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Abstract 

 
This study is of a qualitative kind. It is a case study done with interviews of eight businesses 

with the aim to examine how businesses can use crowdfunding as a way of marketing. The 

study is based on theories from previous research concerning marketing and crowdfunding. 

The results show that businesses can use crowdfunding as a way of marketing but extra 

regards should be given to the amount of resources the business has at hand since 

crowdfunding can be a time consuming activity. The marketing benefits that can be obtained 

with crowdfunding can be done so in combination with the need to raise capital, which can 

make it more fitting for newly found businesses. To reach the maximum of the beneficial 

aspects crowdfunding can present, the business should take part in careful planning for the 

campaign and in continuous communication with the market. This communication can be 

done preferably with the use of social media. 

 

Key words: Crowdfunding, marketing, social media, Word of mouth, buzz.   



 

Sammanfattning 

 
Denna studie är av kvalitativ art. En fallstudie har genomförts med intervjuer av åtta företag 

med syfte att undersöka om företag kan använda sig av crowdfunding i 

marknadsföringsändamål. Studien grundar sig på teorier från tidigare forskning kring 

marknadsföring och crowdfunding. Resultatet visar att företag kan använda crowdfunding 

som ett verktyg för marknadsföring men hänsyn bör tas till den resursmängd ett företag har 

då processen kan vara väldigt tidskrävande. Dessa marknadsföringsmässiga fördelar kan 

kombineras med att fylla ett kapitalbehov vilket gör det mer passande för nystartade företag. 

För att uppnå maximal nytta med crowdfunding bör företagen genomföra ett noga 

planeringsarbete och kontinuerligt kommunicera med marknaden. Denna kommunikation 

sker med fördel genom användandet av sociala medier.  

 

Nyckelord: crowdfunding, marknadsföring, sociala medier, word of mouth, buzz. 
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1. Inledning          

1.1 Bakgrund 

Crowdfunding (CF) kan beskrivas som: “a new web-based business model that harnesses the 

creative solutions of a distributed network of individuals through what amounts to an open 

call for proposals”.1 

 

CF handlar om att använda digitala kanaler som webbsidor och sociala medier för att föra 

investerare och entreprenörer samman. Det ger möjligheten att presentera en idé för ett stort 

antal investerare via webbsidor som till exempel Kickstarter2, Fundedbyme3, Toborrow4 och 

Indiegogo5, och genom det få tillgång till nya nätverk som annars skulle vara svåra att 

komma åt. Det kan vara en väg in i ett forum med likasinnade människor som har ett 

gemensamt intresse i ett särskilt affärsområde. En CF-kampanj visas för hela världen och det 

visar på kraften som finns hos dagens digitala kanaler.6 

 

CF som fenomen har uppkommit som svar på det finansiella gap som finns mellan de små 

företagen och de traditionella finansiärerna. Med finansiellt gap menas att de små företagen 

har svårt att kunna ge den säkerhet som stora finansiärer, till exempel banker, kräver för ett 

lån. Det skapade ett gap där de små företagen hamnade och inte fick tillgång till traditionella 

finansiärer.7   Risken att investera i ett företag via CF existerar fortfarande, då de inte kan ge 

någon säkerhet och sajterna granskar normalt inte vilka projekt som läggs upp.8 

 

Som nystartat företag kan det vara svårt att få tag på kapital för att kunna expandera9. Att 

samla kapital är långt ifrån den enda utmaningen ett nystartat bolag står inför: det krävs 

kunskap, marknadsföringskanaler och allmänna strukturer som redan finns på plats i ett större 

bolag såsom lokaler, maskiner och försäljningskanaler. Tack vare innovationer de senaste 

åren ser inte företagande ut på samma sätt som det tidigare gjort. Olika sätt att starta och 

driva företag på dyker upp mest hela tiden, ett av dessa är CF. Begreppet CF är brett och det 

finns ingen universell och vedertagen beskrivning av exakt vad det är. I mångt och mycket 

                                                 
1

 Calvo, S. S. (2015) ‘Funding Characteristics of an Established Crowdfunding Platform’, Michigan Journal of Business, 9(1), pp. 11–49. 

Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=122718060&site=ehost -live (Besökt: 20 November 2018). 
2

 https://www.kickstarter.com/ (Besökt: 19 december 2018, klockan 11:00)  
3

 https://www.fundedbyme.com/sv/ (Besökt: 19 december 2018, klockan 11:00) 
4

 https://toborrow.se/sv/ (Besökt: 19 december 2018, klockan 11:00) 
5 https://www.indiegogo.com/ (BESÖKT: 19 decmber 2018, klockan 11:00) 
6

https://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/11/27/what-is-crowdfunding-and-how-does-it-benefit-the-economy/#619cc307be63 

(Besökt: 6 december 2018, klockan 14:00) 
7 Landström, H.. Småföretaget och kapitalet. Kristiansstad: Kristiansstad Boktryckeri, 2003.  
8

 Kunz, M. et al. (2017) ‘An empirical investigation of signaling in reward-based crowdfunding’, Electronic Commerce Research, 17(3), 

pp. 425–461. doi: 10.1007/s10660-016-9249-0. 
9 Calvo, S. S. (2015) 
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brukar det dock beskrivas som ett flertal individer som finansierar en verksamhet, till skillnad 

från hur det brukar se ut med en eller ett fåtal stora finansiärer10.  

  

CF-kampanjer görs ofta via olika webbaserade plattformar, där ägaren av plattformen ofta tar 

en viss andel av det insamlade beloppet11. CF är ett relativt nytt fenomen och det är sällan 

nämnt i traditionell finansieringslitteratur. I och med att det är ett så pass nytt fenomen kan 

det vara svårt att veta vilka möjligheter, men även svårigheter, det medför. CF är en kundnära 

affärsmodell och det är något företag måste ta i beaktning när det används för att starta upp 

ett företag. För den som inte tidigare kommit i kontakt med fenomenet CF kan det vara svårt 

att uppskatta mängden arbete som krävs innan en lyckad CF-kampanj. För att lyckas med 

kampanjen bör den utformas noggrant och för just det specifika syftet projektet har12. 

  

Utan en djupare kunskap om vad CF är och vad det innefattar kan det vara svårt för företag 

att inse vilken potential det finns i den typen av finansieringslösning, bortsett från det faktiska 

insamlandet av kapital. Att företag inte har kännedom om alla dessa fördelar kan göra att de 

inte ens överväger att använda sig av en CF-kampanj, även om det i många fall skulle vara en 

passande marknadsföringsmodell. CF kan användas för insamlande av kompetens, i 

marknadsföringssyfte, uppbyggnad av affärsnätverk och egentligen till allting ett litet företag 

kan tänkas behöva hjälp med.13  

1.2 Problematisering 

  

Idag vet vi inte mycket om hur CF korrelerar med vedertagna teorier om hur företag kan bli 

framgångsrika. Detta område saknar studier samtidigt som fenomenet växer på det 

entreprenöriella planet.14   

 

Det har gjorts försök att skapa en teori kring när en person ska använda sig av CF och en del 

arbeten har gjorts kring donatorernas roll inom ämnet15. Det som saknas är studier som visar 

på det omfång av områden som CF kan användas till och hur det bör göras. Även om CF har 

visat sig vara framgångsrikt för många företag så saknas det forskning kring ämnet. Det bör 

göras studier som visar om CF faktiskt fungerar och vilka resultat det ger utöver det 

finansiella. Användandet av CF för marknadsföring för nystartade företag har visats sig vara 

effektivt. Det kan skapa ett intresse hos konsumenter redan innan någon produktion har skett 

och företaget får publicitet som annars skulle vara svåråtkomlig.16 Forskningen kring CF och 

speciellt den individuella modellen är under utveckling och det finns inte mycket etablerad 

