken grad upprepade köp har skett varierar dock mellan 
företagen. Skillnaden försvårar analysen gällande om det existerar beteendebaserad 
kundlojalitet eftersom vi inte kunnat se ett tydligt samband. Däremot förklarade även de 
företagen som gjort flera kampanjer att backare kommit tillbaka på grund av deras starka 
vilja att ha fler produkter från företaget. Kundernas känsla och beteende antyder att det 
finns en viss grad av sammansatt kundlojalitet som är en kombination av attitydbaserad 
och beteendebaserad lojalitet.  
 
Företagen har förklarat att deras backare har en högre lojalitet än övriga kunder, vilket 
främst beror på den höga graden av involvering under processen av framtagandet av en 
produkt. Involverandet kan tyda på att backare själva bidrar genom ett högt engagemang 
som kan leda till att backarna skapar starka känslor för ett specifikt företag. Känslorna 
kan enligt litteraturen ses som attitydbaserad kundlojalitet och till viss grad sammansatt 
kundlojalitet. Eftersom tidigare studier har visat att kundrelationer kan vara svåra att 
fasthålla som ett resultat av internets framväxt så skulle en marknadsföringsfördel med 
crowdfunding kunna vara den högre grad av lojalitet ett företag får av kunderna.  

6.1.2 Nyckelkunder 
Respondenterna beskrev i regel sina backare som väldigt tekniskt intresserade, frågvisa, 
engagerade och tålmodiga. Vissa företag valde även att benämna backare som “early 
adopters”. Beskrivningen tolkar vi som att majoriteten av backare faller under kategorin 
early adopters, alltså den kategorin som Rogers (1995 s. 264) menar är näst först i 
adoptionsprocessen. Författaren menar även att denna grupp har möjlighet att sprida sin 
kunskap vidare till senare delar av adoptionskurvan. Vi baserar tolkningen delvis på 
attityden kunderna visar genom sin höga grad av kommunikation men även sitt intresse 
att få vidare kunskap om innovativa produkter. Ytterligare har flertalet företag beskrivit 
plattformen Kickstarter som en plats där många innovationsintresserade människor är 
aktiva. Ett engagemang via en sådan plattform tyder också på att backare generellt kan 
definieras som early adopters eftersom deras intresse för innovationer kan uppfyllas på 
plattformen. Vi tolkar early adopters höga närvaro via crowdfundingplattformar som 
givet eftersom alternativet är att vänta tills innovationerna når övriga marknader. Teorin 
från Rogers (1995, s. 264) förklarar att produkter vid det stadiet kan vara förbi early 
adopters intresse och därmed eventuellt inte stimulera dem. 
  
Eftersom majoriteten av backare är early adopters så innebär det att vi också kan tolka 
majoriteten som opinionsledare enligt litteraturen som kopplar ihop dessa grupper (Smith, 
2005; Kautz & Larsen, 2000). Sambandet kan lägga grund till hur backare bidrar till 
företag som sedan kan leda till flertalet marknadsföringsfördelar. Just opinionsledare 
sprider WOM (Feng & Timon, 2011, s. 22) och grunden till spridningen av en 
crowdfundingkampanj baseras på att early adopters är en stor del av den totala andelen 
aktiva människor på Kickstarter. Eftersom opinionsledaren dessutom i regel har mer 
teknisk kunskap än sina bekanta (Lin et al, 2018, s. 432) så tyder resultatet på att den 
feedback och de frågor som företagen fått har hållit en högre kvalitetsnivå än vad 
företagen annars kunnat få från övriga kunder. Kvaliteten på feedbacken är alltså baserad 
på att det var just backare och inte kunder som lämnade feedback. Backarnas karaktär 
och beteende tyder därför på att deras engagemang kan bidra till mer kommunikation av 
ett företag, men även väsentlig information till ett företag från ett kundperspektiv. I 
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kombination kan dessa faktorer vara värdefulla för företag och därför möjligtvis påstås 
vara en fördel med metoden.  

6.2 Aktiva kunder 

6.2.1 Engagemang utanför transaktioner 
Flera företag har beskrivit att kommentarsfunktionerna på Kickstarters plattform används 
i stor utsträckning eftersom majoriteten förklarade att backare gärna ställer frågor 
offentligt så andra personer kan se vad som sägs kring produkten. Att backare på 
Kickstarter använder denna funktion flitigt tyder på att ett engagemang finns från 
backarnas sida. Några av företagen säljer via sin hemsida och de flesta av de övriga 
företagen har också erfarenhet från andra distributionskanaler utanför crowdfunding. 
Enligt majoriteten så finns sällan det höga engagemanget vid köp av en produkt eller 
tjänst utanför crowdfunding. Agerandet av backarna är även något som flera av företagen 
reflekterat över och kommenterat under intervjuerna. Ett ökat engagemang som vi har 
sett hos backare stämmer överens med Prahald & Ramaswamy (2004, s. 4) som säger att 
kunder i allt större utsträckning vill få mer värde från ett företag än själva utväxlingen av 
produkt eller tjänst mot betalning. Våra respondenter har även berört detta ämne då flera 
har resonerat kring vad ett ökat engagemang resulterar i och exempelvis hade ett av 
företagen fått en stor följarkrets från crowdfunding. Nätverket har sedan gynnat både 
företaget och kunderna eftersom de skapar mer värde för varandra genom utväxling av 
information. En fördel med ett högt engagemang anser Banyte & Dovaliene (2014, s. 
484) vara att deltagande av kunder vid skapandeprocessen av ett företags produkter och 
tjänster är mer värdeskapande än tidigare och därför högst relevant för att upprätthålla 
konkurrenskraft. Detta styrker även Verhoef et al. (2010, s. 248) som beskriver att 
kundkontakt utöver monetära transaktioner som dessutom hjälper företag med deras 
utvecklingsaktiviteter också leder till starkare relationer. 
  
Engagemanget från backarna har flera företag noterat då de har fått utförliga 
utvärderingar som leder till att företagen utvecklar en mer efterfrågad produkt och att 
kunderna får en mer anpassad produkt efter deras behov. Att samtliga kampanjer har fått 
kommentarer och därmed engagemang från deras backare går att tolka som att backarna 
i sig ser mervärde i utväxlingen av information och återkopplingen på deras engagemang. 
Flera av våra respondenter har svarat att de ser backare ställa flera frågor och skapar 
därför långa konversationstrådar med företaget via crowdfundingplattformen. Ett sånt 
återkommande beteende tyder på ett högre engagemang och att backare därför kan bidra 
genom upprätthållandet av en relation utanför den som är baserat på transaktioner. 
Bidraget skulle kunna ses som en fördel för företag då värdefull information kan utväxlas 
via denna kontakt. 

6.2.2 Prognos på efterfrågan 
Under tiden vi genomförde våra intervjuer kom vi till insikten att det finns fler fördelar 
med crowdfunding som vi inte tänkt på tidigare. Svaren från företagen tyder på många 
nya fördelar med metoden men vi har inte valt att gå vidare och lyfta varje synvinkel och 
potentiell fördel utan fokuserat på de stora teman som vi sett. Däremot var det en ny fördel 
som majoriteten av företagen förklarade vilket har resulterat i att vi valt att presentera 
fördelen här i analysen trots att vi inte involverat den i tidigare kapitel som exempelvis 
teori. Vi har därför valt att applicera den potentiella fördelens bakomliggande teori samt 
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analys i detta kapitel eftersom det var en ny kunskap för oss vid insamlingen av data och 
därför är detta den mest logiska placeringen och ordningen för läsaren. 
  
