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Abstract 
In this thesis we focus on the issue of crowdfunding and especially how a project 
relates to and embraces its community. While a lot of related research focus on what 
makes people give, our research instead delve into whether a creator looks upon the 
sponsors as something more than just a financial resource. To manage this task we 
used a triangular perspective consisting of a case study, a questionnaire and a 
netnographic study. The goal was to gain the perspectives of creators, crowdfunding 
platforms and sponsors on how the communication between the community and the 
project works and can be improved.  

     The three crowdfunding platforms we reviewed (Kickstarter, IndieGoGo, 
Rockethub) all had fairly similar models on how to attract sponsors and make them 
involved in the project, while the questionnaire and netnographic study demonstrated 
how a community could contribute in different ways. Based on our results we draw 
the conclusion that a project can be successful without embracing the creative 
qualities of its sponsors but doing so also is a waste of a great asset to both current 
and future projects.  
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1. Inledning
De senaste årens utveckling mot en allt större närvaro på internet har öppnat upp nya 
möjligheter för människor med kreativa idéer att få sina visioner förverkligade. Inte längre är 
det ett måste att riskera eget kapital eller ansöka om bidrag från företag och organisationer 
till finansieringen då webb-baserade lösningar har öppnat upp möjligheten till att en större 
massa kan bidra med en mindre summa pengar var och på så sätt nå det uppskattade 
budgetmålet.

Crowdfunding, som fenomenet kallas, kan härledas tillbaka till ideella organisationers 
insamlingar för olika ändamål och har figurerat på nätet i olika former sedan början av 2000 
talet. Först nu på senare år har dock modellen slagit på allvar för allmänheten, mycket tack 
vare uppkomsten av crowdfunding-plattformar som Kickstarter och IndieGoGo. Genom att 
samla mängder av crowdfunding-projekt på ett och samma ställe, liksom att erbjuda färdig 
mall för varje projekt, har finansieringsprocessen strömlinjeformats och gjort det enklare för 
folk att både samla in och ge pengar.
En annan avgörande skillnad är att de plattformar som slagit stort på senare år inte erbjuder 
någon finansiell ersättning för en individs deltagande och sponsring. Istället kompenseras 
den som hjälpt projektet med en symbolisk gåva i form av exempelvis ett tack, ett 
omnämnande eller exemplar av produkten. Beroende på individens gåva stiger i regel 
kompensationen och i synnerhet i större projekt kan de olika premierna nå väldigt höga 
summor.

Allt är dock inte pengar. Dynamiken mellan kreatörerna och sponsorerna har vuxit till en 
allt viktigare del i finansieringsprocessen och utöver det ekonomiska tillskottet är bidraget i 
form av nya infallsvinklar, idéer och viral spridning nog så viktigt för en framgångsrik 
kampanj. (Gerber, Hui, 2013). Tidigare forskning visar på hur valet av crowdfunding många 
gånger baseras på faktorer utöver de ekonomiska, i synnerhet möjligheten till exponering 
och viral spridning av projektet. Nyckeln till denna typ av engagemang ligger i att alla som 
finansierat och diskuterat kampanjen (rimligtvis) delar samma slutmål om att kampanjen 
ska bli så lyckad som möjligt.

Med konsekventa uppdateringar på kampanjsidorna, liksom kommunikation via sociala 
medier ökar möjligheterna för en frejdig dialog både mellan sponsorer och kreatörer men 
också mellan sponsorer sinsemellan. I vissa fall har gemenskaperna runt omkring kampanjer 
även bildat diskussionsforum för att ännu enklare kunna diskutera åsikter och tankar kring 
kampanjens framtid mellan likasinnade. (Gerber et al. 2014)
     Även om en crowdfunding-gemenskap bevisligen kan ha effekt på ett projekts utfall finns 
det idag begränsat med forskning kring hur kreatörerna bakom projektet ställer sig till dess 
påverkan. Tidigare forskning i ämnet utförd av Gerber et al, fokuserar främst på utvärdering 
av vad projektkreatörerna har fått ut av sin community i efterhand. Kvarstår gör dock en 
genomgång av den initiala inställningen till gemenskapen kring ett projekt samt hur antalet 
sponsorer optimeras för att kunna öka både den finansiella och kreativa vinsten. Gerber et al. 
poängterar även hur det finns en bristande förståelse för hur dynamiken mellan kreatörer 
och sponsorer ser ut, samt hur förhållandet mellan dessa står i paritet med framgången för 
projektet. 
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“...few scholars have examined crowdfunding from a community standpoint in order to 
understand how communities of creators and supporters interact with each other to 
accomplish crowdfunding goals. “ (Gerber et.al 2013)

1.1 Syfte och frågeställning
På vilket sätt är relationen till en community runt ett crowdfunding-projekt viktig och vilka 
strategier kan en kreatör använda sig av för att stärka dessa relationer? 

I och med en ökad popularitet kring fenomenet crowdfunding ökar även konkurrensen 
om uppmärksamhet mellan projekten. Trots ett växande antal sponsorer säljer inte en 
innovativ idé sig själv, vilket påvisar behovet av att kunna presentera sitt projekt på rätt sätt 
för att attrahera fler sponsorer och skapa en aktiv communtity kring sitt projekt. Det finns 
sedan tidigare forskning kring sponsorers motiv till att bidra till projekt liksom kreatörers 
motiv till att satsa på crowdfunding som finansieringsplattform. Frågan som däremot inte 
besvarats är vad som just krävs av skaparna när det kommer till att paketera och sälja 
projektet i syfte att optimera antalet sponsorer. Utöver detta anser vi även att förståelsen för 
sambandet mellan kreatör och community skulle vinna på att konkretiseras av den 
anledningen att en tydligare bild gör det enklare att se relationen mellan alla parter och 
därmed även den potentiella vinningen i en stark community. Syftet med uppsatsen är 
således att dels undersöka hur kreatörer hittar en community och vilka strategier de kan 
använda sig av för att uppnå maximalt resultat.

1.2. Nyckelord
     Plattform - (Eller crowdfunding-plattform) Crowdfunding på internet är i regel baserat 
på dedikerade hemsidor. Vi kommer i obestämd form att referera till dessa hemsidor 
(Kickstarter, IndieGoGo och RocketHub) som “plattformar” av den anledningen att 
plattformar är det uttryck som i regel används i den relaterade forskningen kring ämnet 
crowdfunding. Det ses därför som en redan etablerad term som vi inte kommer frångå. 
Andra hemsidor kan komma att nämnas i uppsatsen, men dessa kommer vi då bara att 
nämna vid deras namn. 

Initiativtagare - Varje plattform har en eller flera människor bakom sig. Visionärer som 
har sett människors behov av att kunna finansiera sina projekt, och på grund av detta startat 
upp dessa hemsidor för att mätta behovet. Dessa visionärer har vi valt att kalla för 
“Initiativtagare” då de har tagit initiativet till att just starta upp plattformarna.  

Kreatör - Bakom varje projekt som finansieras av crowdfunding finns också en eller flera 
visionärer; människor som med hjälp av plattformarna lägger upp sina respektive projekt för 
att få in pengar till sitt önskade mål. Dessa människor har vi valt att kalla för “kreatörer”. 
Anledningen till detta är att belysa deras särställning gentemot andra kreativa roller inom 
crowdfunding (initiativtagare etc.) samtidigt som ordet kreatör tydligt påvisar att personen 
har varit med och både utformat konceptet samt startat kampanjen.  
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Sponsor - För att ett projekt ska anses som lyckat (sett till den finansiella delen) krävs det 
att detta backas upp av människor som är villiga att skänka pengar för någonting de tror på. 
Denna grupp människor kommer i den här uppsatsen att kallas för “sponsorer” just på grund 
av att dessa sponsrar projekten med sina pengar, tankar och idéer.  

Premie - Belöningsbaserad crowdfunding bygger på att sponsorerna istället för en 
ekonomisk vinst erhåller en symbolisk gåva av kreatörerna för sitt bidrag. Dessa gåvor har vi 
valt att kalla premier.  

Community - Löpande i texten refereras gemenskapen, tillika kommunikationen, mellan 
kreatör och sponsor som “community”. Communityn är med andra ord den deltagande 
grupp som omger ett projekt och således har chans att kommunicera med kreatörerna i 
större utsträckning än den inaktiva publiken runtom projektet. 

Crowdfunding - Med bakgrund av att det idag inte finns ett etablerat svenskt ord för 
crowdfunding har vi för enkelhets skull valt att använda just "crowdfunding" löpande i 
texten. Möjliga svenska varianter hade kunnat vara "gräsrotsfinansiering" eller 
"folkfinansiering" men tills dess att något av dessa ord (eller något annat) blir kutym ser vi 
det som fult logiskt att istället använda den etablerade engelska termen i  att undvika 
förvirring och missförstånd. 
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2. Relaterad forskning
I detta kapitel kommer vi att titta närmare på begrepp ifrån forskningsområden relaterade 
till hur en community fungerar och hur man bör förhålla sig till denna. Något som senare 
kommer kunna sammankopplas med det vi har kommit fram till i vårt resultat. 

För att kunna göra en djupdykning i och kunna analysera communityns inverkan på 
crowdfundade projekt krävs en grundläggande förståelse för de bakomliggande faktorerna. I 
detta kapitel behandlas först vad crowdfunding är och hur de olika plattformarna är 
uppbyggda och fungerar. Vidare förklaras vad som motiverar kreatörer att använda 
crowdfunding och vad som motiverar sponsorer att ge dessa pengar för att ytterligare ge en 
insyn till vilka faktorer som påverkar en community i stort. Förutom att även gå igenom hur 
språket i projekten påverkar sponsorerna visar vi även på U-modellen, ett mönster som 
förklarar att sponsorer också kan påverkas av varandra och hur kreatörer bör förhålla sig till 
detta. För att i webben förstå den kontext som crowdfundingen verkar i så förklaras det i den 
avslutande delen av den relaterade forskningen, hur webben har utvecklats genom åren. 
Utöver detta, även hur vi använder de verktyg som finns tillgängliga för att marknadsföra 
projekt och nå en så stor skara människor som möjligt. 

2.1 Crowdfunding
Crowdfunding är relaterat till det liknande begreppet crowdsoursing. Djelassi och 
Decoopman (2013) beskriver crowdsourcing som en användardriven form av innovation 
och medskapande som samlar ihop den breda massans intelligens, kunskap och kreativitet 
riktat emot ett speciellt syfte. Med andra ord så använder sig till exempel vinstsökande 
företag av crowdsoursing när de söker bland den stora massan efter en kompetens, 
essentiella för det som skall produceras som inte någon av dess anställda har. Detta görs med 
intentionen att låta individer ur massan frivilligt delta i produktions/designprocessen för att 
på så sätt kunna minimera omkostnaderna för produktionen. Kleemann et al. (2008) kallar 
det för den arbetande kunden, alltså en kund som som deltar i arbetet på ett eller annat sätt 
och därmed ersätter behovet av en anställd.

Ur detta begrepp har således crowdfunding växt fram. Här vänder sig också kreatörer till 
den stora massan för att, istället för att med konventionella metoder som till exempel lån, 
försöka söka finansiell hjälp. Via crowdfunding-plattformarnas olika projektsidor kan även 
kreatörer erhålla (likt crowdsourcing) hjälpsamma tips och idéer ifrån den community som 
byggts upp kring projektet. 

Det kan dessutom argumenteras för att fördelarna med crowdfunding är flera. Den stora 
massan kring ett projekt skulle kunna bidra med mycket mer än bara finansiell hjälp även 
om detta inte är det initiala syftet med crowdfunding. Under rubriken “motivationen kring 
crowdfunding” listas en rad fördelar crowdfundingen ger som motiverar både kreatörer och 
dess sponsorer. 

2.1.1. Hur fungerar plattformarna.
De idag största crowdfunding-plattformarna är USA-baserade Kickstarter, IndieGoGo och 
RocketHub. Vi har valt att fokusera på dessa tre eftersom de omsätter mest pengar och flest 
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projekt. Vilket i sin tur leder till att de har mer grundande erfarenheter i ämnet när det 
kommer till att förbereda, lansera och driva projekt. Flödet av nya projekt till plattformarna, 
tillsammans med samlingen av avslutade ditton, gör dem lämpade att studera. 

På varje plattform är det skaparna av projekten som äger alla rättigheter till sin produkt 
eller tjänst. Med andra ord så förväntar sig sponsorerna varken att bli delägare i projekten 
eller få betalt för deras investeringar. Däremot erhåller sponsorerna i det flesta fall olika 
premier beroende på storleken av deras donation. Både RocketHub och IndieGoGo är 
amerikanska plattformar men attraherar många användare globalt. Av Kickstarters 
användare är emellertid majoriteten amerikaner. (Gerber et. al 2012). 