                                                 
10 (ibid) 
11 Calvo, S. S. (2015) 
12

 (ibid) 
13 Golić, Z. (2014) ‘Advantages of Crowdfunding as an Alternative Source of Financing of Small and Medium-Sized Enterprises’, Zbornik 

Radova Ekonomskog Fakulteta u Istocnom Sarajevu , (8), pp. 39–48. doi: 10.7251/ZREFIS1408039G. 
14  Mollick, E. (2014) ‘The dynamics of crowdfunding: An exploratory study’, Journal of Business Venturing, 29(1), pp. 1–16. doi: 

10.1016/j.jbusvent.2013.06.005. 
15

 Mollick, E. (2014) 
16

 (ibid) 
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kunskap ännu. Med individuell modell menas då CF genomförs självständigt och inte genom 

en etablerad plattform som exempel Fundedbyme.se. CF beskrivs som ett nytt fenomen och 

styrks med referering till en studie där 84% av tillfrågade entreprenörer säger sig ha använt 

sig av eller hört om CF “nyligen”, denna mätning gjordes 2007.17 

 

Endast 76 % av nystartade företag överlever sina första 3 år.18 En stor del av det beror på att 

produkten eller tjänsten som säljs inte är tillräckligt bra, men det finns också många företag 

som har en bra affärsidé men ändå inte lyckas. Oavsett hur bra en affärsidé är kommer den 

inte att fungera om företaget inte lyckas övertyga sin målgrupp om att det är något de bör 

lägga sina pengar på. Därför är marknadsföring en viktig del i ett nystartat företag.19 

 

CF är inte bara ett verktyg för att visa upp en affärsidé, dessa plattformar kan även användas 

som ett verktyg för marknadsföring för att nå ut med sin tjänst eller produkt.20 Möjligheten att 

enkelt sprida sitt budskap via internet gör det möjligt för företag att i princip marknadsföra 

sig helt gratis. Budskapet företaget vill sprida kan få stor spridning redan innan det ens finns 

en färdig tjänst eller produkt.21 Då investerarna som kan fås via CF tenderar att vara mer 

involverade i verksamheten, kan dessa fylla funktionen av ambassadörer. Dessa kan med 

engagemang sprida företaget utåt.22 

 

I en studie som gjorts tas det upp huruvida små- och medelstora företag kan se värdet av 

deras marknadsföring eller ej.23 Av de tillfrågade anser nio av tio att höga kostnader för 

marknadsföring, svårigheter i att mäta resultaten av insatserna samt begränsningar att hitta 

rätt målgrupp är barriärer som existerar när företaget ska marknadsföra sig. Hindret med att 

mäta effekten av de insatser som görs anses mest bero på svårigheten att hitta en konkret 

mätning i kombination med bristande information och attityden att det helt enkelt inte är 

nödvändigt för företaget. I snitt på de tillfrågade företagen i små- och medelstora företag 

jobbade 2.79 personer med marknadsföring och merparten av dessa uppger att de saknar 

kontroll över arbetet med marknadsföringen. Dock så finns det gemensamma mål med 

marknadsföringen som innefattar att ge ökad medvetenhet om företaget hos marknaden, 

skapa ökad försäljning sam attrahera nya kunder.24 

 

                                                 
17 Belleflamme, P., Lambert, T. and Schwienbacher, A. (2013) ‘Individual crowdfunding practices’, Venture Capital, 15(4), pp. 313–333. 

doi: 10.1080/13691066.2013.785151. 
18 https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Entreprenorskap/Foretagens -overlevnadsgrad/ (Besökt: 5 december 2018, klockan 

15:00) 
19 Golding, K. (2017) ‘Marketing for Small Business, a Primer’, Cambridge Marketing Review, (13), pp. 52–56. Available at: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsu&AN=127096238&site=ehost -live (Besökt: 5 December 2018). 
20 Chen, S., Thomas, S. and Kohli, C. (2016) ‘What Really Makes a Promotional Campaign Succeed on a Crowdfunding Platform? Guilt, 

Utilitarian Products, Emotional Messaging, And Fewer but Meaningful Rewards, Drive Donations’, Journal of Advertising Research, 56(1), 

pp. 81–94. doi: 10.2501/JAR-2016-002. 
21 Assenova, V. et al. (2016) ‘The Present and Future of Crowdfunding’, California Management Review, 58(2), pp. 125–135. doi: 

10.1525/cmr.2016.58.2.125. 
22 Belleflamme et al. (2014) 
23

https://www.dagensanalys.se/2016/06/ny-rapport-sveriges-sma-och-medelstora-foretag-ser-inte-vardet-av-sin-marknadsforing/ (Besökt: 5 

december 2018, klockan 14.54) 
24 (ibid) 
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Efter observation av tidigare forskning har vi sett att det har gjorts relativt lite forskning kring 

CF i stort och framförallt har vi inte sett forskning om vilka effekter företagen har upplevt 

marknadsföringsmässigt genom CF-kampanjen. Detta skulle kunna leda till att företag inte 

vet om den potential som finns i fenomenet CF ur ett marknadsföringsperspektiv. Utan 

vetskapen om potentialen kan det uppstå svårigheter för dessa att avgöra om de ska använda 

sig av CF. 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka möjligheter det finns för mindre företag 

som befinner sig i en förändringsfas att marknadsföra sig genom CF. Det kan finnas många 

olika anledningar till att använda sig av CF, men den här uppsatsen kommer främst syfta till 

att undersöka hur CF kan användas i marknadsföringsändamål.  

1.4 Forskningsfrågor 

 

Utifrån det påvisade forskningsgapet ämnar vi besvara följande forskningsfrågor:  

 

Hur kan mindre företag använda sig av crowdfunding som ett marknadsföringsverktyg? 

 

Kan mindre företag få tag på ambassadörer genom crowdfunding och vad kan dessa bidra 

med? 

 

Vad bör mindre företag tänka på vid planeringen av en crowdfunding-kampanj? 

1.5 Avgränsning 

 

Studien avgränsas till mindre svenska företag som har genomfört en CF-kampanj och uppnått 

sitt uppsatta kapitalmässiga mål. Alla företag har bedrivit någon form av reward-based CF.  
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2. Teori 

2.1 Finansiella gapet och informationsasymmetri 

En utmaning för nystartade företag är ofta bristen på kapital, det så kallade finansiella gapet. 