Urban och Katz (1983, s. 221) skriver hur företag länge fokuserat på att förstå en ny 
produkts försäljningspotential och kommande marknadsandel. De förklarar hur företag 
sällan lyckas med att skapa sig en exakt bild av hur en kommande produkts efterfråga 
kommer att se ut. De exemplifierar detta genom hur historiska estimat har resulterat i det 
omvända eftersom det finns produkter som ingen värdesatte högt innan lansering men 
som blivit succéer och vise versa. Att ett marknadstest är nödvändigt innan den faktiska 
lanseringen styrker även Fader et al. (2003, s. 391). Författarna förklarar vidare hur ett 
sådant test är viktigt för att se efterfrågan men också för att förstå vilken 
marknadsföringsplan som främst kommer att lämpa sig till en produkts lansering. Idag är 
möjligheten för att undersöka efterfrågan på en produkt annorlunda och det beror på den 
stora mängd data som finns tillgänglig vilket i sin tur för med sig utmaningar och 
möjligheter för företag (Buhl et al. 2013, s. 65). See-To och Ngai (2016, s. 416) beskriver 
hur äldre teorier ofta enbart skapar estimat för produktefterfrågan på längre sikt men med 
dagens tillgång till data kan mer kortsiktiga och mer precisa marknadstest genomföras. 
Vidare förklarar författarna att med dagens snabba efterfrågeförändringar är marknadstest 
för kort sikt av större värde för företag. Ytterligare visar de på hur framgångsrika 
marknadstest idag ofta består till stor del av kundrecensioner och att 
högengagemangsrecensioner, exempelvis långa texter, är viktigare än att ha recensioner 
med mycket positiv attityd (See-To och Ngai 2016, s. 425). 
  
Analyserar man vad företagen har förklarat och kopplar deras upplevelser till teorierna 
syns flertalet likheter mellan dem. Majoriteten av företagen berättade hur de ansåg att 
crowdfunding har en potential att testa en produkt mot en marknad. Samtliga företag som 
valde att lyfta ämnet berättade att crowdfundings funktion som ett marknadstest var ett 
bra resultat av finansieringsmetoden. Fader et al. (2003, s. 391) förklarar att ett 
marknadstest är bra för att förstå om ett företag ska lansera en produkt eller inte. I linje 
med Fader et al. (2003, s. 391) fick vi även åsikter om att crowdfunding kan fungera som 
ett gratis marknadstest och att det skapar en trygghet i att ett företag inte kommer att 
producera en produkt som inte efterfrågas. Vi tolkar sambandet mellan teori och empiri 
som att det finns en potentiell fördel med crowdfunding via det test som automatiskt sker 
av produkten.  
  
Tack vare Kickstarters stora medlemsantal anser vi att de marknadstest som skapas via 
en kampanj på sidan är trovärdigt. Vikten av stor mängd data och dess relevans för testet 
av produkten i sig lyfter även See-To och Ngai (2016, s. 416) genom att förklara hur 
dagens stora mängd data har potential att förbättra testet av efterfrågan. Vi tolkar 
resultatet från Kickstarter som ytterligare ett tecken på att crowdfunding har en fördel i 
form av att agera som ett marknadstest. Ytterligare var det flera av företagen som vi 
intervjuade som ändrat sina produkter och därmed ändrat sin marknadsföring efter 
crowdfundingkampanjen. Att ett marknadstest kan resultera i förändringar av kommande 
marknadsföring förklarar även Fader et al. (2003, s. 391). Exempelvis var ett av företagen 
helt inställt på att deras produkt skulle köpas styckvis men crowdfundingen visade 
motsatsen att majoriteten köpte flera samtidigt vilket sedan ändrade deras strategi och 
därmed positionering på marknaden. Resultatet av det exemplifierade företaget tolkar vi 
som en tydlig indikator på att crowdfunding visar på vart och hur efterfrågan ser ut för 
potentiella produkter eller tjänster.  
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6.2.3 Feedback 
Samtliga företag fick kommentarer på sina kampanjsidor men i olika utsträckning. 
Backare har varit aktiva genom flertalet funktioner via Kickstarter vilket sedan inneburit 
att de bidragit till ett företags utveckling. Lengnick-Hall (1996, s. 792) förklarar hur 
kunddeltagande kan innebära att kunder är involverade i produktutvecklingen och hur 
deltagandet även kan styras. Majoriteten av företagen har förklarat att deras backare hjälpt 
dem med nödvändig information för företagets framtid. Exempelvis har informationen 
erhållits genom att företag frågat om produktförbättringar för att utveckla produkten eller 
tjänsten som de erbjuder. Hur mycket produkten har ändrats skiljer sig åt mellan företag 
men majoriteten har justerat produkten eller tjänsten så att den passar efterfrågan mer 
exakt. Kundernas åsikter som sedan leder till en förbättrad produkt eller tjänst tolkar vi 
som feedback genererad via crowdfunding. Att skaffa feedback som sedan leder till 
produktförbättringar är en aktivitet som inte enbart sker via crowdfunding. Däremot har 
flera företag förklarat situationer som tyder på att kommentarer från backare till stor 
utsträckning är av hög kvalitet och härstammar från den kundtypen som finns via 
crowdfundingplattformarna. Flera företag har förklarat att utan dessa backare hade inte 
samma aktivitet i form av nödvändig information och feedback funnits. Kumar et al. 
(2010, s. 302) förklarar att ett företags användande av internet och sociala medier kan 
leda till större nyttjande av kunder som medutvecklare av produkter eller tjänster. Vi 
tolkar crowdfunding som en möjlig plattform för företag att erhålla feedback från sina 
backare som både sker naturligt och är av hög kvalitet. Ytterligare hade två av företagen 
crowdfundat flera gånger och ett par andra hintade om att de skulle göra en ytterligare 
crowdfundingkampanj för kommande produkt. Det främsta argumentet till en framtida 
kampanj var den positiva feedbacken som företagen fått via backare och den tydliga 
definitionen av vad som efterfrågas på marknaden. Vi tolkar detta beteende av företagen 
som att de till viss grad använder crowdfunding och dess backare som medutvecklare för 
kommande produkter. Förklaringen och beteendet kan tolkas som att de ser backarna som 
värdefulla informationskällor vilket även Lengnick-Hall (1996, s. 792) styrker i sin 
studie. 
  
Vidare var det flertalet företag som förklarade hur deras kunder var aktiva baserat på den 
mängd frågor som de fått under kampanjen. På grund av den höga grad av aktivitet från 
backare var det flera företag som var tvungna att ändra sin kommunikation och tänka 
kritiskt på sitt eget erbjudande. Kumar et al. (2010, s. 302) förklarar hur feedback har 
möjligheten att förbättra erbjudandet genom effektivisering av företagets processer. 
Resultatet av de aktiva backarna hos företagen ledde i majoriteten av fallen till att de var 
tvungna att ändra sin presentation av sitt erbjudande med tillägg av nödvändig 
information. Skiftet i arbetssätt tyder på en viss effektivisering då företagen förstått vilka 
frågor som återkommer och adderar dem i sin generella kommunikation. Med tiden har 
alltså frågorna från backare minskat vilket åter tyder på en viss effektivisering och den är 
i linje med Kumar et al. (2010, s. 302). 
 
Till skillnad från övriga så var det ett företag som inte upplevde någon feedback från sina 
backare. Företaget presenterade inte någon åsikt som går att tolka som att de fått 
nödvändig och användbar information från sina backare. Däremot hade företagets idé fått 
stort stöd från backare på ett sätt som kan tolkas som lyckönskningar emotionellt stöd. 
Företaget var även medvetet om att sitt projekt var markant annorlunda från genomsnittet 
som crowdfundas. Vi tolkar projektets karaktär som en anledning till den stora skillnaden 
av feedback de fått via crowdfunding. 
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6.3 Crowdfunding som marknad 

6.3.1 Crowdfundings räckvidd 
Samtliga respondenter har fört ett resonemang kring Kickstarters storlek mätt i antalet 
besökare. Några respondenter har direkt svarat att de anser att plattformen är stor och 
därmed ger möjligheter för företag att nå många människor. Kickstarter är ett alternativ 
av crowdfunding plattform och den mest välkända enligt majoriteten av företagen. Att få 
ta del av det stora besökarantalet som crowdfundingplattformen erbjuder värdesatte 
flertalet företag högt och kan tolkas som en starkt påverkande faktor för företagens 
potentiella totala räckvidd. Att internets framväxt har fört med sig nya möjligheter för 
företag att få nya kunder är Kickstarter ett exempel på och även något litteraturen har lyft 
fram. Exempelvis skriver Osenton (2002, s. 19) att potentialen till att skapa nya lojala 
kundrelationer har förbättrats i och med möjligheten att nå ut till fler kunder. Vidare 
skriver Dawid & Reimann (2004, s. 326) att en marknads storlek är en attraktiv faktor för 
företagare vilket stämmer väl överens med våra respondenters svar eftersom flera såg 
marknadens storlek som positiv och ingen uttryckte något negativt om storleken. Vissa 
respondenter var även medvetna om crowdfundings potential att nå många människor 
innan de startade sin kampanj samtidigt som för vissa var marknadens storlek något som 
förvånade. Majoriteten av företagen som förklarade att plattformen är stor mätt i antal 
besökare berättade senare hur de ansåg att crowdfunding resulterade till många backare 
som de annars inte hade kunnat nå. Resultatet av många nya backare tyder på att 
crowdfunding har potential för stor räckvidd. Dock var det vissa respondenter som skiljde 
sig från övriga genom förklaringen att crowdfunding inte ledde till större distribution av 
deras produkt och tjänst än en annan form av lansering. Alla dessa respondenter hade 
dock högre mål internt än vad resultatet av deras egen kampanj visade. Det högre målet 
än resultatet tolkar vi som en starkt påverkande faktor och kan därför förklara deras 
negativa åsikt om crowdfundings distributionsmöjligheter. 
  