Kickstarter använder sig av en så kallad allt-eller-inget-modell vilket betyder att skaparna 
måste nå upp till sitt satta mål för att i slutändan få ut sina pengar. Når de inte sitt mål så 
betalas de redan lagda donationerna tillbaka. Om kreatörerna däremot lyckas nå sitt mål tar 
Kickstarter en avgift på 5 % av de insamlade pengarna (Kickstarter.com, 2014). Väljer de 
istället att använda sig av RocketHub, får kreatörerna ut pengarna oavsett om de når sitt mål 
eller inte. Om de inte når sitt satta mål så måste de dock betala en avgift på 8% av de 
insamlade pengarna vilket är det bubbla av de 4% som de betalar i avgift om målet i fråga nås 
(Rockethub.com, 2014). Väljer kreatörerna istället att starta ett projekt på IndieGoGo så har 
de två alternativ. Som kreatör kan denne antingen använda sig av “flexible funding” där 
kreatören (om denne inte lyckas nå sitt mål) måste betala en avgift på 9% av den ditintills 
insamlade summan och som RocketHub 4% om målet inte nås. Väljer kreatören istället 
“fixed funding” så fungerar det precis som Kickstarters allt-eller-inget-modell där denne bara 
får sina pengar om han når sitt mål. IndieGoGo tar då en avgift på 4% av dina insamlade 
pengar (Indiegogo.com, 2014).  

2.1.2  Motivationen kring crowdfunding
Gerber et. al (2012,2013) har skrivit ett antal olika artiklar som behandlar ämnet 
crowdfunding och motivation där resultatet av deras undersökningar har stämt väl överens 
med varandra. Därför kommer dessa resultat avhandlas som en enhet där alla skäl till att ge 
eller inte ge presenteras.

Det finns en rad olika anledningar till vad som motiverar människor att både använda sig 
av och sponsra projekt via crowdfunding-plattformar. Listan nedan räknar upp olika typer av 
motivationspunkter som Gerber et. al funnit när det intervjuat både projekts kreatörer och 
dess sponsorer. Motivationspunkter som kan påverka en individ när denne skall sponsra 
eller starta upp ett projekt.

• Samla in pengar
Den allra vanligaste anledningen till att en person använder sig av crowdfunding är
att denne söker finansiell hjälp till sitt projekt. Många kan känna att det finns en för
stor risk med låntagande och de vill heller inte ge bort en procentandel av projektet
(vilket innebär få fler delägare). Därför är crowdfunding ett bra och säkert alternativ
att få den finansiell hjälp som behövs, utan att riskera eget kapital.
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• Skapa kontakter
Det har visat sig att kreatörer också är motiverade att använda sig av crowdfunding-
plattformar i syfte att skapa nya kontakter bland sina sponsorer för att på så sätt
kunna upprätthålla en dialog med sina framtida kunder. Kontakterna som erhålls
skiljer sig markant ifrån de korta interaktioner som sker när en kund köper något
ifrån en internetshop. Där kontakten endast är upprättad när kunden väljer varan och
betalar för den. Istället finns här en chans till dialog mellan sponsorer och kreatörer
där sponsorerna förväntar sig uppdateringar kring projektet och kreatörerna mer än
gärna tar emot feedback för att kunna förbättra sin produkt eller tjänst för att deras
sponsorer bli nöjda.

• Få ett godkännande
Vetskapen om att ens eget projekt är uppskattat av andra människor är en väldigt stor
del av varför kreatörer använder sig av crowdfunding. Med andra ord så finns en
ambition att få ett publikt godkännande på att ens produkt eller tjänst är önskvärd för
att känna att det som görs är något bra.

• Andras framgång
Att populariteten växt och att många använder sig av de olika crowdfunding-
plattformarna för att de har sett att andra har lyckats och blir då motiverade till att
försöka uppnå samma framgång. Bara av att se att andra människor använder sig av
de olika plattformarna för att nå sina finansiella mål kan även det vara motivation
nog för att andra skall göra detsamma.

• Öka medvetenheten om sitt projekt via internet och olika medier
Att använda sig av de olika plattformarna ökar chansen till att kreatörens projekt får
spridning genom främst sociala medier, men även internet i stort och slutligen även
det traditionella medierna. Önskan om viral spridning är en stor motivationsfaktor
bland kreatörer då detta kan leda till att det till och med kan lyckas nå förbi sitt
initiala mål. Att själva enkelt kunna sprida informationen om sitt projekt med
exempelvis en länk som skickas ut via mail och sina sociala mediekanaler är även det
en motivationshöjare hos skaparna.

• Behålla kontroll
Det har även observerats att kreatörer använder sig av crowdfunding för att kunna
fortsätta inneha full kontroll över sina egna projekt och dess ekonomiska aspekter.
Med andra ord så behöver projektet inte binda upp sig hos externa investerare och
finansiärer eller ta riskfyllda lån.

När det istället kommer till vad som motiverar de personer som sponsrar olika projekt så ser 
motivationsfaktorerna således lite annorlunda ut. 
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• Erhålla premier 
Medan kreatörer söker finansiellt stöd så söker sponsorerna premier som tack för att 
de bidrog med pengar. En sådan premie skulle kunna vara att få varan till ett 
reducerat pris eller att få tillgång till att köpa varan före alla andra.  

 
• Hjälpa andra 

Många sponsorer känner dock att det är viktigare att ge och stödja ett projekt. Med 
andra ord är premierna inte det viktigaste utan vad de betyder att ge pengar. Som 
Gerber et. al skriver: 

 
“A serial funder on Kickstarter who tends to fund tech projects because he likes the idea and 
because he wants to support people who are seeking alternative ways of rasing funds to 
maintain creative control…” (Gerber  et. al 2012). 
 

Det märktes även att sponsorer var mer motiverade att sponsra personer som de känner 
eller att de bidrar och stödjer ett specifikt syfte. Med andra ord ligger motivationen i att 
känna sig delaktig i utvecklingen av projektet. 
 

• Tillhöra ett socialt nätverk (community)  
Många känner att de känner sig mer motiverade när de får en känsla av att tilhöra ett 
socialt nätverk av likasinnade. I detta fall personer som både är sponsorer och 
kreatörer på crowdfunding-plattformar. De känner att det bygger upp ett förtroende 
för- och kan lita på varandra. Gerber och Hui skriver: ”One supporter described how 
this aspect of trust made him feel more comfortable with giving money to unknown 
others” (Gerber, Hui 2013) 

 

2.1.2.1 Språket och dess inverkan 
Hur kreatörer väljer att använda språket och formulera sig kan kanske verka mindre viktigt. 
Men enligt Mitra och Gillbert (2014) är detta oerhört viktigt för att intressera och motivera 
till att en person faktiskt bestämmer sig för att sponsra ett projekt eller inte. Forskningen de 
utförde gick ut på att analysera språket i 45000 projekt från Kickstarter, innehållandes 
uppskattningsvis 9 miljoner fraser tillsammans med 59 andra variabler. Detta gjorde de med 
hjälp av matematiska formler och algoritmer. Således skapade de en ordlista innehållandes 
ord och fraser som karaktäriserar ett lyckat crowdfunding-projekt.  

Den text som analyserades var den som stod i projektbeskrivningen och i beskrivningarna 
av premierna. Fraserna som fångades upp under analyserna var de som upprepas mer än 50 
gånger och då också över alla projektkategorier på Kickstarter. Med andra ord så filtrerades 
de fraser bort som enbart var vanligt förekommande i en viss kategori, till exempel frasen “on 
our menu” förekommer nästan enbart i kategorin “Food”. Analysen fokuserar även bara på 
den allmänna engelskan. Vanligt förekommande slang och termer inom crowdfunding 
exkluderades därför.  

Analysen resulterade som sagt i en ordlista där orden och fraserna fått olika numeriska 
värden (x) beroende på om de förekom ofta i projekt som nådde sitt slutmål eller inte. Har 
frasen ett högt negativt värde, (x<0) betyder det att den förekom många gånger i projekt som 
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inte nådde sitt slutmål under designerad tid. Har frasen däremot ett högt positivt värde 
(x>0) så betyder det att frasen hittades över 50 gånger hos de projekt som nådde sitt slutmål. 

Författarna påpekar dock att denna ordlista inte är något som garanterar framgång på 
något sätt, utan mer är en fingervisning för kreatörer när de skall författa sina projekt och 
premiebeskrivningar.  

2.1.2.2 U-modellen
Något som också är en motivation för sponsorer är att tillhöra en helhet och finna tryggheten 
i att andra också bidrar med pengar. Dock har ett återkommande mönster registrerats i 
människors mönster att börja sponsra ett projekt. Denna modell, synsätt eller mönster om 
man så vill, nämns både i “RocketHubs success school” (Som behandlas i resultatet) och av 
Kuppuswamy och Bayus (2013). De beskriver hur crowdfundade projekt tenderar att få in 
mycket bidrag från sponsorer i början och i slutet av kampanjerna vilket skapar en nedgång 
av bidrag i mitten. Sponsor-/bidragskurvan bildar därför vad som skulle kunna liknas vid ett 
U, där av namnet “U-modellen”. Initiala sponsorer brukar i regel bestå av familj, vänner och 
det personliga nätverket som kreatörer nått ut till vid ett tidigt stadium vilket resulterar i det 
höga sponsorantalet i början av ett projekts finansieringsfas.  I den senare och avslutande 
delen av finansieringsfasen syns det att de övriga sponsorerna, vilka då även står som 
majoritet, är de som bidrar med pengar. I början finns alltså ett intresse och människor är 
uppspelta och sprider projektet i sitt nätverk. Något som resulterar i att sponsorer genereras. 
Svackan i mitten beror oftast på att intresset svalnar hos sponsorer och de som betraktar 
projektet, vilka inte har bestämt sig riktigt än. Det som sedan händer när tiden för 
finansiering börjar nå sitt slut, är att intresset ökar. Detta eftersom människor känner att 
projeket står allt för stilla och kommer behöva mer sponsring för att kunna nå sitt mål. Detta 
medför således att antalet sponsorer återigen ökar. (Rockethub.com, 2014). 

Bild 1: Rockethub’s illustration av U-modellen. (Rockethub.com, 2014)
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Att U-modellen (eller mönstret) ser ut som den gör kan förklaras genom något som kallas 
“bystanders effect”, vilket påvisar att människor är mindre villiga att hjälpa till när fler 
personer finns i omgivningen. Dippet i crowdfunding-kurvan uppstår således till en början 
på grund av att fler sponsrar projektet och potentiella nya sponsorer märker att fler och fler 
sponsrar och deras behov att göra detsamma hämmar. Således uppkommer denna dip. “Due 
to a diffusion of responsibility, many prospective backers do not contribute to a project that 
has already received a lot of support because they assume that someone else will provide 
the remaining financing.” (Kuppuswamy, Bayus 2013). När det sedan har varit lugnt ett tag 
och antalet nya sponsorer avtagit, och kanske till och med stannat av, så kommer istället fler 
att känna sig motiverade till att sponsra. Detta i samband med att kreatörer uppdaterar allt 
oftare och påminner om att de fortfarande behöver hjälp och att sponsringen går trögt. 
således kommer fler motiveras och antalet sponsorer troligtvis öka igen, vilket leder till att 
kurvan börjar röra sig uppåt igen och U-kurvan är ett faktum. (Kuppuswamy, Bayus 2013).

2.1.3 Communityn kring crowdfunding
Den starka tillväxten av crowdfunding som finansieringsmetod har inte enbart sin grund i 
ekonomiska vinster. Som tidigare nämnt under avsnittet “Motivationen kring crowdfunding” 
finns det en rad faktorer som spelar in när olika parter väljer att starta en crowdfunding-
kampanj liksom att sponsra den. En av de mest tongivande aspekterna är tillgången till den 
community som uppstår delvis mellan kreatörerna av ett projekt och deras sponsorer men 
även sponsorer emellan. 