För att råda bot på detta kan företaget samla mindre summor kapital från ett stort antal 

individer och CF är ett sätt att göra detta. CF skulle kunna definieras som: “an open call, 

essentially through the internet, for the provision of financial resources either in form of 

donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights”.25 

 

Det finansiella gapet uppstår när finansiärerna inte har tillgång till den information som 

företagarna sitter på och kan då inte finna incitament för att göra en säker investering.26 De 

företag som söker finansiering kan inneha information om sitt företags potential som de ej 

kan förmedla ut till potentiella finansiärer. Orsaken till att det finns restriktioner om vad som 

kan förmedlas kan komma av den anledningen att entreprenörer måste ta vissa 

försiktighetsåtgärder i informationsdelningen för att förhindra att konkurrenter får del av 

informationen. En annan orsak kan vara den att företagaren ej vet vilken information 

finansiären vill ta del av. Informationsasymmetri är ej bara från ett håll, då båda parter har 

tillgång till olika information och skapar ett gap i vilket finansieringen inte kan nå fram.27 

Informationsasymmetrin kan bli kostsam för båda parter då transaktionskostnader kan uppstå 

vid eventuell finansiering, då arbete måste göras innan själva finansieringen kan ske för att 

minska den informationsasymmetri som finns.28  För finansiärerna kan kostnaden innefatta 

arbetet kring att hitta ett lukrativt investeringsobjekt samt den planering som kan möjliggöra 

själva transaktionen på ett säkert sätt. Om detta arbete inte görs kan finansiären råka ut för ett 

så kallat snedvridet urval, där en felaktig produkt eller kund väljs på grund av 

informationsasymmetri. För företagen som söker finansiering är kostnaderna oftast högre än 

för de som ska investera. Företaget måste genomföra aktiviteter för att hitta och nå fram till 

potentiella finansiärer och bygga upp relationer med dessa.29 

 

Det har visats att investerare blir mer och mer erfarna inom CF medan antalet projekt som 

lyckas blir allt färre.30 Signaling theory kan användas för att analysera kommunikationen 

mellan olika parter, framförallt i situationer där det föreligger informationsasymmetri som 

behöver förebyggas. Exempelvis kännetecknas marknader med informationsasymmetri av att 

konsumenter inte förstår prissättningen av en högkvalitativ produkt eller tjänst och är därav 

inte intresserade av denna. För att motverka detta kan företag behöva använda sig av signaler, 

ofta kostsamma, för att ändra uppfattningen hos konsumenten och få denne att förstå 

företagets agerande. Dessa signaler kan också förmedlas konsumenter sinsemellan, antingen 

                                                 
25 Kunz, M et al (2017) 
26 Winborg, J. and Landstrom, H. (2001) ‘Financial Bootstrapping in Small Businesses: Examining Small Business Managers’ Resource 

Acquisition Behaviors’, Journal of Business Venturing, 16(3), p. 235. doi: 10.1016/S0883-9026(99)00055-5. 
27 (ibid) 
28 Winborg & Landström, (2001)  
29 (ibid) 
30 Kunz, M. et al. (2017)  
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genom att företaget med avsikt erbjuder sina produkter till vissa specifika konsumenter eller 

genom att en konsument av sig själv sprider den nyfunna förståelsen av företagets budskap 

angående den höga kvaliteten. Inom e-handel har signaling theory stor betydelse då en stark 

informationsasymmetri kan uppstå när kunden inte kan utvärdera en fysisk produkt till fullo 

innan köpet. Kundens köpbenägenhet och vilja att komma tillbaka till sajten påverkas av 

vissa specifika tekniker och hur varan presenteras. Formatet för hur varan presenteras och 

vilken information som förmedlas måste justeras utifrån potentiella köpares preferenser. Det 

finns många likheter mellan e-handel och reward-based CF, speciellt när investeraren får ett 

exemplar av varan i kampanjen. Därför är det viktigt även inom CF att skicka tydliga signaler 

för att få potentiella investerare att förstå kvaliteten hos projektet. Genom olika CF-

plattformar kan företagen skicka dessa viktiga signaler.31 

 

Olika retoriska sätt har visat sig vara effektiva när företag vill nå ut till marknaden.32 De här 

sätten innefattar “self- and others-benefit appeals”, “guilt appeals” och “nostalgia appeals”. 

Med “Self- and others-benefit appeals” menas att donationen kommer gynna donatorn, den 

insamlande eller någon annan kring företaget. Med “Guilt appeals” menas att man vill att 

donatorn ska känna sig skyldig att donera. “Guilt appeals” kan framkallas genom att framföra 

ett budskap om att donationen kommer hjälpa någon eller att något hemskt kommer hända 

om du inte donerar, vilket ofta används inom bland annat välgörenhet. Om ”guilt appeals” 

används fel kan det leda till att konsumenter känner sig manipulerade av marknadsföraren 

och istället förknippar man varumärket med något negativt. Genom “Nostalgia appeals” vill 

företaget anspela på känslor och minnen hos donatorn. Företaget vill framkalla en bekant 

känsla hos donatorn. För ett företag i livsmedelsbranschen skulle de exempelvis framkalla 

associationer till hur din mamma brukade laga maten. Beroende på vart i världen du ska sälja 

din tjänst eller produkt bör du också undersöka kulturella aspekter i just det landet. Om du 

exempelvis vill använda “Guilt appeal” bör du se till att det är gångbart i det specifika landet. 

I vissa kulturer kan det kanske anses fel att använda “Guilt appeal” som ett sätt att sälja en 

tjänst eller produkt, eller så kanske den kulturen reagerar annorlunda på “Guilt appeal” än vi 

är vana vid på vår hemmamarknad.33 

  

 

I dagens samhälle är det ett stort informationsutbyte och det sker inte enbart mellan företagen 

och konsumenten, utan mycket av informationen utbyts mellan folk runt omkring 

konsumenten34. Som konsument litar man mer på vad exempelvis vänner och kollegor säger 

än vad man ser på tv eller reklamskyltar. Word-of-mouth (w-o-m) kan vara mycket 

effektivare än traditionella reklamskyltar. I dagens samhälle kan denna typ av 

informationsutbyte ske överallt, såväl i kön på mataffären som online. Produkter och företag 

kan diskuteras på alla möjliga vis utan att företaget nödvändigtvis är involverat. I Web 1.0 

kunde konsumenten enbart hämta information och det var en envägskommunikation. Web 2.0 

möjliggjorde en ständigt pågående diskussion där konsumenterna kan engagera sig i 

                                                 
31 (ibid) 
32 Chen, S. et al (2016) 
33 (ibid) 
34 Hollensen, S. (2017).  Global Marketing, 17th edition, Edinburgh Gate: Pearson Education Limited. s. 661-662. 
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företagen och för marknadsförare innebar det ett forum för att marknadsföra produkter och 

ingå samarbeten med olika aktörer.35 Användningen av CF möjliggör nya sätt att interagera 

med kunder och gör det möjligt att samarbeta kring framtagandet av en ny tjänst eller 

produkt. De som stöttar projektet kan ges möjligheten att ha en aktiv roll i projektet genom 

att ge råd och feedback, ta del i skapandeprocessen och detta kan leda till 

marknadsföringsmässiga fördelar.36 

 

Möjligheten att enkelt sprida sitt budskap via internet gör det möjligt för företag att i princip 

marknadsföra sig helt gratis.37 Budskapet företaget vill sprida kan få stor spridning redan 

innan det ens finns en färdig tjänst eller produkt. Att i det här skedet kan innehavet av en 

slagkraftig och väl genomtänkt video eller presentation vara mycket viktig för företaget. Men 

det finns två sidor av myntet. Å ena sidan är det ett snabbt och effektivt sätt att skapa en 

positiv “hype” kring företaget, å andra sidan kan det sprida dålig publicitet precis lika snabbt. 

I värsta fall kan det leda till att företaget kan misslyckas innan det ens har startat om negativ 

publicitet sprids med hjälp av internet. Att samla ihop pengar från en stor mängd individer 

innebär ett stort ansvar, vad än företaget väljer att göra med pengarna kommer det granskas 

av allmänheten. Har du väl fått ett dåligt rykte online är det otroligt svårt att bli av med det 

”digitala fotavtrycket”.38 

2.2 Crowdfunding och marknadsföring 

 

Marknadsföringsmixen är ett samlingsnamn på de verktyg som ett företag kan använda för att 

positionera sig på marknaden.39 Dessa verktyg kan kombineras på olika sätt beroende på 

behovet hos företaget. Dessa verktyg kan placeras i fyra grupper som går under namnet “De 

fyra P:na”: pris, produkt, plats och påverkan. Pris innefattar de rabatter, betalningssätt och 

andra aktiviteter genomförda av företaget som kommer leda fram till konsumentens slutpris. 