Dellacoras (2003, s. 1407) har även beskrivit att internet har förenklat ett företags 
möjlighet att nå en internationell publik. Flertalet av företagen resonerade kring den 
internationella publiken de nått ut till via crowdfunding och majoriteten berättade att en 
internationell distribution var ett av resultaten med Kickstarter. Flera respondenter 
förklarade vidare att den internationella uppmärksamheten de fått via crowdfunding även 
kan resultera i flera framtida möjligheter för sitt företag. Den vanligaste förekommande 
fördelen enligt företagen var insikten av vilken efterfråga deras produkt har i olika länder. 
Ytterligare lyfte en respondent värdet av en internationell publik genom att de fick fler 
synvinklar och åsikter om deras egna produkt vilket sedan ledde till produktutveckling. 
En annan respondent förklarade att det potentiella värdet av en internationell kundbas var 
möjligheten att växa på flera marknader samtidigt. Alla respondenter nådde 
internationella backare och ingen nämnde att resultatet av crowdfunding påverkade 
företaget negativt. Samtliga resultat som företagen fått via en internationell publik tolkar 
vi som positiva vid uppstartsfasen av en verksamhet. Flertalet tyder på att företagen har 
eller ser en möjlighet att vid ett tidigare skede nå tillväxt via den internationella 
marknaden. Den internationella distributionen kan tyda på att en fördel med 
crowdfunding skulle kunna vara den internationalisering som sker redan vid start för ett 
företag. 
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6.3.1 Publicitet 
Word of Mouth beskrivs av Hawkins et al. (2004) som en process där konsumenter styr 
konsumenter till eller ifrån specifika produkter, märken eller tjänster. Teorin är därför 
direkt kopplat till hur stor den totala spridningen och därmed publiciteten ett visst företag 
kan nå genom sina produkter eller tjänster. Att konsumenter påverkar varandra styrker 
även Kumar et al. (2010, s. 300) som förklarar att kundinflytande (CIV) påverkar andra 
kunders återkommande, användande och även vilja av fortsatt användande av en specifik 
produkt. Majoriteten av företagen har fått större spridning jämfört med sina egna 
estimeringar. Spridningen till backare har dock varierat mellan de olika kampanjerna och 
anledningen till detta kan vara den mängd arbete som spenderats med ytterligare 
marknadsföring av Kickstarterkampanjen. Flera företag ansåg att det finns ett samband 
mellan marknadsföring av kampanjen och resultat av antalet backare. Dock har inte de 
företag som lagt ner mest tid och resurser på marknadsföring av sina kampanjer 
nödvändigtvis fått störst total spridning enligt vår data. Att dessa två inte är 
sammankopplade tyder på att det finns andra faktorer som påverkar den totala spridningen 
och vår tolkning är att konsumenterna själva har påverkat kampanjens publicitet genom 
deras egna kommunikation. Ett tydligt exempel på konsumentgenererad kommunikation, 
som även kallas WOM enligt Hawkins et al. (2004), är företaget från vattenbranschen 
som förklarade att kampanjens film spreds på flertalet språk som de själva inte hade 
bestämt. Motsatsen till den höga graden av WOM förklarade företaget inom 
köksbranchen med sin åsikt att spridningen inte ledde till fler personer än det exakta 
antalet backare som de fått. Företaget hade höga mål internt och förklarade under 
intervjun hur de arbetade hårt med marknadsföringen av produkten och inte kampanjen i 
sig. Vi tolkar dessa två huvudsakliga skillnader gentemot andra företag som påverkande 
faktorer till deras uttryckta åsikt och negativa syn på kundgenererad kommunikation. 
Däremot var majoriteten av respondenterna positiva och stundvis förvånade över den 
totala spridningen som de fått via crowdfunding. Vi tolkar företagens åsikter som att 
marknadsföring av kampanjen kan påverka resultatet men dock till liten del. Eftersom vår 
studie antyder att WOM kommunikation kan ha större påverkan än företagets egen 
marknadsföring av kampanjen så tyder detta på ett högt engagemang av backare. 
Resultatet skulle kunna leda till större total spridning via crowdfunding och därmed 
påverka företagets totala marknadsföring. 
  
Jalilvand et al. (2011 s. 43) beskriver hur en positiv spiral kan börja med sambandet 
mellan WOM och antalet backare som resulterar i mer total spridning som sedan leder till 
mer försäljning. Bland våra undersökta företag kan vi även se ett liknande samband. När 
företagen upplevde en stor total spridning resulterade det också till fler backare. Däremot 
visades även motsatsen till ett sådant samband via ett undersökt företag. Anledningen till 
att ett företag skiljer sig från övriga kan vara komplex och kan härstamma från flertalet 
faktorer. Företaget var dock det enda som involverade flertalet icke-fysiska belöningar 
för backare. Respondenten uttryckte även en viss skepticism mot sin egen kampanj 
eftersom den skiljde sig markant från majoriteten på crowdfundingplattformen. Därför 
tolkar vi företagets undantag från det generella mönstret som ett resultat av kampanjens 
utformning. Ytterligare ett företag motsatte sig att det skulle finnas ett samband och 
förklarade specifikt att crowdfunding inte påverkade deras totala spridning. Dock lyfte 
respondenten senare upp en händelse som indikerade på att företaget fått mer spridning 
tack vare en crowdfundingfunktion som de inte hade nått annars. Denna oväntade 
situation tyder på att de faktiskt fick stor total spridning och mätt i siffror fick de även 
många backare. Resultatet är i linje med det beskrivna sambandet från Jalilvand et al. 
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(2011, s. 43) vilket innebär att majoriteten av företagen fått positiva effekter av den WOM 
som skett.  
 
Inom ämnet faktiska backare och total spridning, så var det flera respondenter som 
resonerade kring omvandlingsfrekvensen. Det var enbart ett företag som förklarade att de 
hade svårt att omvandla deras stora spridning till faktiska backare. Majoriteten av 
resterande företag gav exempel på siffror som visade att även de hade låg 
omvandlingsfrekvens. Den låga omvandlingsfrekvensen går att tolka som att få 
människor på marknaden faktiskt gillade företagens produkter eller tjänster. Det går även 
att tolka som att crowdfunding har en större möjlighet att sprida budskap än att locka 
faktiska köpare. Med företagens generella beskrivningar av de människor som finns på 
plattformen så tolkar vi den låga omvandlingsfrekvensen som att den totala spridningen 
och WOM kommunikationen är stor jämförelsevis med andra marknader. Eftersom det 
enbart var ett av företagen som nämnde något om negativ produktfeedback från backare 
så tolkar vi detta som ett avvikande svar från majoriteten vilket leder till att vi utesluter 
resultatet, att marknaden inte genererar faktiska köpare. 
 