Till skillnad från vanliga konsumenter, som köper färdiga produkter direkt från företag, 
kan sponsorerna av ett projekt på en crowdfunding-plattform komma med direkt feedback 
och förslag på ändringar. Det många kreatörer missar eller inte vet om är att sponsorer gärna 
är aktiva och engagerar sig i de projekt de sponsrar. Med andra ord så vill sponsorerna att 
kreatörerna involverar dem och de andra i communityn kring projektet. Att få tillhöra en 
grupp människor som tillsammans ger pengar till något dom de är intresserade av är, som 
tidigare nämnt, en stor motivation till varför någon väljer att sponsra ett projekt. Därför 
måste kreatörerna förstå vikten av en aktiv community och att de därför måste inleda en 
dialog med sina sponsorer för att kunna få hjälpsamma tips och råd för att kunna skapa en så 
bra och framgångsrik produkt eller tjänst som möjligt. Denna dialog sker vanligtvis via 
projektsidans kommentatorsfält, direkt mailkorrespondens mellan kreatörerna och 
sponsorerna samt att kreatörer med jämna mellanrum uppdaterar projektsidan på den 
aktuella crowdfunding-plattformen (Gerber et. al 2013). För att stärka detta skriver således 
Gerber och Kuo (2012) att en av nycklarna till en lyckad designprocess ligger i att det 
diskuteras och samarbetas med andra runt omkring i processens inledande, mellersta och 
avslutande fas. Med andra ord så vinner kreatörer av crowdfundade projekt på att under hela 
sin finansieringsfas vända sig till sin community och höra vad sponsorerna tycker och tänker 
om projektet, dem är trots allt potentiella framtida kunder.

Det är just denna känsla av gemenskap, tillhörighet och känslan av att de kan tillföra 
något som gör att projekt som använder sig av crowdfunding har chansen att bli 
framgångsrika (Gerber, Hui 2012). Det som dock är problemet är att ifrån början nå ut med 
sitt projekt och börja bygga sin community. Men även att efter projektet gått igenom 
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finansieringsfasen på ett crowdfunding-plattform kunna hålla kvar sina sponsorer och 
fortsätta upprätthålla kontakten med dessa (Ev. lägga till något som knyter an till sociala 
medier).

Förutom att enbart erhålla råd och tips rörande utformningen och designen av produkten 
eller tjänsten så finns det även en rad andra fördelar med att ha en aktiv community. 
Communityn står även för en validering av väsentligheten av projekten, det vill säga att 
existensen av en skara sponsorer visar på att det projektet har relevans. Vidare så agerar 
även communityn som en budbärare som för vidare vetskapen om projektet till andra 
människor som då kan ses som potentiella framtida sponsorer. Communityn kan även ses 
som en potentiell källa för nätverksskapande och en källa för nya infallsvinklar och kunskap 
kring projektet (Gerber et. al 2013).

2.2 Marknadsföringen och hanteringen i web 2.0

2.2.1. Webbens utveckling 
Under arbetets gång har tre olika plattformar (utvecklade endast för att främja människors 
behov av crowdfunding) analyserats. Dessa plattformar är alla en del av den moderna tidens 
utveckling av hur webbinformation har möjlighet att hanteras på nätet. Denna typ av 
utveckling kallas för Web 2.0. Termen användes först av en man vid namn Tim O’Reilly för 
att beskriva just den senaste trenden i användandet av internet, och som riktar sig mot att 
underlätta kreativitet, delning av information och kanske främst, det möjliga samarbetet 
mellan användare (Georgios D. Styliaras, Sotiris P. Christodoulou, 2013). Denna utveckling 
har lett till att allt fler webbaserade, nischade plattformar öppnas upp där användare kan 
samarbeta för att utveckla sig själv och sina kunskaper inom just det specifika ämne dessa 
finner intressant.

Termen i sig hintar om en ny version av internet. Detta är givetvis fel, då internet för det 
första ständigt utvecklas och för den andra inte är någon produkt som släpps i versioner. 
Web 2.0 började växa fram under tidigt 90-tal då innehåll på nätet kollaborativt skapades 
och delades mellan användare (Kambil, A. 2008). Web 2.0 syftade alltså mer på att vi 
människor då började ingå i en ny fas i vårt internetanvändande i och med att teknologin har 
tillåtit detta. En fas där vi tog till vara på ett nätverks olika effekter och möjligheter 
tillsammans med andra användares kunskaper och intelligens för att utveckla oss själva.

Georgios D. Stylarias et. Al. (2013) skriver att Web 2.0 idag kan ta många olika former i 
och med att tekniken är så pass anpassningsbar, men att inte alla typer av 
informationshantering ingår i termen. Ett grundläggande kriterium är just nätverkandet, 
eller snarare möjligheten till nätverkande och det faktum att informationen (eller delar av 
den) som delas är anpassningsbar, tillsammans med andra användare. Där ingår idag alltså 
plattformar som bloggar, uppslagsverk och sociala medier.

Crowdfunding är exempelvis en typ av social media med en inriktning på organisation, 
lagring och delgivning där människor får ge direkt feedback på ett projekt, sponsra detta och 
sedan uppmärksamma. Där finns alltså möjlighet att skapa sin egen anpassade användare, 
koppla denna mot Facebook, bjuda in vänner, skapa egna projekt, komma i direkt kontakt 
med andra kreatörer och kanske framförallt, påverka utgången och information av projekt.
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Kambli, A. (2008) beskriver vidare en utveckling vi idag ser av Web 2.0, nämligen Web 
3.0. Web 3.0, eller den semantiska webben som den också kallas, handlar om hur 
informationen som existerar på webben görs mer innehållsrik, relevant, aktuell och 
tillgänglig med hjälp av mer intelligent programvara. Detta genom att programvaran förstår 
semantiken eller ”förstår innebörden av innehållet” istället för att bara presentera den. Detta 
gör att programvaran enklare kan genomarbeta, ändra och föra samman olika typer av 
information på ett relevant och betydelsefullt sätt (Morris, D. 2011). Ett exempel på Web 3.0 
är hur annorlunda en sökmotor beter sig idag jämfört med tidigare. Istället för att en person 
skriver in sina sökord och får en otrolig mängd sökresultat som utfall av dennes sökord så 
använder sig dagens mer intelligenta programvara sig av att analysera metadata som är 
kopplade till innehållet och filtrerar användarens sökning och gör den mer relevant i 
förhållande till personens sökning (Morris, D. 2011). Web 3.0 gör nedslag i crowdfunding på 
det sättet att sponsorn med hjälp av den intelligenta programvaran till exempel kan föreslås 
andra crowdfundade projekt som liknar, på ett eller annat sätt, den typen av projekt denne 
vanligtvis sponsrar.

Mindre intressant för forskningen rörande crowdfunding är det som diskuteras kring web 
4.0 och web 5.0. Web 4.0 behandlar den nya trådlösa tekniken som gör oss kontaktbara 
nästintill när som helst och vart som helst. Till exempel GPS tekniker som ser vart vi befinner 
oss och hjälper oss att i realtid hitta, den för tillfället mest fördelaktiga vägbeskrivningen till 
vår destination. Vidare finner vi web 5.0 som handlar om att webben och dess programvara i 
framtiden ska kunna reagera, analysera och agera efter vår sinnesstämning. Med andra ord 
skall webben och den framtida tekniken kunna agera på vår sinnesstämning och på olika sätt 
använda sig av den. Till exempel skulle den datan kunna användas i forskningssyfte för att se 
hur människor använder webben (Kambil, A. 2008). 

2.2.2 Att marknadsföra och hantera internet via de sociala medierna.
I svallvågorna av framväxten av Web 2.0 har marknadsföringen via internet, tillika sociala 
medier, fått en allt större roll. Det har nu blivit möjligt, inte bara för företagen att 
kommunicera med sina kunder på ett enklare sätt. Det har även blivit enklare för kunderna 
att kommunicera med varandra. Det skulle kunna kallas en ny digital variant av det som 
brukar kallas för word-of-mouth. Word-of-mouth är ett begrepp för att beskriva när nöjda 
kunder sprider informationen vidare till andra. Detta är inte exklusivt för företag utan kan 
även appliceras på crowdfundade projekt.

IMC eller “Integrated Marketing Communications” är den bestämmelse huruvida det är 
tänkt att kommunicera med sin tänkta målgrupp. Med andra ord, hur företag förhåller sig till 
och skapar ett så bra samspel mellan de olika typerna av marknadsföring (annonser, hur 
säljare jobbar, reklamfilmer osv) som används för att kunna ge kunden ett välpaketerat 
intryck av företaget och det som vill säljas. Problemet är dock att många företag glömmer att 
inkludera internet och sociala medier, även kallat de konsumentstyrda medierna, i sin IMC 
och på så sätt tappar de fördelar word-of-mouth bär med sig (Mangold W, Faulds D. 2009). 
Det konsumentstyrda mediet kan förklaras som Mangold och Faulds (2009) skriver:
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“This form of media describes a variety of new sources of online information that are 
created, initiated, circulated and used by consumers intent on educating each other about 
products, brands, services, personalities, and issues” (Mangold W, Faulds D. 2009). 

Detta har satt en större press på företag och tvingar dem att anpassa sin marknadsföring 
och använda sig av olika sociala medier, bloggar, konsumentforum, kommentarsfält på egna 
hemsidor och så vidare för att ge maximal effekt. Detta medför att företag själva börjar delta i 
dessa diskussioner för att på så sätt få en chans att styra och till och med ändra sin 
marknadsföringsstrategi för att kunna nå sitt mål (Mangold W, Faulds D. 2009). Allt detta 
gäller såklart inte bara företag utan även kreatörer av crowdfundade projekt. Skaparna bör se 
potentialen av och veta hur de, via internet och sociala medier, ska gå till väga före och under 
finansieringsfasen för att kunna bygga en så stor Community kring sitt projekt som möjligt. 

Denna typ av marknadsföringsstrategi stärks av det Mangold och Faulds (2009) skriver 
om den ökade användningen av internet och sociala medier. 

• Internetanvändandet har ökat och är nu det mediet som används mest på
arbetsplatsen och det mediet som används näst mest i hemmet.

• Konsumenter använder sig allt mindre av traditionella medier (tv, radio, tidningar).
Konsumenter har även börjat kräva mer kontroll över vad deras mediekonsumtion
skall bestå av och när de vill ha tillgång till denna.

• Konsumenter vänder sig oftare till sociala medier för att erhålla kunskap kring
företag och deras produkter.

• Konsumenter känner att de får en mer sanningsenlig bild av företag och produkter på
sociala medier jämfört med företagets egna kanaler och marknadsföring.

Fortsättningsvis synar Mangold och Faulds (2009) varför och hur användningen av Internet 
och sociala medier bör användas i marknadsföringssyfte. För det första så bör det tas i åtanke 
att människor gillar att prata med likasinnade, vilket även Gerber et. al (2012) diskuterar i 
artikeln “Why People Are Motivated to Post and Fund Projects on Crowdfunding 
Platforms”. Därför kan människor med fördel skapa ett diskussionsforum på sin hemsida 
eller ett twitterkonto där kunder kan interagera med företaget och varandra. Detta för att 
föra dessa personer samman, skapa nya sociala nätverk kring sitt företag eller produkt. Här 
uppstår då chansen att själv delta i, och påverka diskussionerna, men även ta del av kritik 
och likande för förbättring. 

Vidare skriver författarna att det är lättare att få kunder att prata om tjänsten eller 
produkten om de är engagerade i det kreatören gör. Detta engagemang kan skapas på en rad 
olika sätt. Tävlingar är ett bra sätt att engagera kunder. Att låta kunden se andra använda ens 
produkt kan även det vara en stor källa för engagemang. 

Att kunden är välinformerad och på så sätt känner till mer om ett företag och hur det 
fungerar blir betydelsefullt när det kommer till att tala med andra potentiella kunder. Med 
andra ord bör till exempel ett företags hemsida innehålla så mycket relevant information 
som möjligt. Exempelvis bakgrundsinformation om företaget, nyheter, uppdateringar, 
kontaktinformation, övrig produktinfo samt (för att knyta an till tidigare) även direktiv till 
vart kunden kan hitta företaget på de olika sociala medierna. 
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Att få kunder att känna sig speciella är även det en bra taktik för att få ökad positiv 
spridning kring företaget, produkten eller tjänsten. Detta kan göras på en mängd olika sätt. 
Att till exempel erbjuda vissa förmåner för ett urval av kunder för att dessa skall känna sig 
speciella och berätta hur bra företaget är för andra och därmed erhålla fler kunder. Ett 
exempel på detta är att, som klubbmedlem hos SF Bio får medlemmar bland annat chansen 
att se filmer före alla andra och få rabatterade priser (sf.se 2014). Gerber och Kuo skriver 
även de att man med fördel även kan inkludera sina sponsorer i designprocessen för sitt 
crowdfundade projekt för ett bättre resultat.  