Produkt är det som företaget erbjuder marknaden. Det kan vara en kombination av produkter 

och tjänster som tillsammans utgör det kunderbjudande som företaget ger marknaden. Med 

plats menas de sätt ett företag kan distribuera sitt kunderbjudande till marknaden. Vilken 

geografisk position, vilka kanaler som används och hur produkten ska transporteras är 

exempel på vad som innefattas av plats. Påverkan syftar till den information som ska få 

marknaden att köpa produkten och hur denna information ska förmedlas.40  

 

På dagens marknad måste företag inte bara attrahera nya kunder, de måste också arbeta för att 

behålla dessa. Detta är vad som kallas kundorienterad marknadsföring.41 För att kunna göra 

                                                 
35

 (ibid) 
36 Thürridl, C. and Kamleitner, B. (2016) ‘What Goes Around Comes Around? REWARDS AS STRATEGIC ASSETS IN 

CROWDFUNDING’, California Management Review, 58(2), pp. 88–110. doi: 10.1525/cmr.2016.58.2.88. 
37 Assenova, V. et al. (2016) ‘The Present and Future of Crowdfunding’, California Management Review, 58(2), pp. 125–135. doi: 

10.1525/cmr.2016.58.2.125. 
38 (ibid) 
39 Kotler,Philip. Armstrong, Gary. Harris, Lloyd C. Piercy, Nigel. Principles of Marketing. 6 uppl. Pearson Education Limited. Harlow. 

2013.  
40 (ibid) 
41 Kotler et.al (2013)  
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detta måste företaget analysera marknaden och skaffa sig en förståelse för vilka kunderna är 

och vad dessa vill ha. På en marknad finns det många olika konsumenter och lika många 

preferenser. Då det är svårt för företagen att tillfredsställa alla konsumenter på en marknad, 

måste de hitta den delen av marknaden där de har bäst möjlighet att tillgodose behoven. 

Marknadssegmentering, marknadsinriktning, differentiering och positionering är steg ett 

företag kan ta för att hitta sin marknad.42  

 

The Marketing strategy belyser vikten av att veta om vad din kund vill ha om du ska uppnå 

de mål som finns med verksamheten. Kunden och dennes tillfredsställelse anses som det 

viktigaste och verksamheten ska erbjuda något som kunden vill ha istället för att hitta en 

kund som vill ha produkten. Verksamhetens kunderbjudande ska vara mer tillfredsställande 

än det som kan ges av konkurrenterna. Detta kan åstadkommas om verksamheten vet hur sin 

kundbas ser ut och vad den efterfrågar.43  

 

Customer relationship management (CRM) kan i en bred mening beskrivas som en process i 

vilken ett företag bygger men också behåller profiterbara relationer med marknaden.44 För att 

skapa dessa relationer måste företaget skapa och presentera ett, för kunden upplevt, högre 

värde än vad konkurrenterna gör. Detta värde måste sedan korrelera med den 

tillfredsställelsen som kunden faktiskt upplever när denne har skaffat sig produkten eller 

tjänsten. Om ett företag ska klara av att få dessa delar att samspela måste de ha tillgång till 

information om kundbasen och vad denne förväntar sig av företaget.45    

 

Användandet av CF för marknadsföring för nystartade företag har visats sig vara 

effektivt.46Det kan skapa ett intresse hos konsumenter redan innan någon produktion har skett 

och företaget får publicitet som annars skulle vara svåråtkomlig. En annan typ av 

marknadsföring som kan komma med en CF-kampanj är möjligheten för andra aktörer att 

skapa ett mervärde för produkten. Exempel på detta är smartklockan Pebble och videospels 

konsolen Ouya. Där fick externa parter upp intresse för dessa produkter och började skapa 

applikationer som kunde användas med respektive produkt. Det gav mervärde och 

konkurrensfördelar redan innan det fanns någon produkt att köpa och skaparna av Pebble och 

Ouya kunde differentiera sig på marknaden redan från start. Detta visar på den stora potential 

som finns i CF, bortom den finansiella delen.47 

 

Marknadsföringen är en viktig del när det kommer till att förmedla företagets idé till 

marknaden.48 Det är också här svårigheten ligger, att nå ut med företagets budskap till en 

marknad som företaget känner till. Du bör veta vilken din marknad är och vad de kommer 

svara på. Företaget bör känna till nedanstående punkter om sin marknad:  

                                                 
42 (ibid) 
43 Kotler et.al (2013).  
44 Kotler et.al (2013) 
45 (ibid) 
46 Mollick, E. (2014)  
47 (ibid) 
48 Golding, K. (2017)  
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- Vilka de är. 

- Vilka kanaler de använder. 

- Vilken typ av material de svarar på. 

- Vilka verktyg använder de för att ta del av media och marknadsföring. 

- Vilka intressen de har. 

- Vilka problem de har stött på med tidigare produkter. 

Det kan för företag vara lätt att veta vad de behöver ta reda på om marknaden, men svårare 

att få tag på den. Informationen kan fås genom att intervjua kunder, utforska de sociala 

nätverken, titta på information om vilka som besöker hemsidan och annan online aktivitet och 

titta på konkurrenter. För att locka rätt kunder måste företaget förmedla sitt kundlöfte som 

ska säga varför de är bättre än konkurrenterna och varför det är den produkten eller tjänsten 

kunden ska köpa. Det är också kring detta löfte som all marknadsföring ska byggas. 

Kundlöftet handlar om hur företaget kan definiera ett problem och hur det kan lösas med den 

produkt eller tjänst som erbjuds. För att lyckas på marknaden är det viktigt att bygga upp ett 

starkt varumärke genom att kontinuerligt kommunicera med marknaden. Allt detta kan ske 

via moderna digitala kanaler men i åtanke ska finnas att de grundläggande principerna för 

marknadsföring är desamma.49 

 

Content Marketing (CMI) handlar om att bygga relationer till kunderna och göra dem till mer 

engagerade köpare och fokus ligger inte enbart i den säljande fasen.50 Detta engagemang ska 

skapas genom att information om organisationen kontinuerligt ska nå ut till en klart 

definierad marknad. Marknaden tenderar att föredra denna information i små bitar som lätt 

kan konsumeras. Sociala medier utgör ett bra medie för detta då marknaden har goda 

möjligheter att interagera med företaget. Videor har visat sig vara extra effektiva. Sociala 

medier används inte bara till att sprida information om organisationen, det finns också goda 

möjligheter att agera support för marknaden och genom det bygga upp relationen till 

marknaden.51   

 

CF är inte bara ett verktyg för att visa upp en affärsidé, CF-plattformar kan även användas 

som ett verktyg för marknadsföring för att nå ut med sin tjänst eller produkt.52 Olika videor 

från företagen kan publiceras på CF-plattformarna och sedan delas via sociala medier och 

budskapet kan spridas via w-o-m. Det här kan leda till att konsumenterna engagerar sig i 

företaget och att företagets budskap sprider sig även utanför själva CF-plattformen redan 

innan det finns en färdig tjänst eller produkt.53 

  

Tidslinjen för CF kan delas upp i tre olika faser: “pre-funding phase”, “funding phase” och 