Jalilvand et al. (2011, s. 45) beskriver hur eWOM har öppnat upp för en bredare spridning 
och kunskapsdelning än den klassiska WOM. Jalivand et al. (2011, s. 42) förklarar att den 
geografiska platsen inte begränsar eWOM och att människor därför kan få relevant 
information från personer utanför sitt eget nätverk. Samtliga intervjuade företag fick 
backare från flertalet olika länder. Ytterligare svarade majoriteten att flertalet backare 
skrev information om produkterna/ tjänsterna på kampanjens sida. Exempelvis var det en 
av respondenterna som fick feedbacken från en backare att informationen borde skrivas 
offentligt på kampanjens sida istället för stängd kommunikation via mail då fler 
människor ska kunna ta del av det som skrivs. Uppmuntran till transparens som vi tolkat 
från flera av företagens exempel är även i linje med Ennew et al. (2000, s. 75) som styrker 
att WOM kommunikation har störst påverkan vid köp som är förknippade med hög risk 
vilket de flesta nya produkter eller tjänster är vid crowdfunding. Vidare var det flera 
respondenter som resonerade kring hur denna specifika information om produkterna eller 
tjänsterna även kan ha spridits vidare. Beskrivningarna varierade från att filmer delats till 
många olika länder till att oväntade internationella forum hade diskuterat kring företagens 
erbjudanden. I båda dessa exempel så spreds information till internationella aktörer och 
visar därför hur den geografiska platsen inte har betydelse vid den totala publiciteten av 
crowdfunding kampanjer. Vi tolkar detta som att en viss grad av eWOM har skett under 
majoriteten av företagens crowdfundingkampanjer eftersom sambandet visar en 
genomgående trend från vår data. Ytterligare förklarade flera av företagen vikten av nöjda 
kunder och hur de arbetade noggrant med kundrelationer. Vi tolkar deras svar som att 
flera hade en strategi att knyta starka band med tidiga kunder. Enligt litteraturen är nöjda 
kunder en starkt påverkande faktor till mängden WOM kommunikation (Barreto, 2013, 
s. 632). Företagen som var tydligast med vikten av nöjda kunder var även de som var 
mest positiva till crowdfundingens möjlighet till publicitet. Sambandet tolkar vi som 
ytterligare ett belägg för att crowdfunding kan genererar stor publicitet både nationellt 
och internationellt. 

6.4 Lansering 
För att få genomföra en Kickstarterkampanj så krävs det att ett företag har en färdig 
prototyp. Kravet innebär att företag som genomför en kampanj i de flesta fall redan 
bekostat stora delar av produktutveckling och skulle vara strax innan Valley of Death 
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baserat på Osawas & Miyazakis (2006, s. 94) definition av teorin. Majoriteten av 
företagen tyckte att crowdfunding hade gett en positiv effekt på deras produktlansering 
och att detta i huvudsak berodde på den spridning som de fått genom 
Kickstarterkampanjen. Exponeringen mot en stor skala människor där även flera 
konverterats till köp tolkar vi som en ökning i antalet kunder. Ökningen av kunder sker 
vid ett tidigare stadie av ett företags existens jämfört med vad företagen skulle fått utan 
crowdfunding. Att förvärva kunder vid ett tidigt stadie för nya företag har enligt Gruber 
(2004, s. 168) visats vara en svår uppgift vilket sedan leder till ytterligare utmaningar där 
intäkter ofta står i fokus. Genom crowdfunding kan företag förvärva en kundbas redan 
innan de producerat den första bulken av produkter eller byggt upp tjänsten. Kundbasen 
innebär att ett företag kan eliminera en av de största anledningarna och riskerna till en 
djup Valley of Death. En kundbas som även genererat intäkter vid ett tidigt stadie tolkar 
vi som att Valley of Death dalen blir grundare och kurvan därmed skiftas uppåt i grafen. 
Det kan bli ett skift eftersom perioden efter att ett företag släppt produkten tills att de når 
break-even point blir kortare än vad den hade varit utan crowdfunding.  
 
Några företag berättade vidare att produktutvecklingen gick snabbare när 
crowdfundingkampanjen väl var igång vilket påverkat lanseringen av produkten. Vi anser 
att detta kan vara ett resultat av att företagen utnyttjat CKV (customer knowledge value) 
(Kumar et al., 2010, s. 298) som de kunnat ta del av från sina backare redan i ett tidigt 
stadie. Vi tolkar även att CKV kan ha ökad kvalitet eftersom backarna ofta klassas som 
early adopters som ofta har stor kunskap om produkter de valt att adoptera (Lin et al, 
2018, s. 432). En av fördelarna med crowdfunding skulle då innebära att produkten är 
bättre när den väl kommer ut till kund då företag redan fått den utvärderad från ett 
kundperspektiv via finansieringsmetoden. 
  
Vissa företag var dock mer negativt inställda till crowdfundingens påverkan på 
produktlanseringen. Det finns flertalet faktorer som kan tänkas ha inflytande på 
produktlanseringen både ur crowdfundingperspektiv men även ur ett generellt 
företagsperspektiv. Crowdfundingmässigt så har resultatet av crowdfuningkampanjen 
stor påverkan på produktlanseringen. Faktorer som påverkar är antalet kunder företag når 
ut till, hur spridningen blir fördelad och hur mycket pengar en produkt eller tjänst får in. 
Vidare är ett företags förväntningar och mål en stor påverkande faktor, eftersom hur 
företagen förväntar sig att crowdfunding ska fungera och dess resultatet färgar bilden av 
resultatet och därmed deras åsikter. Några av våra intervjuade företag indikerade även i 
vissa fall att det finns produkter som kan vara mer lämpade för Kickstarter. Olika 
produkttypers resultat tyder på att vissa produkter eller tjänster har lättare för att få 
backares uppmärksamhet och har därför inflytande på utfallet av kampanjen. Dessa 
faktorer har en direkt påverkan på helheten, dels på utfallet av produktlanseringen men 
även på företagens åsikter angående resultatet. Utöver detta anser vi att det fortfarande 
finns externa faktorer som kan tänkas påverka resultatet av en produktlansering. Faktorer 
som övriga marknadsföringskampanjer, val av försäljningsplattform och övrig kvalitet på 
produkten spelar stor roll i hur lyckad produktlanseringen blir. Faktorer som dessa kan ha 
påverkat respondenternas svar under intervjuerna och även deras bild av crowdfunding. 
Studien handlar dock om crowdfunding som finansieringsmetod vilket innebär att 
resultatet som kommer härifrån alltid är i paritet till vad exempelvis ett banklån eller en 
affärsängel skulle kunna ha gett i marknadsföringsvärde. 
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7. Slutsatser 
 
I det här kapitlet besvarar vi studiens frågeställning och syfte det vill säga “Hur kan 
kunder via crowdfunding bidra till marknadsföringen i nya företag?” & “Syftet med 
studien är att identifiera marknadsföringsfördelar med finansieringsmetoden för nya 
företag. “genom de resultat studien uppnått. Efter det ger vi våra praktiska 
rekommendationer, vi beskriver vårt teoretiska bidrag, vilka samhälleliga implikationer 
studien kan medföra samt ger rekommendationer för framtida forskning 
 
Studiens resultat visar att crowdfunding genererar en viss typ av kunder som andra 
finansieringsmetoder inte kan ge. Backarna visar på ett visst beteende via högt 
engagemang och starka relationer som gör att crowdfunding kan bidra till ett nytt företags 
marknadsföring. Många företag applicerar generellt sett rabatter och lojalitetsprogram för 
att uppmuntra engagemang från kunder där målet är att stärka relationen. Ytterligare 
används ofta välkända ambassadörer för att sprida ett företags budskap till potentiella 
kunder. Dock har flertalet av dessa marknadsföringsmetoder visat flera fall då de inte når 
sina mål eller blir dyrare än väntat eftersom de idag är vanliga inom många branscher och 
därmed börjat få lägre effekt. Gruber (2004, s. 168) förklarar att marknadsföringsmetoder 
som ovan nämnda ofta är svåra att applicera för nya företag eftersom de inte har 
tillräckligt med resurser i ett tidigt skede. Utan marknadsföringsmetoder har ett stort 
problem för nya företag varit att få tilltro från kunder och därmed svårt att nå tillväxt. Den 
snabba utvecklingen av internet som skett de senaste två decennierna har presenterat nya 
möjligheter samt tekniker för företag att skaffa och engagera kunder som i sin tur leder 
till ytterligare potentiella kunder och tillväxt. Vår studie visar att flera resultat av 
finansieringsmetoden crowdfunding och dess backare har möjlighet att bidra till ett nytt 
företags marknadsföring genom aktivitet, engagemang och spridning.  