“According to the framework, a key part of most creative processes is collaboration with 
other people, and it is important for people to consult peers and mentors at early, mid, and 
late stages of the creative process” (2012). 

I sammanhanget crowdfunding går det att hitta ännu fler exempel som applicerat detta 
tänk till sina kampanjer. Bland annat projektet Quickey som har använt sig av en tävling där 
konsumenter kunnat hitta på egna användningsområden för Quickey’n. Om skaparna tyckt 
att användningsområdet fungerat och lagt upp en bild på deras informationsflöde så erhåller 
personen en gratis Quickey. Detta blir en väg in till ett djupare engagemang för de redan 
intresserade samtidigt som chansen att “word-of-mouth” lyckas sprida kampanjen vidare till 
potentiella nya finansiärer. Genom att erbjuda ett nytt sätt att interagera och påverka 
kampanjen som skiljer sig från ursprungsidén, dvs att bidra finansiellt, styrks relationen 
mellan kreatör och sponsor samtidigt som båda får ut en vinning. 

Vi ser att sociala medier och marknadsföringen över dessa är något som ett crowdfundat 
projekt kan vinna stor mark med och nå väldigt många människor på väldigt kort tid. Lu et. 
al skriver: 

“As a fast and far reaching channel to broadcasting information, social media (e.g., 
Twitter, Facebook, and GooglePlus) plays an important role in promoting crowdfunding 
projects. Both enterprises and customers can keep track of a crowdfunding campaign on 
social media, and obtain useful insights in real-time.”  (Lu, C et. al 2014). 

Detta kapitel av uppsatsen ämnar vi kunna referera till när vi går igenom våra resultat och 
analyser, eftersom vi tycker att denna forskning är relevant för den frågeställning vi ämnar 
svara på. Kunskapen om hur en community motiveras och fungerar är essentiellt för att 
vidare kunna förstå sig på hur en community fungerar och på så sätt kunna analysera den 
djupare. Forskningen kring webben, sociala medier och hur man marknadsför sig via dessa 
kommer vi också att dra nytta av. Detta genom att försöka förstå hur förhållandet mellan 
kreatör, potentiella- och befintliga sponsorer bör hanteras på ett så fördelaktigt sätt som 
möjligt. 
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3. Metod
Uppsatsen kommer utgå från vad Patton kallar “triangulation” eller triangulering, vilket i 
korthet innebär att fler än en metod användas för att underbygga ett resultat. Anledningen är 
att varje metod har sina begränsningar i vad den kan studera, vilket i sig innebär att 
kombinationen av flera metoder kan behövas vid studien av ett särskilt problem (Patton, 
2002). Då denna uppsats handlar om att syna crowdfunding-communitys finner vi det 
rimligt att använda mer än en forskningsmetodik eftersom det öppnar upp för möjligheten 
till flera perspektiv. 

De tre metodiker som kommer användas är case-studier, netnografi och frågeformulär. 
En case-studie kommer inledningsvis granska respektive crowdfunding-plattforms 
inställning kring hur en aktiv community frodas. Frågeformuläret kommer sedermera 
undersöka ett antal kreatörer om deras erfarenheter av, och åsikter kring, gemenskaperna för 
deras projekt. Slutligen tillkommer en netnografisk aspekt där vi själva sponsrar ett projekt 
för att kunna ta del av de förändrade kommunikationsmöjligheterna som detta ger samt 
känslorna och den ökade motivationskänslan som gemenskapen innebär. 

Patton (2002) påpekar att triangulering inte ska användas som ett sätt att få samma svar 
med olika tillvägagångssätt. På samma sätt menar vi att de tre metoder vi använt oss av 
kommer komplettera varandra för att ge en mer mångfacetterad bild av en community och 
hur den ska definieras. Med andra ord kommer resultaten av varje metod adderas samman 
till den slutsumma som ska ligga som underlag för diskussionsdelen. 

3.1 Netnografiska studier
Premisserna för kreatörers och sponsorers användande av de olika crowdfunding-
plattformarna är viktigt att förstå sig på för att ta reda på vilken relation som är möjlig 
mellan dessa. Vi valde därför att inom det området undersöka primärt två olika saker: På 
vilka olika sätt sponsorerna kan nå ut till kreatörerna och på vilka sätt kreatörerna kan nå ut 
till sponsorerna. Den senare punkten uppdelas dels i hur dessa kan nå ut till den stora 
massan men även hur kreatörer når ut till människor på individuell nivå. För att kunna 
genomföra dessa analyser valde vi att använda oss av ett så kallat netnografiskt deltagande, 
eller en netnografisk studie. 

Robert V. Kozinets skriver i sin bok Netnografi (2011) att någon typ av deltagandenivå på 
en virtuell plattform är viktig för att fullständigt förstå sig på kulturen och människorna som 
befinner sig på den sociala plattformen. Detta behöver dock inte betyda att man själv måste 
bidra med kommentarer eller information till plattformen. Den lägsta nivån av deltagande 
ligger nämligen i att ständigt uppdatera sig om ny information och eventuellt klicka på och 
delta i information som sprids via externa hyperlänkar. Vi skapade användare på 
plattformarna för att kunna utnyttja och förstå sig på alla de funktioner som låg gömda i ett 
användarskap. På en av plattformarna (IndieGoGo) bestämde vi oss även för att sponsra två 
projekt, något som var väsentligt för att få en inre titt i massutskicken som sponsorer i och 
med detta fick från kreatörerna, och funktionerna som låstes upp med hjälp av sponsring. 
Anledningen till varför vi valde att inte gå vidare och sponsra projekt på de andra 
plattformarna var för att vi insåg att det inte var en nödvändighet. Största anledningen till 



17 
 

det deltagandet var nämligen att främst få en känsla för sammanhållningen i en community 
runt ett projekt, och även den eventuellt ökande motivationen vid sponsring. Något som inte 
är plattformsrelaterat. 

Vår nivå av netnografiskt deltagande ligger således på en ganska grundläggande nivå, där 
vi endast uppdaterade oss genom att läsa information i nyhetsflöden, klickade på länkar, 
spred- och bidrog ekonomiskt till projekten. Det är också viktigt att ta skärmdumpar på 
objekt, texter och funktioner som har valts att analyseras för att få en mer praktiskt 
överskådlig blick vid analyseringen och presentationen av datan. Vårt netnografiska 
deltagande använde vi oss även av för att analysera premiefunktionen som lockar användare 
till att faktiskt sponsra med pengar till projekt, en kunskap som är viktigt för att få sig en 
djupare inblick i hur de som sponsorer får en relation till projektet genom att erhålla ett 
premieobjekt. Kortfattat, motivationen som får sponsorn att vilja sprida budskapet och vilja 
donera pengar. 

Netnografi kan delas upp i flera möjliga former av deltagande runt en nätgemenskap i 
form av ökande engagemang som i sin tur är uppdelad i två kategorier: “Lära” och “göra”, där 
lära handlar om att få kunskap runt en gemenskap medan göra påvisar hur detta ska 
genomföras. Några exempel från ”göra” är att lära sig regler och tekniker runt plattformen, få 
en känsla av gemenskapen och ta till sig kulturen. Detta kan göras genom att bland annat 
skicka kommentarer, bli indragen i ett projekt och bedöma och utvärdera. 

Något som vi också valde att undersöka var vilka typer av alternativ som finns för 
communityn att dela projekten de vill uppmärksamma, och även om det finns fördelar med 
att göra just detta (annat än att bidra till projektens framgång). Detta för att ta reda på vad 
en community kan bidra med, annat än finansiering och på så vis förstå sig på deras roll i de 
olika crowdfunding-projekten. Resultatet av netnografin återfinns senare i uppsatsen och 
kommer således att vidare presentera hur relationen mellan kreatörer och community ser ut 
rent praktiskt. Vilka verktyg som används för att relationen ska bli ömsesidig och på vilka 
sätt communityn har chans att påverka projektets slutgiltiga resultat. 

3.1.2 Analys av data 
Vid analys av data insamlad med hjälp av netnografiska metoder är det viktigt att analysera 
datan detaljerat som en helhet. Detta görs genom att bryta ned den i mindre grundläggande 
delar och jämföra dessa med varandra. Delar som skärmdumpar, nedladdade text-, ljud- och 
filmfiler, och reflektiva fältanteckningar ska alla sammanställas och granskas för att komma 
fram till ett slutresultat (Kozinets, 2011). I vårt fall var det enda som vi faktiskt sparade, 
skärmdumpar och länkar till de befintliga hemsidorna med tillhörande kommentarer från 
användare. Våra skärmdumpar bestod av funktioner på hemsidan och projekten i sig, samt 
utskick vi fick från de som vi sponsrade.  
 

3.2 Frågeformulär 
För att kunna fördjupa oss i ämnet (vad aktiva kreatörer har för syn på sina sponsorer) har vi 
även valt att använda oss av ett frågeformulär. Frågeformuläret bestod i stort sett av samma 
frågor med reservation för vissa omformuleringar. Omformuleringarna berodde på att vi 
under arbetets gång erhållit mer kunskap som påverkat hur vi velat ställa våra frågor, men 
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grunden var hela tiden den samma. Frågeformuläret skickades både ut via mail samt 
publicerades på diskussionsforumet crowdfundingforum.com, ett forum för och av kreatörer 
och sponsorer. För att få ut så mycket av våra frågor som möjligt satte vi oss ned för att 
bestämma vad det var vi ville ha ut av formuläret och formade därefter en lista med punkter 
som vi sedan baserade våra frågor på: 
 

1. Främsta orsakerna till varför de valde just Crowdfunding. 
2. Vad en community kan tillföra ett projekt om man bortser ifrån den finansiella 

hjälpen. 
3. Hur stor påverkan deras community haft på utformningen av projekten under 

finansieringens gång. 
4. Hur deras förberedelser såg ut innan de lanserade projektet på respektive 

Crowdfunding-sida för att nå så många människor som möjligt och bygga en 
community.  

5. Hur de förhåller sig till sin community före, under och efter finansieringsfasen. 
 
Formuläret skickades ut till ett 30-tal kreatörer, dessvärre var svarsfrekvensen låg och i 
slutändan hade vi enbart fått svar i från tre vilket var anledningen till att vi även lade ut 
frågorna på forumet crowdfunding.com där vi fick svar från ytterliga två kreatörer.  

Anledningen till att vi valde oss av just mailbaserat frågeformulär var att vi ville ge våra 
studieobjekt god tid på sig att svara på våra frågor utan att det skulle kännas stressat eller 
frampressat samt att de ger respondenterna längre tid att formulera och ge utförliga svar. 
Fördelen med detta är att vi inte heller behöver validera deras svar som vi skulle behövt göra 
vid en muntlig intervju. De fem punkterna, och frågeformuläret som är baserade på dem, ska 
främst hjälpa till att besvara frågeställningen På vilket sätt är relationen till en community 
runt ett crowdfunding-projekt viktig och vilka strategier kan en kreatör använda sig av för 
att stärka dessa relationer? Det bör även framgå att respondenterna till formuläret benämns 
p1, p2, p3, p4 och p5 i resultatdelen. Således kommer vi i resultatdelen alltså återkoppla till 
svaren vi erhållit av frågeformuläret och åskådliggöra vad kreatörer anser vara de viktigaste 
strategierna för att  på bästa sätt förhålla sig till sin community. 
 

3.3 Casestudier 

För att kunna genomföra denna studie var vi tvungna att ta reda på dels hur crowdfunding 
fungerar, men också hur de olika crowdfunding-plattformarna är uppbyggda och hur 
premisserna ser ut för både kreatörer och communitys. Därför gjorde vi en case-studie av de 
tre crowdfunding-plattformarna: Kickstarter, IndieGoGo och Rockethub. Dessa tre valdes av 
den enkla anledningen att de är de tre största plattformarna när det kommer till 
publiktillströmning och uppstartade projekt. Vi ville analysera mer än ett case, och helst mer 
än två. Yves-C Gagnon’s bok “The Case Study as a Research Study” (2009) beskriver att man 
som forskare bör identifiera och använda sig av flertalet källor. “The goal is not only to 
collect extensive information but also to ensure that it is an accurate representation of 
reality. The best way to do so is to compare data collected from different sources” – 
(Gagnon 2009). Vidare förklarar Gagnon att analysen bör utgå ifrån fler än en källa eftersom 
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det ställer informationen från de olika objekten i relation till varandra. Fortsättningsvis 
berättar han att forskning med multipla källor anses vara mer kvalitativa än de som bara 
använder sig av en källa (Gagnon 2009). 