“post-funding phase”54. I första fasen planeras allting noga och olika aspekter vägs in, såsom 

hur länge kampanjen ska pågå och vilken belöning som ska erbjudas. I denna fas bör 

                                                 
49

 (ibid) 
50 Golding, K. (2017) 

51 (ibid) 
52 Chen, S. et al (2016 
53 (ibid) 
54  Kunz, M. et al. (2017) 



10 

lågkostnadssignaler användas, exempelvis att grundaren länkar kampanjen på sina sociala 

medier. Att skapa buzz på sociala medier är mycket billigare än att gå via traditionella 

marknadsföringskanaler. I ett tidigt skede bör också bilder av prototypen användas istället för 

video. Att producera en video för prototypen är dyrare och kräver fler inblandade. När 

kampanjen väl startar blir all denna information tillgänglig för alla och viktiga signaler sänds 

till marknaden. Under hela kampanjen är det även möjligt att kommunicera fortlöpande med 

marknaden genom att exempelvis ge uppdateringar om projektet. Även efter kampanjen kan 

företaget skicka signaler såsom hur framtagandet av produkten går eller förändringar i 

förväntad leveranstid.55 

 

CF kan även användas som en marknadsundersökning.56 Ett stort intresse kring CF-

kampanjen med många donationer kan indikera att man har lyckats träffa rätt marknad.  Det 

kan även ge nyttig information om framtida kunder, förutsatt att de liknar investerarna. En 

digital CF-plattform eliminerar geografiska hinder och det blir enkelt att göra en 

marknadsundersökning över ett stort område. Om investerare är desamma som framtida 

kunder kan företaget få den största nyttan av CF. Det leder till att kunderna blir ambassadörer 

för företagets varumärke och kommer sprida budskapet inom sina egna nätverk. Investerare 

kommer ha ett intresse i att företaget lyckas och kommer att prata om företaget och hjälpa till 

med feedback under hela processen.57 

2.3 Ytterligare effekter av crowdfunding 

Förutom att samla in kapital finns det flera fördelar med att använda sig av CF, exempelvis 

bidrar det till att bygga nätverk, förbättra sitt rykte och testa idéer.58 En donator kan bidra 

med mer än en enkel donation; råd, prestige och även viss ledning kan vara exempel på 

detta.59 CF kan ge indikationer på om det finns en efterfrågan på produkten. Är intresset för 

kampanjen lågt kan grundaren välja att styra om eller helt avblåsa idén utan att behöva 

spendera en nämnvärd mängd kapital.60 Det ger en stor möjlighet till att få en bild av intresset 

för produkten och vilka potentiella köpare kan vara redan innan det finns någon produkt till 

försäljning.61 Detta kommer spara företaget pengar som annars skulle ha behövts användas 

till marknadsföring eller marknadsundersökningar. Det öppnar även upp för nya nätverk med 

likasinnade personer och de som investerar utvecklar ett starkare intresse än den vanliga 

konsumenten och blir en form av ambassadör. Detta intresse gör de mer benägna att använda 

sig av sina egna nätverk för att sprida information om produkten och de sköter därigenom en 

del av marknadsföringen.62  

 

                                                 
55

(ibid) 
56 Golić, Z. (2014) 
57 (ibid) 
58 Chen, S. et al ( 2016)  
59 Mollick, E. (2014)  
60 (ibid) 
61 Heidi M. Neck, Christopher P. Neck, Emma L. Murray. Entrepreneurship the practice and mindset. Kanada: Sage publications, 2017. 
62 (ibid) 



11 

Den låga kostnaden är ett av de främsta skälen till att företag väljer att använda CF. Genom 

kampanjen kan företaget korta ner tiden det tar att ta fram en ny produkt och ändå få fram en 

produkt som direkt accepteras av marknaden. Trots den låga kostnaden CF innebär finns det 

ingen annan form av investeringsmodell som på samma vis kan främja försäljningen innan 

färdig produkt, användas för marknadsundersökning och främja w-o-m i samma 

utsträckning.63 

 

De som har genomfört en CF-kampanj får ökad nytta genom att vara med i det 

nätverksbildande som uppkommer genom CF.64 Genom att vända sig till marknaden för 

finansiering gör entreprenörerna kunderna eller investerarna till aktiva intressenter som leder 

till en ny form av affärsutveckling genom ambassadörer. Detta leder till att utvecklingsfasen 

hos ett företag ändras från det traditionella och måste även innehålla en klar bild av hur 

kommunikationen med kunder och investerare ska ske genom sociala nätverk och andra 

kanaler online. För att underlätta denna ändring är det viktigt att verka i ett samhälle som 

tillåter detta att ske. Om nyttan av att använda sig av CF ska vara större än att använda sig av 

traditionella investerare måste de sociala nätverken vara fullt fungerande.65 

 

Inom crowdfunding brukar fyra typer nämnas, nämligen “reward-based”, “equity-based”, 

“lending-based” och “donation-based”.66 Reward-based crowdfunding innebär att 

investeraren får något icke-monetärt i utbyte. Equity-based crowdfunding betyder att 

investeraren får en ägarandel av företaget i utbyte. Lending-based crowdfunding kallas det 

när företaget lånar investerarens pengar en viss tid för att sedan betala tillbaka de. Donation-

based crowdfunding är precis som det låter en ren donation utan någonting i utbyte. Både sett 

till antalet kampanjer och mängden insamlat kapital de senaste åren är Reward-based den 

vanligaste formen av crowdfunding.67 Equity-based CF-modeller tenderar dock att generera 

större kapital än reward-based.68 

 

Förutom strukturerade CF-plattformar som Kickstarter och Indiegogo, kan företag använda 

sig av individuell CF på till exempel FaceBook.69 På detta sätt kan entreprenören själv 

kontrollera hur kampanjen ska genomföras i form av vilken kompensation som ges till 

donatorerna, när donationen kan tas ut och hur aktiva intressenterna ska låtas vara i projektet. 

Den största fördelen med den individuella crowdfundingen gentemot den standardiserade tros 

ligga i den möjlighet den ger till att ta del av nytta som ligger utanför det insamlade kapitalet. 

Det anses som enklare att genom individuell CF göra donatorerna involverade i processen 

med företaget och låta dem bidra med sin tid och kunnande vilket inte alltid är lättåtkomligt 

via de standardiserade plattformarna. I en undersökning tycker 60% av de tillfrågade 

                                                 
63

 Golić, Z. (2014)  
64 Belleflamme, P., Lambert, T. and Schwienbacher, A. (2014) ‘Crowdfunding: Tapping the right crowd’,Journal of Business Venturing, 

29(5), pp. 585–609. doi: 10.1016/j.jbusvent.2013.07.003. 
65 (ibid) 
66  Kunz, M. et al. (2017)  
67

(ibid) 
68 Belleflamme, P., Lambert, T. and Schwienbacher, A. (2013) ‘Individual crowdfunding practices’,Venture Capital, 15(4), pp. 313–333. 

doi: 10.1080/13691066.2013.785151. 
69 Belleflamme, P. et al (2013) 
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entreprenörerna att möjligheten till att få feedback var relevant eller en högst relevant 

anledning till att börja med individuell CF. Vidare ansåg 85% av de tillfrågade att 

publiciteten som kan komma med CF är en relevant eller högst relevant anledning.70  

2.4 Framgångsfaktorer 

 

En CF-kampanj kräver förberedelser och det sätter press på entreprenören att ha en 

genomtänkt marknadsplan, konsumentgrupp och plan för hur produktion och distribution 

skall fungera. Detta ska samspela med visionen om företaget och framföras på ett tydligt sätt 

som marknaden kan relatera till.71 

 