7.1 Aktiva kunder 
En tydlig marknadsföringsfördel vi identifierat är att kunderna som ett företag får via 
crowdfunding skiljer sig från övriga kunder vilket sedan påverkar ett företags 
tillväxtmöjlighet. En av de främsta skillnaderna backare har visat jämfört med kunder är 
dess höga aktivitet som ofta kopplas ihop med ett högt engagemang. Aktiviteten som de 
bidrar med leder sedan till två huvudsakliga marknadsföringsfördelar.  
  
Den första aktiviteten ett företag bemöts av vid en crowdfundingkampanj är det antalet 
backare ett företaget får. Antalet backare betyder mer för företaget än bara de direkta 
intäkter och framtida kunder som det ger. Utöver intäkter ger crowdfunding en indikation 
på hur den erbjudna produkten eller tjänsten matchar efterfrågan och hur den står mot 
andra likartade eller substitutprodukter. Resultatet visas genom de antalet backare som är 
villiga att sponsra kampanjen. Företag som väljer crowdfunding får även en indikation på 
vart efterfrågan finns eftersom crowdfunding ger möjlighet för nystartade företag att nå 
en internationell publik direkt från start. Genom att använda sig av crowdfunding kan ett 
företag därför få information på vilket sätt företagets produkt eller tjänst kommer att bli 
mottagen innan själva lanseringen. Därför finns det genom crowdfunding en enkel 
möjlighet att se om ett företags ide är värdefull för konsumenter innan en första bulk av 
produkter produceras. Vi ser situationen som ett aktivt marknadstest då funktionen som 
crowdfunding erbjuder och definitionen på begreppet marknadstest inte går att separera. 
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Kunderna bidrar därför med sitt deltagande genom att både backa och att inte backa 
företag som leder till en marknadsföringsfördel för ett nytt företag. 
  
Den andra aktiviteten som backare kan bidra med till ett nytt företag är den mängd och 
kvalitet av feedback som de ger. Genom denna studie har vi kunnat skapa större förståelse 
kring vilken kategori av människor som backare på crowdfundingplattformar generellt 
är, vilket sedan visat på deras förmåga att ge nödvändig feedback. Feedbacken kan sedan 
användas till att förbättra ett företags erbjudande vilket gynnar båda parter eftersom 
företaget kan skapa något som ligger närmare den faktiska efterfrågan. Vilken mängd 
feedback ett företag får är kopplat till vilken grad de efterfrågar backarnas åsikter. 
Däremot har vi kunnat visa att den feedback som backare ger är av högre kvalitet jämfört 
med vad traditionella kunder kan ge och är därför mer sannolik att kunna hjälpa företag. 
Genom backares stora intresse och engagemang kan de därför bidra med nödvändig 
information som gör dem själva till vad litteraturen kallar medutvecklare. Feedbacken 
som leder till produktutveckling visar på en marknadsföringsfördel med 
finansieringsmetoden. 

7.2 Högre engagemang 
En annan fördel som crowdfunding bidrar till är att backare som skaffats via 
crowdfunding generellt har ett högre engagemang än traditionella kunder. Det högre 
engagemanget har visats genom att de ställer fler frågor, ber om mer information och vill 
kommunicera med företaget som gör en kampanj. Högre engagemang utanför själva 
transaktionerna har vi visat innebär flera framtida fördelar för ett företag men den främsta 
är att kunderna hjälper företag att producera bättre produkter. Det är alltså en kundgrupp 
som vill få ut mer från relationen mellan företag och kund än det klassiska utbytet av 
pengar mot produkt. Backarna prioriterar snarare en relation till företaget och ser det som 
en möjlighet att påverka produktutvecklingen. Genom sitt engagemang bidrar backarna 
därför till utvecklingen av ett nytt företag genom sin starka relation vilket är en tydlig 
marknadsföringsfördel. 
  
Ytterligare har vi visat att backare har en högre lojalitet till företag som crowdfundar. 
Lojaliteten härstammar främst från den attitydbaserade lojaliteten vilket är en av de 
grundläggande delarna av lojalitet. Vi har kunnat spåra lojaliteten och visat att den 
kommer ifrån fundamentala grundpelare av crowdfunding. Eftersom crowdfunding av sin 
natur får backare att följa ett företag under en lång process öppnar även detta upp till 
högre grad av involvering. Ett högt involverande leder till att backare skapar starkare 
känslor för ett företag och dess utveckling. Vidare har vi identifierat att backare skapar 
känslor till själva idén och grundarna eftersom de får en närmare relation än vid ett 
traditionellt köp. Genom backares egna involverande stärks lojaliteten vilket senare bidrar 
till bättre relationer vilket är en marknadsföringsfördel med crowdfunding. 

7.3 Spridning 
I likhet med tidigare forskning från Stanko & Henard (2016, s. 16) och Mollick & 
Kuppuswamy (2014, s.10) har vi identifierat att finansieringsmetoden crowdfunding 
leder till en viss mängd spridning. Utöver den generella slutsatsen har vi kunnat 
identifiera tre olika typer av spridning som ett nytt företag får av crowdfunding. Alla tre 
olika typer av spridning sker till olika mängd men via har sett att samtliga företag får en 
grad av alla delar. 
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Genom denna studie har vi kunnat visa att ett nytt företag som väljer crowdfunding som 
finansieringsmetod kan förvänta sig en ökning av kunder med 20–30%. Siffran visar de 
antalet kunder som crowdfunding ger utan någon extra prestation från ett företag. Om 
kundbasen växer med procentsatsen så överensstämmer även talet med den direkta 
spridningen mot nya kunder som ett företag får via crowdfunding. Intervallet kan öka 
eller minska beroende på vilken mängd ett företag väljer att marknadsföra 
crowdfundingkampanjen i sig men den genomsnittliga ökningen är 20–30%. Därför är en 
identifierad marknadsföringsfördel med crowdfunding att det ökar kundantalet från start.  
 
Vi har tidigare visat att backare främst är early adopters. Backare som early adopters har 
även visat sig ha ett högt engagemang genom att sprida vidare sina åsikter och kunskap 
till övriga människor. Resultatet visar på att early adopters inte går att frånskilja från vad 
litteraturen definierar som opinionsledare (Smith, 2005; Kautz & Larsen, 2000). 
Sambandet har visat att backare därmed är personer som genererar mycket WOM 
kommunikation vilket leder till mer spridning av en kampanj och därmed ett företag. Ett 
nytt företag som väljer crowdfunding kan därför veta att de får en stor total spridning som 
uppgår till många fler än de som faktiskt väljer att backa företagets kampanj. Vi kan alltså 
visa att backare är kunder som hjälper företag att sprida information till framtida 
potentiella kunder vilket vi anser är en marknadsfördel med metoden.  
 
Ett tredje sätt som företag gynnas av crowdfunding från ett spridningsperspektiv är via 
den internationella uppmärksamhet som finansieringsmetoden genererar. Vi har genom 
företagen kunnat identifiera att crowdfunding leder till en internationalisering som de 
annars inte fått. Internationaliseringen från start innebär global spridning genom 
internationella backares genererande av WOM kommunikation. Ytterligare har vi 
identifierat att det är en stor chans att internationella intressenter som forum och annan 
PR fångar upp ett företag som väljer crowdfunding och kan därför bidra till mer spridning. 
Samtliga företag har fått internationella backare via crowdfunding men till olika mängder. 
Anledningen till skillnaden har vi inte kunnat identifiera bortom att vi sett att olika 
produkter lockar olika länders intresse. Den internationella publiciteten har varierat men 
vi har sett en tydlig trend genom att majoriteten av företagen har fått internationell 
uppmärksamhet som de inte hade fått utan crowdfunding vilket är en 
marknadsföringsfördel.  
  