Det vi har använt oss av är vad som Gagnon beskriver som en “non-participant 
Observation”, eller “direct observation”. Som namnen antyder så är detta en case-studie där 
inget deltagande från vår sida har ägt rum. Detta är istället ett sätt att samla in data på ifrån 
observerbara situationer. Denna typ av datainsamling kan också variera i formalitet. En 
studie kan alltså vara mycket formellt uppbyggt med observeringsprotokoll och särskilda 
tidsscheman, men kan också vara mycket informell där varje tillfälle är ett sådant där man 
spontant kan samla in data. Vi använde oss av det senare, just för att det första alternativet 
inte krävs för vårt arbete då vi inte själv är deltagande och behöver anpassa oss efter 
studieobjekten. Ett informellt tillvägagångssätt öppnar istället upp för ett smidigt arbetsflöde 
som är att föredra i ett sådant här typ av arbete.  

Vid analysen av varje case valde vi att plocka ut all information om hur de olika 
plattformarna rekommenderar kreatörer att göra för att starta upp, driva och slutföra sina 
crowdfunding-projekt. Vi tog skärmdumpar från varje hemsida för att dels kunna jämföra de 
olika sidorna lättare, och även för att påvisa att det faktiskt såg ut på detta sätt under tiden vi 
genomförde forskningen (ifall sidans information förändras och någon hävdar motsatsen). Vi 
ställde sedan dessa mot varandra för att plocka ut och jämföra alla de bitar där vi ansåg att 
communityn var en relevant faktor för plattformarnas syn på framgång. På detta sätt fick vi 
en stabil överblick på vilka sätt en community är viktig, och även en snabb inblick i hur 
relationen mellan publik och kreatör kan tänkas se ut.  
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4. Presentation av Case 

För att en crowdfunding-kampanj ska nå sitt önskade ekonomiska mål är en grundläggande 
förutsättning att den lyckas attrahera en bred och engagerad publik. Respektive sida som 
granskats erbjuder riktlinjer och råd till kreatörerna vilka de anser vara vitala för att bygga 
upp och skapa relationer till publiken och därigenom nå eventuella sponsorer. Viktigt är att 
redan tidigt skapa en grund där publiken har möjlighet att inte bara bidra med pengar utan 
även ges tillfälle att påverka utformningen av communityn såväl som projektet i sig. För att 
skapa en ytterligare förståelse för hur relationen mellan kreatör och publik fungerar anser vi 
det rimligt att analysera just dessa kriterier då de ger en fingervisning i hur varje 
crowdfunding-plattform ser till hanteringen av dynamiken mellan dessa parter.  
 

4.1. Attrahera en publik 

Nedan följer en genomgång och summering av respektive crowdfunding-plattforms manual 
till att starta och driva en framgångsrik kampanj. Varje del kommer först avhandlas för sig 
innan ett kortare summerande stycke drar paralleller mellan de tre, i syfte att lyfta fram 
gemensamma drag och tankegångar.  
 
Kickstarter School 
Innan kreatörer startar sin kampanj på Kickstarter.com kan de via något som skaparna av 
sidan kallar “Kickstarter School”, hitta hjälpfulla tips och råd på hur kreatörer startar upp, 
och på bästa sätt driver en kampanj. Kickstarter School listar pedagogiskt upp åtta delmål 
kreatörer bör se över innan de påbörjar sin kampanj. Dessa delmål är: Defining your project, 
Creating rewards, Setting your goal, Making your video, Building your project, Promoting 
your project, Project updates och till sist Reward fulfillment. 

Det första delmålet handlar om att definiera sitt projekt: vad är det du som kreatör vill 
uppnå med att använda Kickstarter? Potentiella sponsorer vill ha en tydlig 
projektbeskrivning och ett tydligt mål för vad pengarna ska användas till. Om du exempelvis 
är musiker, är ett tydligt mål med projektet att kunna producera ett färdigt album, inte att få 
igång din karriär som musiker. Tydlighet är alltså en huvudfaktor. Vidare lägger de vikt på 
att sätta mål som upplevs som realistiska, sponsorer kommer sannolikt inte att sponsra ett 
projekt dem inte tror är genomförbara. 

Det andra delmålet behandlar vikten i hur premierna utformas. För det första bör 
premierna bestå av något som är relevant för projektet. En sponsor skulle exempelvis kunna 
få en signerad kopia av en bok, om detta är vad personen i fråga sponsrat. Att bestämma de 
olika beloppen en sponsor kan donera är även något Kickstarter vill att kreatörer tar sig tid 
till att tänka över. Även dessa bör vara realistiska i förhållande till de premier de erbjuder, 
men även i förhållande till projektet och dess mål i sin helhet. 

Vidare till det tredje delmålet som handlar om att sätta en slutsumma på projektet. 
Eftersom Kickstarter använder sig av en “allt-eller-inget”-modell så är det viktigt att sätta 
rätt summa. Det finns ingen färdig modell för detta men Kickstarter listar ett par riktlinjer 
för att göra detta lite enklare. Detta är allt ifrån att göra en budget för hela projektet, skapa 



21 
 

ett tidigt momentum med hjälp av vänner och familj, till att välja en fördelaktig längd på 
insamlingen.  

Det fjärde delmålet handlar om hur kreatörer skapar en bra, relevant och intressant video 
för att figurera på projektsidan på Kickstarter. Att göra en video kan i många lägen kännas 
jobbigt och något som tar emot, men är i så fall ett nödvändigt ont “We know that making a 
video can be intimidating. Not many of us like being in front of a camera. We also know 
that making a video is a challenge worth taking on. It says you care enough about what 
you’re doing to put yourself out there. It's a small risk with a big reward” (Kickstarter.com 
2014). Med andra ord, är det viktiga inte hur kreativ kreatören är i sitt videoskapande utan 
vilken information denne väljer att inkludera i videon. Initiativtagarna för Kickstarter har 
även skapat en video som förklarar detta och listar även upp vad de tycker en video bör 
innehålla. 
 

• Berätta vem du/ni som kreatörer är. 
• Berätta bakgrunden till projektet. Hur uppkom iden? Hur långt har arbetet kommit? 

Hur har det gått så här långt? 
• Förklara varför och till vad pengarna kommer användas. 
• Berätta om hur bra premier är och visa gärna upp dessa. 
• Var tydlig med att påminna om att om inte målet uppnås så får projektet inga pengar; 

spela på skuldkänslor.  
• Visa din uppskattning och tacka alla på förhand. 

 
Nästa delmål handlar om att bygga upp projektets sida på Kickstarter för att få den 
intressant, och på så sätt generera så många sponsorer som möjligt. För det första bör 
projektet få ett bra namn, eller rubrik om man så vill, som är kort, enkelt och med hög 
igenkänningsfaktor. Att välja en bra visningsbild och lägga tid på en projektbeskrivning är 
också något som Kickstarter tycker att man bör tänka på. 

Det sjätte delmålet berör marknadsföringen kring projektet. Vill kreatörer ha sponsorer så 
måste människor veta att projektet existerar. På Kickstarter School talas det om fyra viktiga 
delar av din marknadsföring: 
 

1. Smart outreach - Ett välformulerat och personligt email till ditt personliga nätverk, 
samt statusuppdateringar på sociala medier kan hjälpa dig att generera momentum 
och erhålla tidiga sponsorer. Var även noga att påminna om projektet ett par gånger 
under tiden det ligger uppe. 

2. Meeting up - Var inte rädd att ta din marknadsföring utanför internets ramar. Att 
möta andra människor, prata om sitt projekt i person, sätta upp affischer och dela ut 
flygblad kan ge projektet ett rejält uppsving.  

3. Stopping the presses - Var  inte rädd för att marknadsföra projektet i de traditionella 
medierna (tv, radio, tidningar o.s.v), men även andras bloggar och liknande. 

4. Keeping it real - Till sist, oavsett hur kreatörer väljer att marknadsföra sitt projekt 
måste de ha i åtanke att inte bli för frekvent. Ingen gillar att få ett budskap tvingat på 
sig och en allt för frekvent marknadsföring kan ge den effekten att människor istället 
börjar ogilla projektet.   
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Nästa delmål behandlar underhållet av projektet under finansieringsfasen så dina sponsorer 
får reda på hur arbetet fortskrider. Skrivs det en uppdatering under fliken för uppdateringar 
på projektsidan så meddelas automatisk dina sponsorer via email att en uppdatering gjorts. 
Valmöjligheten finns att låta dina uppdateringar ses av vem som helst som besöker sidan 
eller vara exklusiva för dina sponsorer.  Under tiden finansieringsfasen är igång bör 
kreatören således uppdatera sidan med jämna mellanrum för att hålla dina sponsorer 
intresserade och på så sätt inspirerade att sprida vidare projektet till andra människor. 
Uppdatera gärna med bilder, videoklipp och frekventa inlägg där det framgår att arbetet inte 
står stilla. Om det skulle vara så att projektet når sitt finansiella mål uppmanar Kickstarter 
att inte sluta uppdatera: 

 “Once your project is successfully funded, don’t forget about all the people that helped 
make it possible. Let backers and spectators watch your project come to life by sharing the 
decisions you make with them, explaining how it feels as your goal becomes a reality, and 
even asking them for feedback” (Kickstarter.com 2014). 

Har ditt projekt lyckats är det sista delmålet även det ett viktigt steg. Detta mål handlar 
om att börja distribuera premierna till sponsorerna. Kickstarter har skapat ett verktyg som 
låter dig skicka ut en enkät till dina sponsorer för att enkelt samla på dig adresser och annan 
övrig information gällande dina premier för att göra detta steg så enkelt som möjligt. Även 
här tipsas det om att göra uppdateringar i den form av bilder och likande på arbetet med att 
distribuera premierna. Med dessa delmål hoppas alltså Kickstater hjälpa kreatörer med att 
framgångsrikt starta driva och slutföra projektet på ett så bra sätt som möjligt. 

IndieGoGo Playbook
Initiativtagarna på Crowdfunding-plattformen IndieGoGo har delat upp sin manual i fyra 
olika delar: Before the Campagin, Creating the campaign, Running the campaign och After 
your campaign. I första delen går de igenom de grundläggande detaljerna kreatörerna ska 
reflektera över och tänka på före dem startar upp sitt crowdfunding-projekt. De inleder med 
att förklara faktumet att kreatörerna bör lära sig vad de ska förvänta sig av sina projekt. Att 
projekten i sig givetvis kan vara oerhört inspirerande, roliga och utvecklande men att det 
ligger hårt arbete bakom dessa och att kreatörerna bakom bör ställa in sig på att ge mycket av 
sin tid till detta under crowdfunding-processens gång. Vidare förklarar initiativtagarna att de 
involverade bör ha ett långsiktigt tänk där själva crowdfundingen kanske bara är en del en 
mycket större plan för framtiden. Här beskriver de även att kampanjen är ett ypperligt 
tillfälle att få respons från framtida kunder.

Att utforska tidigare projekt på Crowdfunding-plattformen är också något som nämns, 
och att kreatörerna efter detta bör sätta sig ned och reflektera kring grunderna i gemene 
mans projekt. Kreatörerna bör även redan i detta stadium börja samla ihop medialt material 
att kunna uppdatera med på projektets informationsflöde. Det kan röra sig om ljudfiler, 
“behind the scenes”-filmklipp, prototyper av en produkt, och kanske framförallt material till 
marknadsföringsfilmen som presenterar hela projektet på kampanjsidan. Projekt som 
använder dessa typer av filmer drar in 115% mer pengar än de som är utan (Indiegogo, 2014). 
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I nästa del, “creating the campaign” uppmanas kreatörer att tänka längre än målet med 
finansieringen och istället fokusera mer på den tänkta målgruppen: Communityn. Här 
påpekas det att det är just dessa människor som kommer få projektet att gå vägen och att det 
förutom pengarna kommer vara just dessa som spelar stor roll i arbetet efter insamlingen är 
klar. Detta, då det är just denna grupp människor som tydligt är kreatörernas nuvarande och 
framtida konsumenter och som därför också är de som kommer sprida vidare projektets 
slutresultat. 

Skapandet av en tidslinje är också viktigt så att gruppen strukturellt kan följa sina mål på 
ett planerat sätt. Initiativtagarna till IndieGoGo beskriver att ett projekt bör vara verksamt i 
40 dagar eller mindre. Detta är dock individuellt och beskrivs i punktform med fyra olika 
kriterier, eller tips: 
 

1. Momentum - Kampanjen bör vara tillräckligt lång för att bygga upp ett momentum. 
Det vill säga en trovärdighet som gör att fler vågar backa upp projektet. Den bör dock 
inte vara för lång, så att den flyter in i bakgrunden av alla projekt och uppfattas som 
störande.  