För att få tillfredsställande respons och spridning från kampanjen är det viktigt att lägga upp 

till sex månader på att få ordning på strukturen i företaget, formulera budskapet som ska 

kommuniceras till marknaden och noggrant tänka igenom hela kampanjen innan den sjösätts 

för att nå ut till potentiella investerare.72 Vissa menar att man bör lägga 9-12 månader och 

göra inlägg var åttonde timme på sociala medier för att skapa buzz kring ditt företag innan 

lansering. Att samla följare och att lägga upp information om den kommande CF-kampanjen 

kan vara nödvändigt för att få en bättre respons på sitt budskap till marknaden. Sociala 

medier bör vara en del av förberedelsen för CF-kampanjen. Företag kan inte bara kliva in på 

en plattform för CF och förvänta sig att investerare ska börja ge donationer. CF är inte ett 

enkelt sätt att samla ihop pengar men det är ett nytt sätt att göra det på. För att lyckas med det 

krävs noggrann planering och ordentliga förberedelser. Genom att locka rätt sorts investerare 

kan företaget även börja titta på värden utöver det rent kapitalmässiga och hitta 

samarbetspartners som kan tillföra kunskap inom olika områden.73 

 

Den aktiva perioden för en CF-kampanj är den perioden där grundarna försöker samla in 

kapital från marknaden.74 Kickstarter föreslår att en kampanj bör pågå under ungefär 30 

dagar. En kampanj som håller på för länge kan ge intrycket av att grundarna inte är säkra på 

att hinna samla in det önskade kapitalet. Dessutom kan en lång kampanj signalera att 

grundarna inte har som avsikt att fullfölja projektet så fort som möjligt. Detta kan leda till att 

investerare tvivlar på att grundarna kommer att få klart projektet i rimlig tid och till den 

kvaliteten investerare förväntar sig. Det har även visats att intresset och donationerna är högre 

i början av en kampanj för att sedan dala och därför är nyttan av en längre kampanj mycket 

liten.75 

 

                                                 
70 (ibid) 
71 Heidi M. Neck et al (2017) 

72 Assenova, V. et al (2016) 
73 Chen, S. et al (2016) 
74 Kunz, M. et al (2017)  
75 (ibid) 
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CF-kampanjens beskrivning beskriver projektet utförligt och kan liknas vid en start-ups 

affärsplan eller pitch då den syftar till att övertyga investerare.76 Design och utförlig 

information är viktiga delar i beskrivningen då detta är den huvudsakliga källan till 

information. Informationen kan bestå av texter, bilder och videos. En bra presentation visar 

hur väl förberedd grundaren är vilket i sin tur påverkar hur potentiella investerare uppfattar 

kvaliteten överlag i projektet. Utöver beskrivningen i kampanjen kan en extern webbplats 

vara en bra källa till information. Här begränsas inte projektet av funktioner uppsatta av CF-

plattformen utan flera redskap kan användas för att kommunicera med marknaden. På så vis 

kan grundaren visa att målsättningen faktiskt är att starta ett riktigt och varaktigt företag när 

kampanjen är slut. Grundarens kunskaper inom kommunikation är mycket viktigt för att 

kunna framföra hur väl förberedd denne är och vilken passion densamme känner för 

projektet.77 

 

Över 90% av alla donationer som görs går till en kampanj som sedan lyckas.78 Svaret tycks 

ligga i det psykologiska hos individerna: de som har investerat har ett incitament att vilja se 

kampanjen lyckas. Det här ger upphov till en “bandwagon-effect” som innebär att potentiella 

investerare använder sig av information från befintliga investerare och utifrån det beslutar sig 

för att donera till kampanjen. Ur en investerares perspektiv finns det egentligen bara två 

alternativ, antingen en stor succé eller ett uppenbart misslyckande. Det här skulle kunna vara 

ett bevis för effektiviteten hos crowdfundingen. I de flesta fallen är den kollektiva 

uppfattningen hos potentiella investerare tydlig om det är värt att investera eller inte. 

Mängden av w-o-m och spridning på sociala medier under olika tidsperioder i projektet har 

analyserats. Detta visar att perioderna där det är mest buzz kring projektet är de första och 

sista dagarna. Det här skulle kunna vara när potentiella investerare letar information för att 

avgöra om de ska donera eller inte. De första dagarna är helt avgörande för projektet i och 

med att kampanjen exponeras kraftigt och det skapas mycket publicitet. Potentiella 

investerare följer projektet och utvärderar sannolikheten att kampanjen lyckas utifrån egna 

värderingar, men det är också troligt att de väger in den kollektiva uppfattningen som baseras 

på hur väl projektet har lyckats hittills. De sista dagarna är troligtvis fyllda med w-o-m-

kampanjande från befintliga investerare som är benägna att uppfylla målsumman för 

projektet.79 

 

När ett projekt misslyckas tenderar det att misslyckas stort.80 Av de som misslyckas att nå sitt 

satta mål, den mängd kapital de hoppas få in, är det bara 3% som får in 50% av vad det 

hoppats på och medianen för de som misslyckas får bara 10.3%. De som misslyckas har alltså 

stora marginaler mellan sitt mål och den mängd pengar de faktiskt får in och de som lyckas 

upplever det omvända. De är dels färre till antalet och lyckas också med mindre marginaler. 

50% av de som når sitt mål gör det med en marginal på cirka 10% och 25% når sitt mål med 

en marginal på endast 3% eller mindre. Det ska tilläggas att små projekt tenderar att 

                                                 
76  Kunz, M. et al. (2017) 

77
(ibid) 
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misslyckas med stora marginaler och lyckas med små. Det tros komma av att då ett projekt 

har fått donationer upp till en viss nivå, så finns det incitament hos skaparen att själv gå in för 

att få loss pengarna. Om du gör en kampanj via Kickstarter får du, liksom hos andra 

strukturerade CF-plattformar, endast tillgång till pengarna om du lyckas få hela det belopp du 

har angivit. Vid ett litet projekt är det kapitalmässigt lättare att fylla gapet upp till den 

önskade nivån och det du faktiskt fått in än för ett stort projekt. Kickstarter har försvårat att 

detta ska ske genom vissa hinder. Du kan till exempel inte ge en donation från samma 

bankkort eller namn som när du skapade projektet. Ett annat alternativ till utfallet kan ligga i 

att ett större projekt utstrålar mer kvalitet till donatorerna. De som vill vara med och donera 

tenderar att göra det med liknande tankesätt som en mer professionell investerare, de vill ha 

viss kvalitet i projektet. Finns det kvalitet är de mer benägna att sprida information och gott 

rykte om projektet vilket i sin tur kan leda till fler intressenter och genom det, fler 

donationer.81 

 

Ett attribut som har fått extra mycket uppmärksamhet är i vilken grad ett företag upplevs som 

förberett och genomarbetat.82 Denna upplevelsen blir bedömd genom hur affärsidén och 

produkten bli presenterad på CF-plattformen. Enligt Kickstarter själva är den viktigaste delen 

för att åstadkomma detta att göra en video. Att göra en video visar, enligt dem, den minsta 

accepterade nivån av ett förberett företag och utan den är det svårt att få gehör från 

investerarna. Att uppdatera projektet med information, gärna så tidigt som tre dagar efter 

starten rekommenderas av Kickstarter. Det ger signaler om att företaget är aktivt och seriöst i 

sin verksamhet och genom det ökar kvaliteten av själva projektet. Hastigheten i vilken 

uppdateringar kommer bidra till den ökade upplevda känslan av en kvalitativ verksamhet. 