Vi kan dra slutsatsen att spridningen som crowdfunding genererar genom sitt stora 
besökarantal leder till en ökning av kunder.  Vi kan även identifiera en potentiell framtida 
ökning av kunder tack vare den WOM kommunikation som kunder skapar och som sedan 
kan leda till framtida tillväxt. Backare via crowdfunding har ett gemensamt karaktärsdrag 
som innebär fördelen av ytterligare spridning av företaget och dess erbjudande. Vi har 
identifierat att ökningen i kunder kan vidare leda till fördelar för ett företag. Att ha större 
kundbas är något som stärker nya företags position och skapar säkerhet (Gruber 2004, s. 
168).  

7.4 Ökad hastighet av uppstartsfasen 
Gruber (2004, s. 168) skriver hur nya företag har andra utmaningar jämfört med vad stora 
företag behöver fokusera på. Främst beskrivs utmaningen med saknandet av förtroende 
från kunder vilket ofta leder till en mindre kundbas. Utan en grundläggande kundbas 
missar ofta nya företag värdefulla resurser som kommer med kunderna. Vi har genom 
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denna studie kunnat se hur crowdfunding påverkar ett nytt företag genom flera aspekter 
kopplat till marknadsföring. Vi har identifierat att crowdfunding kan ha inflytande på 
vilka, hur många och när ett företag skaffar delar av sina kunder. Gemensamt för de 
kunder ett företag får genom crowdfunding är att de generellt är mer lojala genom deras 
attityd vilket sedan resulterar i ett högre engagemang och därmed aktivitet kring ett 
företags erbjudande. Aktiviteten skapar ytterligare spridning som vi vidare har visat 
genererar större publicitet och som leder till fler kunder. Dessa delar sker till olika grad 
för varje företag som crowdfundar sina produkter och påverkar därför resultatet i olika 
mängd. Däremot har vi från vår insamlade data sett att samtliga företag har fått en viss 
mån av dessa fördelar.  
  
Valley of Death är den tidsperiod mellan produktlansering och break even point med 
investeringen som skett vid start (Osawa & Miyazaki 2006, s. 94). Vi har identifierat att 
gapet, som är direkt kopplat med många utmaningar för nya företag, kan minskas genom 
finansieringsmetoden crowdfunding. Grundpelaren hos crowdfunding är att företag får 
finansiering av många backare redan innan att produktionen av en produkt påbörjats. 
Backarna ersätts sedan med en produkt när första bulken är färdig. Backarna som indirekt 
köper en produkt blir därför kunder vilket gör att ett företag får en bred kundbas redan 
från start. Resultatet av att få kunder och intäkter redan innan start innebär att 
intäktskurvan förskjuts åt väster i grafen (se figur 6). Eftersom Vally of Death dalen består 
av gapet mellan intäkter och kostnader så kan den minskas genom förändringar i dessa. 
Eftersom vi har identifierat att crowdfunding ger en ökning i kunder utan extra 
prestationer minskar därför marknadsföringkostnaden per rekryterad kund. 
Kombinationen av lägre kostnader och mer försäljning vid ett tidigare stadie leder till en 
grundare Valley of Death. Till vilken grad dessa två kurvor förskjuts är däremot svårare 
att kvantifiera och sker till olika mängd för varje individuellt företag. Varför de förskjuts 
olika mycket grundar sig i hur stort engagemang och aktivitet ett företag får av kunderna. 
Litteraturen har visat att engagemang kan starta en positiv spiral som leder till ytterligare 
kunder och försäljning (Jalilvand et al. 2011 s. 43). Denna positiva effekt är en avgörande 
faktor till vilken grad kurvorna förskjuts och till vilken grad Vally of Death dalen minskar 
i yta i grafen. Genom denna studie har vi presenterat exempel som visar båda situationer, 
att crowdfunding resulterat till stor och liten förskjutning av kurvorna. Vi har med denna 
slutsats identifierat att en effekt av marknadsföringsfördelarna med crowdfunding är den 
ökade hastigheten av uppstartsfas som nya företag genomgår. 
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Figur 6. Exempel på en Kickstarter kampanj 

Kurvorna till höger symboliserar ursprungliga situationen för ett genomsnittligt nytt 
företag. Kurvorna till vänster symboliserar hur crowdfunding kan påverka ett nytt 
företag. 
 
Genom att använda crowdfunding kan företag lansera alldagliga produkter så som 
klockor eller bokmärken med bra resultat. Crowdfunding ger även möjlighet att lansera 
nischade produkter och därmed potentiella innovationer till en accepterande och global 
marknad. Spridning, aktivitet och engagemang är potentiella fördelar som kan uppnås 
genom crowdfunding. Vi anser att crowdfunding, utöver att vara marknadsföring av 
innovationer även är innovativ marknadsföring. 

7.5 Praktiska rekommendationer 
Baserat på studiens resultat ser vi att det finns fördelar med att använda sig av 
crowdfunding som marknadsföringsverktyg för nya företag som vill ha aktiva kunder, 
högre engagemang och ökad hastighet av uppstartsfasen. 
 
En praktisk rekommendation för nya företag är att använda sig av crowdfunding i 
marknadsföringssyfte för att effektivisera de tidiga stadierna i företaget och vid 
produktlansering. Att använda sig av crowdfunding till skillnad från andra 
finansieringsmetoder ger möjlighet att både nå ut till många potentiella kunder samt 
marknadstesta och få feedback på sin produkt redan under finansieringsperioden. En 
ytterligare rekommendation är att företaget bör utvärdera crowdfunding från sitt eget 
företags förutsättningar eftersom vissa idéer och produkter fungerar bättre på Kickstarter. 
Crowdfunding kräver dessutom ett stort engagemang från företaget under kampanjen 
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vilket innebär att om man går in i en crowdfundingkampanj halvhjärtat så finns det stora 
risker för ett undermåligt utfall. Det är alltså viktigt att utvärdera om crowdfunding är en 
bra idé för det egna specifika företag. 
 
För ett nytt företag som valt att crowdfunda så bör tillväxt vara en central del i företaget. 
Genom denna målsättning så finns det ett konstant behov av att sprida företaget vidare 
till nya och okända marknader. Problematiken i detta ligger ofta i att dels ha kapital nog 
att sprida sig dit men även att kunna se till att produkten är bra nog att säljas på dessa 
marknader och anpassade för dem. Företaget kan genom en kampanj och lyhördhet skaffa 
sig information angående potentiella kunder och existerande kunder på ett helt annat sätt 
än tidigare. Vi uppmanar företag som genomför en kampanj att ständigt vara uppmärksam 
på den information som sprids via crowdfunding då denna i regel håller hög kvalitet.  
 
Det finns dock vissa risker med att använda crowdfunding som marknadsföringverktyg. 
Eftersom produkten blir så pass exponerad när den fortfarande är en prototyp och alla 
detaljer eventuellt inte är klara än så kan crowdfunding fungera som ett dubbeleggat 
svärd. Alla marknadsföringsfördelar som kan uppnås är baserade på att ett företag 
genomför kampanjen och även efterarbetet på ett bra sätt. Om kampanjen inte genomförs 
på ett bra sätt så kan detta innebära att man får lika mycket spridning men att den blir 
negativ. Samma sak med feedbacken, om produkten inte håller minimikravet på vad 
backare förväntar sig finns en risk för att feedbacken eskalerar till en “hatstorm” som en 
av våra respondenter benämnde det där det endast blir negativa kommentarer.  
 
Sammanfattningsvis så rekommenderar vi nya företag att överväga crowdfunding som 
finansieringsmetod för att få ut marknadsföringsfördelar. Detta innebär dock krav på 
engagemang i finansieringsmetoden och även en risk om företaget misslyckas med att 
genomföra slutfasen av produktutveckling samt produktlansering. 

7.6 Teoretiskt bidrag 
Tidigare forskning som gjorts på ämnet crowdfunding är grundad i antingen i den 
monetära lönsamheten av crowdfunding eller hur man ska bygga upp sin kampanj för att 
få ett lyckat resultat. Dessa studier berättar att det fanns marknadsföringsfördelar med 
crowdfunding men inte vad dessa var. Vi har genom vår studie tagit klassisk 
marknadsföringsteori och applicerat den på crowdfunding, därigenom har vi kunnat 
identifiera vilka kundbaserade marknadsföringsfördelar som ett nytt företag kan ta del av 
genom en crowdfundingkampanj. Vi har även identifierat vissa risker som kan uppstå 
med att genomföra en kampanj. Således är det teoretiska bidraget från vår studie att vi 
har skapat en grund att bygga vidare på för framtida forskning i området crowdfunding. 
Genom att koppla klassisk marknadsföringsteori till den här formen av finansiering så har 
slutsatser om kunder, produktlansering och spridning kunnat dras. Studien ger alltså en 
större förståelse för alternativa fördelar med crowdfunding och kan användas som 
referenspunkt för framtida studier. 