2. Engagement - Ju längre kampanjen är, desto svårare blir det att bibehålla en 
engagerad publik som bidrar och delar vidare.  

3. Urgency - När sponsorer märker att tiden börjar rinna ut för projekten de sponsrar, 
blir de mer aktiva och mer angelägna att ro projektet i hamn. Mycket tid betyder 
därför en lugn och inte lika angelägen publik. 

4. Resources - Att underhålla sin kampanj tar som sagt upp mycket av ett teams tid, och 
att ge projektet för många dagar kan resultera i tid förlorat till annat som är viktigt. 

 
Efter detta följer en punkt som förklarar hur teamet bör använda sig av mycket bildligt 
material som ger människor enkel överskådning av det som illustreras. Detta genom grafer, 
tidslinjer och informationsgrafik. I denna punkt länkas kreatören även vidare till en särskild 
sida som endast vidrör konkreta tips över vad som bör finnas med i projektets 
marknadsföringsfilm. Här förklaras det att kreatören bakom projektet bör visa sig själv i 
filmen, att denne bryr sig om känslan som vill förmedlas i filmen och att produktionsvärde är 
betydelsefullt. Fortsättningsvis förklaras det även att kreatören bör förmedla en känsla av att 
projektet är till för att gagna sponsorerna och communityn, snarare än kreatören själv. Att 
pitcha ett projekt handlar mer om att förmedla känslan av att kreatören och publiken 
tillsammans skapar något storartat än att publiken ska hjälpa personen att själv skapa något 
storartat.  

Nästa punkt handlar om att skapa premier för sponsorerna. De beskriver att premier ger 
communityn en starkare känsla av att deras donation och dem själva får mer betydelse i 
projektet som helhet. IndieGoGo ger också förslag på vilka typer av premier som är 
fördelaktiga att ha med i projekt. Här tar de upp tre olika typer: materiella, personliga och 
experimentella. En materiell premie förklaras med att sponsorn får hemskickat en slutgiltig 
produkt (alternativt en prototyp), personlig premie är en sådan som låter sponsorn få något 
unikt tillbaka. Detta kan exempelvis vara i form av ett handskrivet brev från kreatörerna. 
Sista premieformen, experimentell premie beskriver någonting som är unikt för det särskilda 
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projektet. Det kan röra sig om biljetter till premiären av ett filmprojekt eller att till och med 
få en skådespelande roll i filmen i fråga. 

I slutet av andra delen på “IndieGoGo Playbook” beskrivs momentum mer djupgående 
och även där beskrivs det hur viktigt det är, att i ett tidigt stadium bygga upp sitt nätverk för 
att få trovärdighet för resten av projektet. “Most campaigns that meet their goals raise 
about 30% of their funds from their immediate network.” (Indiegogo.com, 2014). De pratar 
alltså om att kreatörernas närmsta krets bör kunna generera 30% av den totala summan de 
vill åt. Om detta ej tros vara genomförbart uppmanas kreatörerna att istället dra ner summan 
på det efterfrågade målet. 

Vidare beskrivs det (i delen “Running your campaign”) att efter kreatörerna faktiskt 
publicerat projektet, bör de direkt gå in för att marknadsföra det till grupper utanför deras 
egna nätverk. Initiativtagarna bakom IndieGoGo hävdar också att sponsorer som besöker 
projektsidan tenderar att ge hela 20% mer pengar ifall länken till sidan kommer via ett email. 
(Indiegogo.com, 2014) Refereringsprogram är nästa sak som förklaras. Detta syftar till ett 
sätt för communityn att växa och bli större genom att på en individuell nivå åter igen vinna 
någonting själv. Kreatörer uppmanas att skapa ett program där användare på sidan kan 
erhålla en unik länk för varje projekt som finns. Genom att som användare dela denna unika 
länk får denne tillbaka pengar efter att människor sponsrat projektet genom den. 

Det förklaras också att kreatörer bör, under hela projektets gång, prata och kommunicera 
med sin community för att hålla dem uppdaterade och involverade i projektet. Följande tips 
ges ut till kreatörerna för att hålla en god uppdatering mot sponsorerna:  

1. Skicka ut uppdateringar åtminstone en gång var femte dag.
2. Dela med dig av projektets senaste framgångar.
3. Analysera kommentarer från communityn för att hålla dig själv uppdaterad på om det

finns frågor eller problem som bör förklaras.
4. Låt communityn få veta om det finns uppdateringar gällande premier eller ändringar

gällande det uppsatta målet.
5. Kontakta sponsorer på individuell nivå.
6. Använd dig utav video-uppdateringar i ditt informationsflöde.

Utöver detta trycker initiativtagarna lite extra på att man som kreatör verkligen bör lyssna på 
sina sponsorer och genuint tacka dem för deras insatser. 

Sista sidan “After the campaign” förklarar vilka åtgärder som bör och måste vidtas för att 
uppfylla sponsorernas förväntningar och på så sätt eventuellt bibehålla relationen som har 
skapats med dessa. Något som bör nämnas här är att kampanjsidan fortfarande står öppen 
för kreatörerna där de kan byta ut och ändra information. Man kan med andra ord använda 
IndieGoGo som produktens officiella hemsida om man föredrar detta. Initiativtagarna 
skriver här att kreatörerna bör reflektera över hur de vill att deras community ska reagera 
och reflektera runt projektet och därefter redigera kampanjsidan utefter det. Om kreatörerna 
vill uppmana till vidare förslag på förbättring av produkten, bör de alltså skriva det och 
därefter hänvisa till en mailadress eller en extern hyperlänk. IndieGoGo Playbook uppmanar 
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även kreatörerna till att fortsätta ta hand om sina community genom att fortsätta skicka 
uppdateringar om produkten även efter kampanjens slut. En av anledningarna till detta är 
att om det blir något problem med att fullfölja premieutskicken, finns det större chans att 
man blir förlåten av en publik som ständigt blivit uppdaterad och påmind om relationen, än 
en som inte blivit det.  

Avslutningsvis uppmanas det till att fortsätta crowdfunda fler framtida projekt och att 
communityn man har fått kontakt med i det just avslutande projektet är en stabil grund att 
stå på då. 
 
RocketHub Success School 
 
Under avsnittet “Success School” presenterar Rockethub vad de själva definierar som 
“...knowledge and tools to create a customized plan for achieving your goals”. 
(Rockethub.com) Planen beskrivs utgöra hjärtat av Rockethub samt att den är kontinuerligt 
uppdaterad för att kunna erbjuda den mest kompletta guiden vid uppstartandet av ett 
projekt (Rockethub.com). Manualen är uppbyggd i fyra övergripande delar som grundas i 
olika kronologiska faser av projektets tidslinje:  
 

• Master the Basics 
• Prepare to launch 
• Run a live project 
• Manage funders 

 
Varje del innehåller sedermera en mängd hållpunkter och kapitel. I regel hålls texten kort 
och koncis för att sedermera kompletteras med illustrationer och grafik som hjälpmedel för 
att göra den mer tillgänglig. Sidan strävar således både efter att utbilda en potentiell kreatör 
om processen liksom att lära ut hur den bemästras.  

Det inledande steget “Master the basics” är delvis en summering av guiden i sin helhet 
samtidigt som den lägger fokus på att öka kreatörens förståelse för crowdfunding som 
fenomen i stort. En inledande definition av begreppet följs av en tabell som pekar ut fördelar 
med att finansiera crowdfunding liksom vad som skiljer just Rockethub från liknande 
plattformar. Bland annat poängteras hur Rockethub inte tillämpar en “allt-eller-inget-
modell” utan istället låter kreatören behålla pengarna oavsett om det uppsatta budgetmålet 
nås eller inte, liksom att de tar en mindre procentsats på vinsten av pengarna som samlas in 
jämfört med konkurrerande sidor. Följande steg innehåller en kortare summering av hela 
tidslinjen, från att projektet läggs upp på Rockethub till dess att det är dags att skicka ut 
premierna till dina sponsorer. Tidslinjen kompletteras med tre retoriska frågeställningar 
som understryker att vem som helst kan bli framgångsrik på crowdfunding så länge “...you 
know the formula” (Rockethub.com).  

Nästa kapitel i manualen, Prepare to Launch, erbjuder mer handfasta tips samt ger en 
mer ingående beskrivning i vad alla olika faser i finansieringsprocessen innebär och kräver. 
Först avhandlas hur förmågan att nå olika kontaktnätverk påverkar chansen att både samla 
sponsorer och bli viral. Sedan följer en tabell som uppskattar vilka olika grader av 
engagemang (tid, uppdateringar etc) som krävs i relation till hur stor budget projektet har 
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som mål. Tredje delen är en serie konkreta tips på hur projektbeskrivningen bör utformas 
innehållandes video, bilder mm. Även vad som bör finnas med i respektive del presenteras, 
exempelvis att undvika för vädjande formuleringar och istället presentera projektet i positiva 
ordalag. Till sist följer även en guide för hur premierna bör utformas beroende på storlek och 
pris. 

Tredje delen i manualen, Run a Live Project fokuserar på kreatörens engagemang under 
själva designprocessen. Den inleds med att poängtera vikten av momentum och hur det 
byggs via passion. Under rubriken “Campaign” avhandlas sedan i kronologisk ordning hur 
kreatören bör agera under finansieringsprocessen för optimalt utfall. Följande del bygger 
vidare på tanken att kreatören har momentum och presenterar sätt att ta utnyttja det för att 
nå viral spridning. Slutligen riktas fokus mot “U”-modellen och vilka åtgärder som kan tas 
för att lindra den. Uppdatering av bilder, nya premier och delmål är några tillvägagångssätt 
som RSS rekommenderar för att hålla potentiella sponsorer uppmärksamma. Noterbart är 
dock att det inte nödvändigtvis är en omedelbar effekt som eftersträvas då åtgärderna lika 
gärna kan övertyga sponsorer att vara med och bidra till projektet senare under processen. 

Sista kapitlet i RSS tar sitt avstamp i en lyckad finansieringsprocess. Först ut är avsnittet 
Communicate, Engage, Over-Deliver som i ordning betonar vikten av att fira, 
uppmärksamma och erkänna dem som har varit med och bidragit tillika gjort projektet 
möjligt. Fortsättningsvis är det viktigt att upprätthålla kontakten som en invit till 
sponsorerna att fortsätta på resan till dess att själva projektet är i hamn. Viktigt är också att 
alla premier betalas/postas ut så snart som möjligt för att på så sätt erhålla en fortsatt bra 
relation till sponsorerna. 

4.2 Resultat av case
Det kan konstateras att alla tre plattformar förespråkar en aktiv kommunikation med både 
eventuella och redan befintliga sponsorer, genomgående i projektets alla tre faser. Nedan ses 
en tabell som åskådliggör denna analys och visar på hur det olika plattformarna tycker man 
bör förhålla sig till sina sponsorer under arbetet med projektet:
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Bild 2. Framtagen tabell med nyckelpunkter från alla de tre plattformarnas tips för bra 
kampanjarbete tillsammans med en community. 
 
Här kan vi påvisa att alla plattformar är överens om de större strukturerna runt ett projekt 
med dess tillhörande community. Man kan tydligt se en röd tråd som följer genom alla 
plattformar med gemensamma tryckpunkter för alla de tre faserna. Denna röda tråd börjar 
vid plattformarnas instruktioner för att kreatören på olika sätt och under olika moment bör 
bygga upp en relation till sponsorerna som får dessa att känna sig säkra på teamet bakom 
och på så sätt kan känna sig villiga till att sponsra. De tre plattformarna är alla överens om 
att detta momentum skapas av att kreatörer börjar med att nå ut till familj, vänner och sitt 
sociala nätverk för att få in tidigt kapital.   

Utöver detta är även delaktighet en viktig faktor. Att sponsorerna känner sig delaktiga 
under utformningen av kampanjen gör att de värnar mer om projektets framgång och därför 
delar med sig av det till sitt personliga nätverk. Enligt de tre plattformarna kan delaktighet 
uppnås på olika sätt. Alla är överens om att momentum bygger upp en viss säkerhet. Att 
tidigt samla ihop en viss mängd support skapar en tryggare känsla för framtida publik som 
kan komma att bli sponsorer. En autentisk utstrålning mot sin publik skapar också trygghet 
tillsammans med realistiska målsättningar och känslan av att vara seriös, vilket leder in på 
kommunikationsdelen i relationen mellan skapare och sponsorer. Alla plattformar är eniga 
om att ständig uppdatering är vitalt för att upprätthålla engagemang och moral hos 
sponsorerna. Både IndieGoGo och RocketHub lyfter fram vikten i att svara på de 
kommentarer som sponsorer lämnar på projektsidan. Att göra detta ger sponsorer en känsla 
av att deras åsikt blir hörd och att de är delaktiga i projektet.  