Informationen som kommer ut från företaget ska också vara korrekt formulerad. Stav- och 

grammatikfel bidrar till en negativ bild av företaget och frågor kan ställas till hur seriöst ett 

projekt är om informationen som kommer ut inte ens har lästs igenom för korrigering. Dessa 

signaler om kvalitet har en relation till om ett företag ska lyckas eller ej på en CF-plattform.83 

 

En studie om vad som får en CF-kampanj att lyckas eller misslyckas visar att potentiella 

investerares uppfattning om hur väl förberedda företaget är och vilken kvalitet de levererar är 

mycket viktigt för att avgöra om projektet lyckas eller inte. Hög produktionskvalitet på 

projektsidan och videon, kommunikation med investerare genom projektuppdateringar och 

ökad w-o-m-exponering på sociala medier leder alla till ökad chans för att lyckas med en 

kampanj. Ytterligare variabler som har stark korrelation med ett lyckat projekt är det 

geografiska läget projektet har, närvaron av en video och frånvaron av grammatiska fel på 

projektsidan.84 

 

I en sammanfattning av uttalanden från entreprenörer har det gjorts en lista med tio steg över 

hur företag ska skapa en lyckad CF-kampanj.85 Startpunkten är att företaget ska ha en klar 

                                                 
81 (ibid) 

82 Mollick, E. (2014)  
83 (ibid) 
84 Calvo, S. S. (2015)  
85 Heidi M. Neck et al. (2017) 
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bild av hur de kan lösa ett problem för konsumenterna med hjälp av deras kunderbjudande. 

Det som företaget erbjuder ska vara fullt funktionellt och det ska även finnas en färdig plan 

för hur produktion och distribution ska gå till. Att bygga ett nätverk med producenter, 

distributörer och andra nödvändiga partners anses vara av stor vikt och något som ska finnas 

tillgängligt innan CF. Skaparnas nätverk ska också användas för att sprida budskap om, dels 

företaget i sig, men också just kampanjen. Även om CF kan generera kapital så behövs det ett 

startkapital för tillverkning och möjlighet till leverans. En analys av tidigare CF-projekt kan 

ge relevant information om fallgropar och tänkbara utfall. Enligt entreprenörerna ska det 

läggas stor vikt i att genomföra en bra pitch till CF-kampanjen där en väl genomtänkt video 

ligger i fokus. CF kan generera mer än enbart kapital och företagaren ska vara öppen för detta 

och ta till sig de tips, kompetens och annan input som kan uppenbara sig. En lyckad CF-

kampanj kommer att medföra ökad mängd arbete. Mer tryck på kommunikation till 

marknaden, ökad produktion och engagemang för att bibehålla den nya kundbasen även efter 

det att kampanjen tagit slut är exempel på detta. “The crowdfunding curse” är när företaget 

misslyckas med att leverera den utlovade produkten eller tjänsten i tid. 75% av de produkter 

som utlovas i CF-kampanjer är försenade och kan påverka de som har investerat i projektet. 

Extra vikt läggs därför i att säkerställa att leveranserna kan ske på utlovad tid.86 

 

Att få publicitet från marknaden, råd och kommentarer gällande deras produkt och service 

samt att få in kapital är motivatorer till att använda sig av CF.87 Det sociala kapitalet 

analyseras genom tre dimensioner som har visat sig ha stor inverkan på framgången av CF: 

de strukturella, de relationella och de kognitiva dimensionerna. Den strukturella dimensionen 

syftar till den mängd kontakter en entreprenör har på sociala medier. Med relationella 

dimensionen menas den återbetalningsskyldighet eller andra förväntningar som finns hos 

andra verksamheter som har mottagit donationer från entreprenören på samma plattform. Den 

kognitiva dimensionen mäts i mängden skrivna ord av entreprenören på plattformen och hur 

de kan tolkas för att generera en gemensam förståelse för projektet, det kopplas sedan till om 

CF-kampanjen lyckas eller inte.88 

 

För att CF ska lyckas, bör projektet kräva lite kapital och vara intressant för en stor 

marknad.89 Entreprenörerna som genomför CF ska också besitta stor kunskap om det som 

refereras till som “technology 2.0”. Motivatorerna har hos både investerare och entreprenörer 

ansetts vara viktig. Investerare vill känna att de är aktiva och blir med i ett forum samt hjälper 

andra personer med liknande intressen eller bakgrund medans entreprenören vill ha kapital, 

publicitet och feedback. Då kommunikation är viktigt anses användandet av sociala 

plattformar spela stor roll i arbetet med att knyta kontakter med marknaden. 

Informationsspridningen som kan ske på dessa plattformar hjälper till med att minska den 

informationsasymmetri som kan uppkomma mellan investeraren och entreprenören. Om 

                                                 
86 (ibid) 
87 Aprilia, Lady and Wibowo, S. S. (2017) ‘The Impact of Social Capital on Crowdfunding Performance’, South East Asian Journal of 

Management, 11(1), pp. 44–57. Available at: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=123390595&site=ehost -live 

(Besökt: 8 January 2019). 
88 (ibid) 
89 Aprilia, L. (2017) 
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denna asymmetri är prominent kan det uppstå osäkerhet hos investerarna som gör dem 

mindre benägna att investera och söker sig då till andra verksamheter. Osäkerheten kan 

komma från den bilden investerarna får av projektet gällande dess kvalitet. Saknas det 

information eller finns det information som är svagt utformad kan det påverka helhetsbilden 

av projektet. Det kan också finnas osäkerhet hos entreprenören gällande vilken kvalitet 

investerare förväntar sig, det krävs då kanaler där denna information kan komma fram till 

skaparna av CF-kampanjen. För att motverka detta ska signalteori användas där den som 

skickar informationen måste bestämma om och hur informationen ska spridas och mottagaren 

måste bestämma hur denna ska ta till sig och tolka informationen.90  

               

Den extra nyttan med CF jämfört med traditionell finansiering kan visa sig genom den 

prisdiskriminering som kan ske till tidiga donatorer.91 Dessa får tillgång till produkten i ett 

tidigt stadie till ett förmånligt pris och genom det kan visa produkten självständigt. Detta kan 

hjälpa entreprenörer att nå ut till en större marknad i ett tidigare stadie än vad som var möjligt 

via traditionell väg. En av de större fördelarna med “reward-based” CF är möjligheten att 

kunna utnyttja just prisdiskriminering till tidiga donatorer. Hänsyn måste här tas till de 

intäkter denna tidiga försäljning måste ge för att täcka de initiala kostnaderna. Det blir en av 

nackdelarna med modellen då det kan bli svårt att uppskatta till vilken nivå ett företag ska 

prisdiskriminera för att kunna erbjuda mervärde till marknaden.92 

 

I en studie som gjorts analyseras mer än 130 000 projekt som finansierats genom CF för att 

undersöka vilka faktorer som påverkar utfallet av en kampanj.93 Det visas att gruppsykologi 

har en stor inverkan på utfallet: “under the right circumstances, groups are remarkably 

intelligent, and are often smarter than the smartest people in them”. I ett tidigt skede hade 

många CF-kampanjer ett rent filantropiskt syfte såsom välgörenhet eller politiska reformer. 