7.7 Samhälleliga implikationer 
Studiens resultat visar att crowdfunding kan, om korrekt applicerad, leda till diverse 
fördelar som på sikt innebär stabil och effektiv tillväxt för företag. Det går att argumentera 
för att den ökade tillväxten som crowdfudning kan skapa på lång sikt innebär en ökad 
konsumtion. En ökning av användandet av jordens resurser ses ofta som problematiskt 
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eftersom de är finita och kan därför vara en samhällelig implikation för studien. Resultatet 
påverkas dock av många andra faktorer och kan inte direkt kopplas till en större åtgång 
på jordens resurser. Exempelvis har crowdfunding även skapat möjligheter för företag 
vars syfte är att minska åtgången på jordens resurser och därmed motbevisat 
implikationen. För vår studie skulle detta exempelvis kunna vara företag A som ständigt 
jobbar för en mer hållbar miljö. 
 
Det finns ytterligare en synvinkel och implikation som studien kan ha genom 
crowdfundings möjlighet att låta företag nå en starkare tillväxt. Crowdfunding kan tillåta 
fler människor engageras i nya marknader och företag vilket sedan skulle kunna leda till 
högre användning av arbetskraft som kan minska klassklyftor i samhället. Vidare kan 
resultatet innebära att fler idéer genomförs vilket också skulle kunna ha en negativ effekt 
genom fler crowdfundingkampanjer. Resultatet blir då att fler kampanjer genomförs men 
också att färre kampanjer uppnår sina mål på grund av den ökade konkurrensen och 
behöver söka alternativa finansieringskällor. Crowdfunding sker vidare på en digital 
plattform och är därigenom tillgängligt för hela världen. Räckvidden innebär att 
crowdfunding ger möjlighet att komma i kontakt med människor från hela världen. Den 
möjligheten öppnar upp för informationsutbyte, relationer och en mer enad värld. 
Resultatet innebär också en risk för ökade transporter då backare kan handla varor från 
hela världen. Den ökade spridningen och internationaliseringen som crowdfunding 
innebär kan då också vara på bekostnad av miljön med fler transporter som ofta inte är 
miljövänliga. Detta gäller även det faktum att informationsasymmetrin kan minska vilket 
kan innebära att priser pressas vilket även ofta sker på bekostnad av miljön. 
 
Crowdfunding är en metod som kräver viss typ av kunskap. Att inte vara tekniskt lagd 
eller ha tillgång till viss teknik exkluderar då människor från att använda sig av 
crowdfundingplattformar både som backare men även för företag som söker backning. 
Individer som saknar tillgång till den här typen av kunskap eller teknologi är därför inte 
inkluderade i potentiella fördelar med crowdfunding. Samtidigt är just de individerna en 
stor kategori människor som potentiellt skulle kunna få extra stor nytta av de fördelarna 
som crowdfunding kan ge. 
 
Crowdfunding finns till för att företag ska kunna utvecklas och därigenom driva samhället 
framåt. De potentiella implikationerna kan ge både positiva och negativa resultat, att 
crowdfunding i sig finns tillgängligt innebär små implikationer. Det är snarare hur företag 
och backare väljer att använda sig av crowdfunding som leder till samhälleliga 
implikationer. 

7.8 Framtida forskning 
Eftersom denna studie endast undersökt en crowdfundingplattform bör framtida 
forskning använda ett urval med fler plattformar. Kickstarter, som är denna studies valda 
plattform, har en stor marknadsandel av samtliga internetbaserade 
crowdfundingplattformar och ytterligare undersökning av mer homogena aktörer skulle 
kunna leda till en djupare förståelse. Vidare skulle framtida forskning på fler typer av 
crowdfunding behövas för att kunna skapa större insikt till hur företag påverkas av 
crowdfunding i sin helhet. Genom dessa tillägg blir det möjligt att se om studiens 
slutsatser är applicerbara på ytterligare företag och marknader. Tilläggen skulle kunna 
skapa en bredare överförbarhet än vad denna studie möjliggjort. Eftersom vi medvetet 
har valt att enbart undersöka nya företag kan vi inte visa att våra slutsatser även gäller för 
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mer etablerade företag. Framtida forskning som involverar väletablerade företag med 
tydliga marknadspositioner vore därför nödvändigt. Till vilken grad företag med en 
längre historia får marknadsföringsfördelar från crowdfunding hade varit intressant 
eftersom dess förutsättningar kan vara helt annorlunda.    
  
I denna studie har vi fokuserat på de marknadsfördelar som kan medföras vid 
användandet av finansieringsmetoden crowdfunding. Vi har alltså enbart fokuserat på att 
identifiera dessa utan att undersöka till vilket exakt värde de medför. Därför hade en 
kvantifierbar undersökning där den finansiella aspekten involveras och jämförs med 
andra alternativ till uppstart av ett företag varit intressant. En sådan undersökning hade 
resulterat till mer exakt och precis förståelse för när eller om ett företag bör använda sig 
av metoden och bidra till den praktiska applicerbarheten. Ytterligare inom kvantifierbara 
undersökningar skulle en studie med större urval av företag vara intressant och skapa 
bredare kunskap om vad crowdfunding skapar. Ett större urval hade resulterat i mer 
generella slutsatser och därmed ökat överförbarheten av crowdfundings inverkan på ett 
företags marknadsföring.  
  
Ytterligare förslag till framtida forskning kan också vara att undersöka mer exakt vilka 
risker som är kopplat till valet av finansieringsmetoden crowdfunding. Vi har kunnat se 
vissa risker med metoden men inte haft fokus på det för denna studie vilket resulterat till 
att vi inte haft nog med information för att dra några slutsatser. Mer specifikt har vissa 
respondenter och företag lyft åsikter som vi kunnat tolka är en varumärkesrisk med 
finansieringsmetoden. Eventuella kommentarer kopplat till varumärkesrisk har flera 
gånger lyfts när valet av ytterligare en crowdfundingkampanj för en ny produkt har 
diskuterats. Dock har vi inte kunnat se någon generell trend från våra intervjuade företag 
vilket är varför vi därför rekommenderar detta ämne som ett framtida forskningsområde.  
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8. Sanningskriterier 
 
Vid kvalitativ forskning så använder man sig ofta av trovärdighet och äkthet (Bryman & 
Bell, 2017, s. 381). Vi har alltså valt att använda oss av dessa kvalitativa kriterier för att 
bedöma vår studie. Vi anser att bedömningen med de kriterierna ger en mer rättvisande 
och korrekt bild av vår studie. Trovärdighet bryts ner till fyra delkriterier som är 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2017, s. 381). 
Äkthet används för att utvärdera studiens påverkan på deltagarna av studien (Bryman & 
Bell, 2017, s. 383). Eftersom vår studie har utgått från att utvärdera respondenternas 
upplevelser kring crowdfunding och inte har haft någon vilja att ändra deras beteende 
eller påverka det, så anser vi att vår studie inte haft någon påverkan på äktheten och vi 
kommer därför inte redogöra för de kriterierna djupare. 

8.1 Tillförlitlighet 
Utvärdering av tillförlitlighet innebär hur pass väl den sociala verkligheten är i linje med 
beskrivningen och hur den uppfattas av läsaren (Bryman & Bell, 2017, s. 381). För att 
genomföra detta så bör man utföra forskningen med de regler som finns att tillgå. För vår 
studie har detta inneburit att vi har lämnat tid för respondenterna att vidare beskriva om 
det är något de ansett att vi inte tagit upp under intervjun. Vi har även analyserat 
transkriberingen flertalet gånger och även lyssnat igenom ljudfilen flera gånger. Genom 
tillvägagångssättet har vi säkerställt att vi inte tolkat något fel eller utelämnat något av 
relevans. 