Liksom Mitra och Gilbert fokuserar på hur språk och formuleringar påverkar människors 
benägenhet att bidra till kampanjer påpekar Rockethub Success School att kreatören ska 
väga sina ord inför formuleringen av titel och projektbeskrivning. Ord som “help” och 
“support” är exempelvis inte att föredra gentemot alternativen “fund” och “donate” då de har 
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en mer negativ klang som inte ingjuter förtroende hos den potentiella sponsorn. Mitra och 
Gilberts undersökning utgår visserligen från Kickstarter och allt-eller-inget-modellen men 
principerna går ändå igen: positivt laddade formuleringar uppmuntrar till engagemang i 
motsats till vädjande formuleringar som istället framstår som desperata (Mitra och Gilbert, 
2014). 

I likhet med Kuppuswamy och Bayus studie poängterar Rockethub också hur projekt i 
regel tjänar mest pengar i början och slutet av finansieringsperioden för att däremellan dala 
noterbart (2013). Fenomenet refereras till som “badkarsmodellen” eller U-modellen och är 
applicerbar på alla typer av projekt oavsett storlek och genre. (Kuppuswamy och Bayus, 
2013) Vad som gör Rockethub Success School unik i sammanhanget är hur de uppmanar 
kreatören att göra det bästa av svackan genom att exempelvis uppdatera flitigt, liksom att 
sätta upp olika delmål som kan uppfyllas vissa dagar och veckor. Tilltaget har sällan en 
omedelbar verkan, påpekar Rockethub Success School, men är istället i förebyggande syfte 
då en stor del av publiken bestämmer sig för huruvida de ska bidra med pengar under U-
svackan (Rockethub.com). Noterbart är dock att Kuppuswamy och Bayus studie utgår från 
Kickstarter och därmed allt-eller-inget-metoden vilket gör att deras resultat grundar sig på 
premissen att ett lyckat projekt är det som når det uppsatta budgetmålet. Detta faktum bör 
tas i åtanke då projekt som arbetar efter allt-eller-inget-modellen drivs av en större 
desperation att få ihop det uppsatta budgetmålet. 

Inte bara under finansieringsperioden är det viktigt att flitigt informera om projektet, att 
fortsätta hålla kontakten med sina sponsorer även efter avslutad kampanj är något som alla 
tre plattformar förespråkar. (Rockethub.com, Kickstarter.com, Indiegogo.com) Främsta 
anledningen är att fördjupade kontakter mellan kreatörer och sponsorer bidrar till att öka 
förståelsen för vad som gör en kampanj lyckosam (Gerber et al, 2014). IndieGoGo Playbook 
lyfter fram hur kampanjsidan är en bra introduktionssida för den som fått nys om produkten 
först efter att finansieringskampanjen är över. Detta samt hur den fungerar som en bra 
utgångspunkt för uppdateringar av projektet, utifall exempelvis förutsättningarna för 
utbetalningarna av premierna har förändrats etc. Gerber et al belyser också hur etableringen 
av en aktiv community kan ha fördelar efter kampanjen då eventuella svårigheter med 
distribution och kommunikation kan komma att ha sin lösning i kontaktnätet (2014).
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5. Resultat 

5.1 Resultat av frågeformulär 

Vid genomgång av de svar vi erhållit via vårt frågeformulär hittade vi samband mellan de 
olika parternas svar och den relaterade forskning vi lagt fram i ett tidigare kapitel. Nedan 
följer en genomgång. 

Både i den relaterade forskningen gällande U-modellen och i case-studien 
rekommenderas det att tidigt bygga upp ett momentum för att ge sitt projekt en positiv 
skjuts. Med andra ord är viktigt att tidigt se sig om efter en publik som kan tänka sig att 
sponsra projektet i syfte att sätta igång en snöbollseffekt. Detta bekräftas av respondenterna 
till frågeformuläret där de svarar på frågan om hur de skapade detta momentum och hur de 
såg på att skaffa sig en community tidigt i projektfasen. En kreatör för ett lyckat projekt på 
kickstarter sa: 
 
“The week before we launched we sent out an email to all of our networks (and by we I 
mean everyone on our team) and then night we launched we had all our employees work 
the phones and social networks to enroll our families and friends to give us early support in 
order to build momentum.”  
p1. 
 
En kreatör för ett pågående projekt nämnde också att han använt sig av sitt personliga 
nätverk men även av att sprida sitt projekt via de sociala medierna. 
 
“We're using the base of our existing businesses resources, including all social media, email 
marketing, etc.”  
p4. 
 
En kreatör som jobbade med att ta fram en alternativ cykel kallad Halfbike var inne på 
samma spår och tyckte att det var viktigt att inledningsvis bygga upp ett community, men 
hade själv inte lagt så mycket tid på det vilket han ångrade. 
 
“We didn't have a chance to build up one before the actual because we wanted to keep the 
project a secret but now I'm not sure weather it was a good idea.” 
p2. 
 
Som vi konstaterat tidigare i uppsatsen så är det viktigt att på rätt sätt använda internet och 
de sociala medierna i marknadsföringssyfte. Denna del är lika viktig för att kunna hitta och 
tidigt bygga upp och under projektets gång underhålla en stor community. Sociala medier 
var ett återkommande begrepp som dök upp när vi frågade hur just kreatörerna gjorde för att 
bygga upp och underhålla en community. 
 
“I have done some updates through the crowdfunding website. I have also done social 
media updates, as a lot of my contributors are in my network.” 
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p3. 
 
“Social media (facebook and twitter) Articles from bloggers, a landing page (I used launch 
rock) in order to collect emails for early backers…” 
p5. 
 
“My campaign is still in progress, howerver,  I converse whit backers via twitter or PM´s 
on Kickstarer.” 
p5. 
 
Att uppdatera och visa hur det går har vi sett att de tre plattformarna förespråkar i case-
studien. På frågan om hur viktigt det är att hålla sin community uppdaterad om hur projektet 
fortskrider fick vi en hel del svar som menade på att detta var essentiell för att 
överhuvudtaget lyckas nå projektets mål. 
 
“During the campaign it is essential. It is also important to keep them updated straight 
afterwards, and every now and then. Otherwise they feel like you just wanted their 
attention to get the money. You will need this community again for your next project - 
irrespective of whether you crowdfund it or not.” 
p3. 
 
“Extremely important. We recently launched [Link] and are working full-time 
communicating with backers and potential backers. If they need to know specific 
information we are there to answer it. For instance, can I customize the length of the yoga 
pant, or how many colors do you have to choose from for the cuff. In one case, we had a 
potential backer that didn't realize she could purchase a product she wanted by purchasing 
that specific reward.“ 
p4. 
 
“Very important, Kickstarter is all about an exclusive experience.” 
p5. 
Gerber och Kuo (2012) skriver som sagt att en förutsättning till en lyckad designprocess är 
att diskutera och samarbeta med sin community i projektets inledande, mellersta och 
avslutande fas. Tittar vi då till de svar vi förvärvat genom frågeformuläret kan vi se att detta i 
de flesta fall stämmer när vi ställde frågan på hur kreatörer hade dragit nytta av sin 
community på ett annat sätt än enbart finansiellt. 
 
“A community deeply involved in the project. Tons of tips, suggestions and ideas were 
discussed during the campaign.” 
p2. 
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“The design didn't change, but I did learn some things I didn't know before in their 
interactions with the participatory content [...] The most I learnt was about framing the 
project to potential new players/customers.” 
p3.  
 
En kreatör frågade sin community om de kunde hjälpa dem med att hitta nya 
användningsområden för deras produkt men lät även sponsorer som ville skicka ut 
förfrågningar. Förfrågningar, så kallade “referrals”, är en länk en sponsor kan sprida ut via 
sitt sociala nätverk. Om det skulle vara så att någon använder sig av länken och sponsrar 
projektet i fråga får den som initialt skickade ut förfrågningen olika typer av förmåner 
bestämda av kreatören. På detta sätt ger kreatörerna sin community chansen att vara med, 
på verka och känna sig delaktiga samt att de själva fick ut någonting av det.  
 
“We have had over 700 reffered contributors and this has generated a largeportion of our 
funding. Only about 5 people have submitted ideas.” 
p1. 
 
Går vi tillbaka och tittar på de olika motivationer som både kreatörer och sponsorer har för 
att ta sig an crowdfunding ser vi att det i svaren finns mycket som stämmer överens. Gerber 
et. al (2012), Mangold och Faulds (2009) menar båda på att tillhörigheten till en community 
av likasinnade är viktig där de kan känna att de bidrar med något. En kreatör som 
crowdfundat ett projekt för en ny typ av träningskläder säger följande: 
 
“Community is key to a successful campaign. The community we're building is interested in 
fitness and fashion. They're style minded people that are looking for something unique to 
wear to the gym and beyond. Something they create and can share of themselves. Their 
own identity to be shared with the community.” 
p4. 
 
“Because there's a community of people like me supporting each other. There are other biz 
entrepreneurs who have great ideas that I would never otherwise see. And the public 
deserves to see a great idea, why just share it with a couple bankers. Not to mention private 
equity seeks KS projects all day long. At the end of the day it's a very democratic process. 
Love that!.“ 
p4. 
 
Vidare ser vi att en av de största motivationerna hos kreatörer är att få ett godkännande 
människor runt omkring (Gerber, Hui, 2012) . Ett kvitto på att det de gör är något bra och 
något folk vill ha. Två av våra respondenter nämnde detta behovet i sina svar. 
 
“We like to think of crowdfunding as a barometer measuring people's reactions towards 
our project. And if the reading is in your favor you get an initial push. Priceless :).” 
p2. 
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“Talk is cheap and you find out who your most loyal backers are. You also learn about your 
market on what people like and do not like about your product, how to interact with media 
and which types of social networking help bring the backers.”
p5.

Slutligen, som också påpekas i case-studien, bör kreatörer även efter avslutat kampanj 
fortsätta hålla kontakten med den community denne byggt upp under sin tid på någon av de 
tre plattformarna. En kreatör ordnade en träff med några av sina sponsorer och sa att han 
gärna ville försöka hålla kontakten med sitt nyförvärvade kontaktnät.

“We had the chance to meet great people and share visions and ideas. I really hope to stay 
connected long after the campaign is over. There certainly were some good vibes coming 
from all directions. And we wouldn't been able to do any of that without Kickstarter.”
p2.

När vi ser tillbaka på svaren från frågeformuläret går det att konstatera att många svar liknar 
varandra. De rimmade även med den relaterade forskningen samt resultatet från case-
studien. Optimalt hade självklart varit att få in fler svar, men givet det utfall som blev går det 
ändå att knyta samman respondenternas bild av communityn till övriga resultat i den grad 
att de kan underbygga en vidare diskussion. 

5.2 Resultat av netnografi 
För att förstå hur kreatörer och publik kommunicerar med varandra valde vi som tidigare 
nämnt att jobba med ett netnografiskt deltagande. Vi studerade med hjälp av medlemskap, 
de olika sätten för medlemmar att kommunicera med team bakom projekten, samt de 
alternativ kreatörerna hade för att kommunicera med sin community. Detta, dels på en 
individuell nivå, men också på en mer generell nivå. 

När det kommer till kommunikationen som en community kan ha med ett team finns där 
vissa begränsningar. För det första måste du ha en användare för att kunna kommentera 
(kommentarer som alla användare kan se) projekten. Detta gäller på alla de tre plattformar 
som vi analyserade. På en av de tre (Kickstarter) måste du även ha sponsrat projektet för att 
ens kunna skriva din kommentar. När det däremot kommer till personliga meddelanden 
måste du istället på IndieGoGo ha sponsrat det projekt vars kreatör du vill skicka till, medan 
Kickstarter erbjuder detta till alla medlemmar. Rockethub har däremot ingenting som liknar 
personliga meddelanden. Där sker all kommunikation från communityn via utskrivna email-
adresser på projektens informationsflöden och kanske framför allt på kommentatorssidorna. 
Communityn kan även kommunicera med publiken utanför projektet för att locka fler 
sponsorer. Detta görs inte allt för sällan med hjälp av ett så kallat “referral-program”, som 
tidigare förklarat låter detta sponsorerna dra nytta av att locka just fler människor till 
projekten. Sponsrar människor via en unik hyperlänk denne erhållit av en människa som 
redan sponsrat projektet, får den tidigare sponsorn ut någonting utav detta, ofta i form av 
pengar tillbaka på sponsrad premie. Här uppmanas communityn att sprida länkarna via 
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sociala nätverk, hemsidor och mail från allt till sin närmsta vänkrets till människor långt 
utanför. Man kan med dessa se hur många som har lockats till projektsidan, och hur många 
av dessa som faktiskt har gått in och sponsrat projektet. 