8.2 Överförbarhet 
Överförbarhet innebär till vilken grad studiens resultat kan överföras till en annan miljö 
(Bryman & Bell, 2017, s. 382). För vår studie så har vi vissa element som innebär att det 
finns god möjlighet att överföra och vissa andra där överförbarheten är svårare att 
motivera. Studien är gjord på nya företag startade i Sverige som genomfört en 
Kickstarterkampanj som också uppnått sina mål. Företagen visar upp en bred bas av 
branscher där majoriteten av dem har fått in liknande summor kapital från sina kampanjer. 
Vi anser därför att överförbarheten ur en nationalitetsaspekt går att överföra smidigt. 
Möjligheten att göra samma studie i andra länder bör ge liknande resultat då Kickstarter 
är en internationell sida med medlemmar från många olika länder. Vi anser även att 
resultatet är överförbart till andra plattformar som förmedlar belöningsbaserad 
crowdfunding. En viss felmarginal bör räknas med eftersom plattformarna kan skilja sig 
åt i specifika funktioner men den estimerar vi som liten. Resultatet är dock inte 
överförbart till andra typer av crowdfunding såsom lånebaserad- eller kapitalbaserad 
crowdfunding. Vi anser inte heller att resultatet är överförbart till andra storlekar på 
företag. 

8.3 Pålitlighet 
Pålitlighet som kriterium innebär att forskarna ska kunna motivera sina val genomgående 
under studiens gång. Detta genom att ha med en fullständig presentation av faserna som 
studien genomgått under forskningsperioden (Bryman & Bell, 2017, s. 382). En annan 
rekommendation är att låta kollegor läsa igenom studien under tiden den produceras 
(Bryman & Bell, 2017, s. 382). Vi har i studien beskrivit och motiverat alla våra val för 
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att stärka pålitligheten och dessa återfinns i kapitlen vetenskapliga utgångspunkter och 
praktisk metod. Vi har även löpande använt oss av både handledare och andra studenter 
för att granska vårt eget arbete och för att kunna se till att de uppfyller kraven för 
pålitlighet. 

8.4 Konfirmering 
Eftersom det inte går att vara helt objektiv när man genomför en kvalitativ studie så 
utvärderas en studie efter konfirmering. Det görs för att stärka att forskarna agerat utifrån 
god tro och att de inte medvetet har försökt påverka studien (Bryman & Bell, 2017, s. 
382–383). Vi har genomgående arbetat för att inte lägga in våra personliga åsikter i 
studien. Detta har gjorts genom att ständigt kontrollera varandras arbete och föra en öppen 
dialog under skrivprocessen. Vi har även skrivit bakgrunden till studien samt beskrivit 
våra egna förkunskaper för att i så stor utsträckning som möjligt vara öppna och 
transparenta mot läsaren.  
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Appendix 1: Mail till respondenter 
	
Hej. 
 
Vi är två studenter som studerar vår sista termin på Civilekonomprogrammet vid Umeå 
Universitet. För närvarande skriver vi vårt examensarbete vars syfte är att undersöka 
varför företag väljer crowdfunding som finansieringsmetod. Vi kontaktar er därför att ni 
har använt er av finansieringsmetoden. 
 
För att skapa fördjupad förståelse om crowdfunding och dess betydelse skulle vi vilja 
intervjua någon från ert företag. Vi är intresserade av hur ni ser på denna 
finansieringsform, varför ni valde den och vilka för- och nackdelar ni kan se med den. 
Företaget och den som blir intervjuad kan vara anonyma eftersom det är fenomenet 
crowdfunding vi är mest intresserade av. Intervjun uppskattas ta omkring 45–60 minuter 
och vi skulle vilja genomföra den i slutet av mars, början av april.  
 
Vi söker någon på ert företag som var med under processen när ni valde att crowdfunda. 
Om detta inte är ditt område får du gärna skicka vidare detta mail så vi når rätt person. 
Om ni vill hjälpa oss är det bara att svara på det här mailet så återkopplar vi till er för att 
komma överens om en tid för intervjun.  
 
Tack på förhand  
MVH,  
Viktor Bäckström & Fredrik Berggren 
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Appendix 2: Intervjuguide 
Tema Fråga Teori 

Inledning Berätta lite om 
företagets bakgrund. 
(Ålder, storlek, typ 
av sektor/bransch 
och tillväxtmål) 

Ej kopplad 

Crowdfunding Varför valde ni 
crowdfunding från 
första början? 

Ej kopplad 

 Hade ni någon 
baktanke/strategiskt 
mål med att 
crowdfunda? 

Ej kopplad 

 Har ni crowdfundat 
flera gånger? 
Om ja,varför?  
Om nej, varför? 

Ej kopplad 

 Vad var det ni ville 
uppnå?  
(Skippa om vi fått 
svar på detta från 
fråga ovan) 

Beror på svar 

 Fanns det några fler 
syften? 

Beror på svar 

 Vad ledde detta till? Beror på svar 
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 Hur anser ni att 
resultatet av 
crowdfunding blev i 
sin helhet? 

Ej kopplad 

 Hände något oväntat 
under kampanjen? 

Ej kopplad 

 Vad i så fall? Ej kopplad 

 Varför blev det så?  Ej kopplad 

Kundengagemang 
(Feedback, WOM) 

Frågan ställs om vi 
ej fått svar på det 
tidigare 
Har “crowden” fört 
med sig något 
utöver det 
finansiella till 
företaget? 
Om ja: vad? 

Kumar et al., 2010 
  
Jalilvand et al., 2011, Kumar et al., 
2010 

 Ni fick XXX 
sponsorer, hur 
många trodde ni att 
ni skulle få innan? 
 
Varför blev det 
annorlunda 
gentemot ert 
estimat? 

Jalilvand et al., 2011, Hawkins et 
al., 2004  
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 Utöver dessa XXX, 
hur stor spridning 
tror ni att ni fick 
genom er 
crowdfunding?  
 
“Hur kommer det 
sig”? 

Jalilvand et al., 2011, Leitvin., 2008  

Kundrelationer 
(Kundlojalitet, 
Early adopters) 

Berätta hur ni 
arbetar med era 
kundrelationer? 
 
Följd: Hur, Varför, 
Utveckla, Berätta 
osv. 

Verhoef et al., 2010 

 Har crowdfunding 
påverkat era 
kundrelationer? 
  
Om ja, Varför? 
Om nej, Varför? 

Bauer et al., 2002  

 Skulle era kunder 
rekommendera er 
för andra? 
  
Om ja, varför? 
Om nej, varför inte? 

Banyte & Dovaliene, 2014 

 Hur ser ni på 
kundlojalitet nu 
efter 
crowdfundingen? 

Banyte & Dovaliene, 2014, Kuttner, 
1998 

 Berätta om ert 
crowdfunding 
community 

Kumar et al., 2010 
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 Finns det något 
genomsnittligt 
karaktärsdrag inom 
ert community? 

Smith, 2005; Kautz & Larsen, 2000 

 Hur aktivt 
community hade ni 
under kampanjen? 
 
Varför? Utveckla 

Smith, 2005; Kautz & Larsen, 2000 

 Om ja på tidigare: 
På vilket sätt var det 
aktivt? 

Smith, 2005; Kautz & Larsen, 2000 

 Vilken typ av 
ämnen 
diskuterades? 

Kumar et al., 2010 

 Var det mycket 
återkommande 
ämnen? 

Kumar et al., 2010 

 Vad tycker ni om ert 
eget kommentarsfält 
under er kampanj?  
Varför? 

Kumar et al., 2010, Bauer et al., 
2002, Jalilvand et al., 2011, 
Hawkins et al., 2004 

 Lämnade personer 
flera kommentarer? 

Smith, 2005; Kautz & Larsen, 2000 

 Vad lärde ni er av 
era kunder? 
 
Hur tog ni vara på 
den kunskapen? 

Kumar et al., 2010 
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 Hur tycker ni att 
produktlanseringen 
påverkades/ 
påverkas av 
crowdfundingen?  

Osawa & Miyazaki, 2006 

Avslutningsvis Är det något annat 
du skulle vilja lyfta 
inom området om 
crowdfunding som 
du inte tycker våra 
frågor lyft fram? 

Ej kopplad 
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