 Vi kunde även utröna hur det kan se ut när man som person sponsrat projekt och får 
meddelanden från kreatörerna. Det vi direkt såg är att man som kreatör kan utforma 
standardiserade meddelanden för sponsorer som precis har sponsrat. Ett typ av 
välkomstbrev som fick oss som sponsorer att känna oss välkomna in i projektet och 
communityn. Det som händer när människor sponsrar ett projekt är att denne blir inlagd i 
en mail-lista som kreatörerna skickar uppdateringar till. Detta är kreatörernas huvudsakliga 
sätt att nå ut till den stora massan (tillsammans med projektens informationsflöden). Vi 
frågade även kreatörer från de båda plattformarna där personliga meddelanden var en 
möjlighet, ifall de kunde svara på våra meddelanden, samt skicka helt nya meddelanden till 
oss. Av detta fick vi således fram att detta är det huvudsakliga sättet för kreatörer att på 
individuell nivå höra av sig till sina sponsorer och sin inaktiva publik. Det finns dock som 
användare på plattformarna, möjligheten att lägga upp sin email-adress öppet på sin 
profilsida. Något som givetvis öppnar upp för kreatörer att istället gå via den.  

När vi genomförde vår netnografiska analys provade vi (som tidigare nämnt) även på att 
sponsra ett projekt. detta genomfördes på plattformen IndieGoGo. Projektet vi sponsrade var 
en väldigt enkel version av ett multiverktyg vid namn “Quickey”. Projektet hade olika typer 
av premier där man på den lägsta betalningsnivån (9 dollar) fick sin egen Quickey. Denna 
kampanj nådde ut för att engegera publiken på främst två olika sätt. Det första sättet var 
(som också tidigare nämnt) ett sätt att få ut en extra quickey genom att bidra med sätt att 
använda verktyget på. När vi provade detta förklarade vi användningsområdet via ett mail 
direkt till kreatörerna. Svaret kom inom en timme där de förklarade att de hade provat 
användingsområdet utan lyckat resultat men att de had uppskattat vårt bidrag och ändå ville 
ge oss en extra Quickey. Vi kände genast igen oss i det Gerber et al. (2012) beskriver som 
relevansen med sponsorers delaktighet kring ett projekt. Trots att vårt förslag på 
användingsområde inte fungerade, kände vi en tillhörighet till projektet och att vi hade 
bidragit till utvecklingen. 

Det andra sättet som de nådde ut till var genom ett referral-program där man genom att 
länka vidare en användares unika länk fick ut fler Quickeys. Det här var såklart också en 
motivationsfaktor som fick oss att vilja sprida projektet. Detta genomförde vi dessvärre utan 
lyckat resultat då ingen nappade för att sponsra projektet via våra länkar. Vi bidrog dock till 
att sprida projektet vidare och fick prova på att vara en del av communityn. Utöver detta fick 
vi även känna känslan av att vilja projektet väl, trots att det i slutändan handlade om vår 
egen vinning med att få ut flertalet Quickeys.

Något som vi också kunde utröna från vår netnografiska analys, var att vi fann en hierarki 
runt crowdfunding-projekt där projektet med dess team-medlemmar låg högst upp, eller i 
centrum om så vill. Runt om detta projekt rör sig olika former av publik, med olika grader av 
engagemang där bland annat sponsorer med mycket engagemang befann sig närmast 
projektet med dess team. I diskussionen presenterar vi en modell som vi konstruerat, där vi 
förklarar detta närmare. 
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6. Diskussion
Mellan de olika resultaten går det att dra många paralleller vilka vi menar pekar på att en 
community bör ses och behandlas av kreatörerna som någonting mer än bara en 
finansieringsmetod. De bör istället omfamnas av kreatörerna och ses som en källa till både 
nya idéer, designtips, informationsspridning och nätverksbyggande. Den kanske största 
anledningen till varför communityn bör ses som något större av kreatören, är enligt oss 
möjligheten till spridning. Om Communityn uppmuntras och tillåts vara en del av projektet 
har vi funnit att engagemanget hos sponsorerna vuxit. På så sätt vill dessa individer projektet 
väl, att det ska växa och klara av sina mål. In kommer faktorn att dessa då sprider projektet 
till deras respektive nätverk, skapar ett initialt momentum och så småningom också ror 
projektet i hamn.

Vidare tycker vi att man bör understryka att en community är, eller kan tillåtas vara, en 
del av kreatörens team när det kommer till att erhålla nya idéer och förslag på design. Via 
frågeformuläret och det vi läst i den relaterade forskningen har vi sett och förstått att en 
community är en stor källa till kunskap vilket kreatörer kan använda till sin fördel under hela 
design- och projektperioden. Kreatörer utnyttjar denna resurs i väldigt olika utsträckningar, 
men för att bibehålla en engagerad och växande community bör i alla fall denna resurs inte 
ignoreras helt.

Vad som också har uppenbarats för oss, främst från resultatet av frågeformuläret, är hur 
communityn inte nödvändigtvis är en community som är fastkedjat vid ett särskilt projekt. 
Fortsättningsvis har kreatörer påpekat att de kommer att använda, eller till och med redan 
har använt sig av sina respektive communitys som en grund för deras efterföljande projekt. 
Vi är då medvetna om att man kanske inte bör kalla dessa för just communitys vid det 
tillfället, utan snarare människor tillhörande ett nätverk där många ur dessa sedan går vidare 
och bildar nya communitys runt nya projekt. Efter avslutat projekt utvecklas på så vis en 
community till ett, för kreatörerna, användbart nätverk för framtiden.

För att enklare förstå den community som omger ett crowdfunding-projekt konstruerade 
vi en modell för att visualisera denna. Modellen grundar sig i den relaterade forskningen vi 
gått igenom samt den netnografiska analys vi utförde på de tre största plattformarna. Med 
modellen aspirerar vi som sagt till att ge en klarare bild av communityn för att belysa dess 
värde och relevans till kreatörer. Modellen är alltså något som vi själva konstruerat som ett 
resultat av vår in samlade kunskap vi erhållit under tiden vi arbetat med uppsatsen. 
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Bild 3. Vår syn på communityn runt ett crowdfunding-projekt med olika nivåer av 
engagemang.

Modellen förklarar relationen mellan projektet och publiken runtomkring. Principen är att ju 
närmre mitten en person rör sig desto större nivå av engagemang har denne i projektet. I 
mitten av cirkeln hittar vi projektet vilket communityn byggs kring. Cirkeln närmast mitten 
innehåller sponsorer vilka är de som bidragit finansiellt till kampanjen. Denna grad av 
engagemang sträcker sig potentiellt även till att få tillgång till ett exklusivt informationsflöde, 
att kampanjen får mer uppmärksamhet i och med ökad uppbackning (sorteras exempelvis 
under “Popular”-kategorin på Kickstarter) och att intresset ökar i den närmsta 
bekantskapskretsen. 

Nästa steg är en aktiva publiken som inte har bidragit med pengar men likväl har bidragit 
med att, som tidigare nämnt, sprida vetskapen om projektet vidare till andra. Anledningen 
till att den aktiva publiken inte bidragit ekonomiskt tror vi kan ha flera olika förklaringar: att 
de inte har råd, fortfarande inte bestämt om - eller i vilken utsträckning - de ska donera 
pengar (se svackan i U-modellen) samt att de helt enkelt inte är intresserade av 
slutprodukten i sig men ändå vill hjälpa. Den aktiva publiken kan även bestå av olika 
traditionella medier som rapporterar/berättar om projektet.

Längst ut finns sedan den inaktiva publiken som består av de som är medvetna om 
projektet men inte gör någon aktiv ansträngning för att sprida det vidare. Vad som skiljer 
denna cirkel från de utomstående ovetande är att de fortfarande kan uppmärksamma 
projektet genom att delta i samtal om det. Tills sist, runt i kring hela modellen, finns de 
personer som fortfarande är ovetandes om projektet i frågas existens.

Hur personer rör sig mellan dessa cirklar är enligt oss helt och hållet linjärt. Har en 
person trätt in i en av cirklarna så förblir denne där. Detta grundar sig i den netnografiska 
studien av plattformarna där vi lärde oss att när väl en sponsor har givit pengar går bidraget 
inte att återkalla, Detta betyder att personen inte kan kliva tillbaka till att tillhöra den 
inaktiva publiken utan förblir inom sponsorcirkeln. En person, tillhörande den aktiva 
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publiken, kan inte heller få en spridning ogjord. Det skulle dock kunna argumenteras för att 
en person skulle kunna ta bort en kommentar eller ett meddelande på dess blogg, eller konto 
på sociala medier etc. Dock kan man inte säkert veta om någon redan tagit del av 
informationen och i sin tur spridit det vidare innan den tagits bort. Vidare är handlingen 
alltså redan gjord och att det är just handlingen som vi definierar som steget in i cirkeln för 
den aktiva publiken vilket betyder att personen inte kan glida tillbaka till den inaktiva 
publiken igen.
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7. Slutsats
Det är uppenbart att den kreatör som anstränger sig för att få till en aktiv community har 
mycket att vinna utöver det ekonomiska. Genom att uppmuntra sponsorer till en dynamisk 
relation ökar mervärdet av crowdfunding-processen då sponsorerna har en chans att påpeka, 
tipsa och korrigera delar av produkten till det bättre. Dessutom finns exempel på hur en aktiv 
community kan bistå på andra sätt, som att hjälpa till med distributionen av premier. Utöver 
de mer direkta förtjänsterna kan etableringen av en community, liksom en stark relation till 
sina sponsorer, även vara en förutsättning för framgång även i framtida projekt. Som 
resultatet visar är inledningen av ett projekt viktig för att bygga momentum och tillgången 
till ett etablerat nätverk ökar chansen till en bra start.   

Det är självklart svårt att ta fram en perfekt formell till hur en aktiv community skapas 
eftersom alla projekt är unika med sina egna förutsättningar. Klart är dock att 
kommunikation från kreatör till sponsor måste vara regelbunden samt att sponsorn känner 
att denne kan göra sin röst hörd till kreatören. Kommunikationen bör även ske via flera 
kanaler så som sociala medier för chans till ännu större genomslag. Även om ett viralt 
genomslag inte garanterar en aktiv community öppnar ändå regelbundna uppdateringar upp 
för möjligheten att kommunicera varför projektet bör finansieras, en möjlighet som i sin tur 
får människor att vilja bidra i bästa mån de kan. Sammanfattningsvis vill vi peka på att 
crowdfundig utan fokus på just “crowd” är att förringa dess potential. Att välkomna mer än 
bara ekonomiskt bistånd kan aldrig stjälpa en process, att ignorera det kan däremot innebära 
en missad tillgång. 

7.1 Framtida forskning
Blickar vi framåt mot vad som kan tänkas bli en fortsättning på vårt arbete så hoppas vi på 
att det vi åstadkommit kommer vara till hjälp för andra som vill utforska den community 
som finns kring crowdfundade projekt. Vi känner att vi byggt upp en bra grund på vilket en 
mer utförlig och långsiktig forskning på området kan ta vid. Vi tycker alltså att mer forskning 
på detta område bör produceras. Inte bara för att det generellt inte finns så mycket forskning 
gjord på crowdfunding i stort utan även för att den behövs för att öka förståelsen ytterligare 
för hur viktig en community verkligen är, oavsett kontext. 

Den framtida forskningen skulle till exempel kunna inrikta sig mer mot ren 
marknadsföring. Hur marknadsför man ett crowdfundat projekt på bästa sätt för att att det 
skall nå, och kanske till och med passera sitt finansiella mål? För att utveckla detta tycker vi 
att det skulle vara intressant att undersöka om olika människor reagerar på olika typer av 
marknadsföring vid samma typer av projekt. Finns det någon eller några modeller/mallar 
kreatörer kan följa för att bäst marknadsföra den typ av projekt de valt? Med andra ord, kan 
man konstruera ett antal marknadsföringsmodeller/mallar för olika typer av projekt som 
kreatörer kan följa för att deras projekt ska lyckas nå sitta satta mål?
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