Donatorerna fick här inga belöningar förutom goodwill. Den populäraste och snabbast 

växande typen av CF idag är reward-based. Den vanligaste plattformen för reward-based CF 

är Kickstarter. Sedan starten 2009 har mer än 130 000 CF-kampanjer i 13 olika kategorier 

tagit plats på Kickstarter. Av dessa har ungefär 44% uppnått sitt uppsatta insamlingsmål och 

mer än 1 miljard dollar har donerats. Företagen använder sin projektsida på Kickstarter på 

många olika sätt för att marknadsföra sig och kommunicera med potentiella investerare, och 

genom det kan företaget visa på sin legitimitet. Projektsidan innehåller ofta en länk till 

företagets egna hemsida, länkar till företagets sociala medier och det är möjligt att ha med en 

video i kampanjen. Denna video kan ses som projektets första reklam. Löpande under hela 

kampanjen uppdateras projektsidan konstant med mängden insamlat kapital och senaste nytt 

från företaget. Genom detta kan företaget kommunicera med marknaden och i och med det 

bygga förtroende och få exponering av sitt projekt. Informationen om mängden insamlat 

kapital och kommunikationen är oerhört viktig för att visa intressenter som ännu inte 

investerat att det är ett bra projekt.94 

                                                 
90

 (ibid) 

91 Belleflamme et al. (2014) 
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2.5 Crowdfunding och sociala medier 

 

En studie visar att antalet delningar av en kampanj på Facebook har en stark korrelation med 

antalet kommentarer på projektsidor, samtidigt som antalet vänner grundarna har på 

Facebook har en negativ korrelation med antalet kommentarer på projektsidan.95 Vidare visas 

det att spridning i sociala medier kan leda till stark w-o-m kring en kampanj och att det är 

troligt att det bidrar till publicitet som indirekt leder till att en kampanj lyckas. Samtidigt visar 

studien att mer direkt påverkande faktorer som kommunikation med eventuella investerare 

och belöningar, som grundarna själva kan styra över, har större påverkan på utfallet.96 

 

Många kampanjer på Kickstarter är länkade till skaparens Facebook och vikten av sociala  

nätverk vid startandet av nya företag har länge uppmärksammats.97 Då en CF-kampanj inte 

nödvändigtvis genererar nya kontakter till nätverket, har nätverket hos grundaren en 

korrelation till om ett projekt ska lyckas eller ej, då delning och spridning kan ske till 

människor som redan har en tillit till grundaren.98 När information ska delas finns tre former 

av övertag ett projekt kan ha om skaparen har ett substantiellt nätverk på sociala medier: 

timing, tillgång och referering.99 Mängden kontakter på sociala medier spelar en särskilt stor 

roll i första delen av CF-projektet. Tillgången till vänner kan användas för investering och 

spridning via deras referering och det finns kopplingar mellan antalet vänner på social medier 

och möjligheten att lyckas med CF.100   

 

Grundarens personliga nätverk är en viktig del i samband med en CF-kampanj.101 Genom 

nätverket kan grundaren hitta investerare och sprida ordet om kampanjen till andra. Antalet 

Facebook-vänner kan indikera i vilken utsträckning de kan samla stöd för sin idé, mobilisera 

stora grupper av folk, utnyttja resurser hos nätverket och bygga tillit. Att länka kampanjen till 

sina sociala medier kan öka tilltron hos marknaden och visa på grundarens välvilja, vilket är 

viktigt när det gäller transaktioner över internet. Dessutom kan en sådan länkning till sociala 

medier signalera att grundaren är fast besluten att inte misslyckas med projektet då det skulle 

kunna skada dennes rykte.102 

 

Termen w-o-m syftar till det muntliga utbytet av information mellan konsumenter.103 Den här 

typen av kommunikation är mycket effektiv för att påverka konsumenters beteende och 

följaktligen deras beslut om att köpa något. “Electronic word-of-mouth” är förknippat med 

konceptet “viral marketing” som får konsumenter att sprida ett budskap utan någon 

påtryckning från någon annan part. Internet i form av kommunikationsverktyg underlättar 

                                                 
95 Calvo, S. S. (2015) 
96 (ibid) 
97 Mollick, E. (2014) 
98 (ibid) 
99 Aprilia L. et al. (2017).  
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101 Kunz, M. et al. (2017) 
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utbyte av information mellan användarna, framför allt på sociala medier. CF-plattformar 

erbjuder funktioner som låter grundaren dela sin kampanj på Facebook och Twitter. 

Informationsutbytet online kallas för buzz. Sociala medier är effektiva för att öka 

kännedomen om ett varumärke och hur det uppfattas. Genom att integrera och använda 

sociala medier i en CF-kampanj kan mängden buzz mätas. Ökat buzz på sociala medier kan 

vara en positiv signal som leder till fler donationer och i slutändan ett lyckat projekt.104 

2.6 Sammanfattning av teori 

 

Uppkomsten till CF är det finansiella gapet som grundar sig i informationsasymmetri.105 

Genom CF-plattformarna kan företag använda sig av olika typer av signaling theory för att 

förebygga informationsasymmetri.106 CF kan främja w-o-m som är ett effektivt sätt att 

förmedla sitt budskap.107 

 

Inom marknadsföring används de fyra P:na, the marketing strategy, CRM, kundorienterad 

marknadsföring och CMI. För att kunna nyttja dessa krävs det kännedom om vilken kunden 

är. CF kan användas som en marknadsundersökning för att ge tillgång till denna 

kännedom.108  

 

De investerare CF kan ge tenderar att bli aktiva ambassadörer för företaget. Genom 

ambassadörer kan företaget få tillgång till nya nätverk i vilka företagets budskap kan 

spridas.109 Investerarna är i regel mer intresserade av företagets framgång än den vanlige 

konsumenten.110 CF är även effektivt ur marknadsföringssynpunkt för nystartade företag. Det 

finns alltså fördelar utöver det rent kapitalmässiga i CF.111 

 

En CF-kampanj kräver noga förberedelser.112 Kampanjens varaktighet kan påverka hur 

potentiella investerare ser på projektet. Bilden av hur väl förberett företaget är kan vara 

avgörande för kampanjens utfall.113 Kontinuerlig kommunikation med marknaden kan även 

den vara avgörande. Detta görs med fördel genom sociala medier. 114 

Internet och sociala medier är effektiva kommunikationsverktyg som underlättar utbytet av 

information mellan användare.115 Antalet delningar av en CF-kampanj på sociala medier 

leder till ökat buzz och digital w-o-m.116   
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3 Metod          

3.1 Forskningsdesign 

Med fallstudie menas att forskaren genom en avgränsning till ett särskilt fenomen valt att få 

en djupare förståelse inom just detta ämne.117 För att få den önskade informationen finns det 

egentligen ingen satt standard för vilka insamlingsmetoder som ska användas även om vissa 

förekommer mer ofta än andra, som exempel, test och intervjuer. För en kvalitativ fallstudie 

ämnar det empiriska resultatet att ge en större insikt om vilka faktorer som är orsaken till 

fenomenet, snarare än att testa hypoteser. Kvalitativa fallstudier lämpar sig därför bra när 

forskaren vill ge en helhetsförståelse till ett fenomen men det går inte ta bort vissa variabler 

från kontexten. Från detta ska det sedan gå att dra teoretiska slutsatser om det studerade 

ämnet.118  

 

Om en fallstudie beskrivs som heuristisk hjälper den läsaren att bättre förstå det studerade 

ämnet. Studien behöver inte enbart ha tillfört nya förståelser utan kan också bekräfta de 

teorier som redan existerar. Det är inte alltid den undersökningen som görs visar på helt nya 

resultat, men även om så är fallet kan studien fortfarande ge nya insikter om det studerade 

ämnet. 119 

 

Anledningen till att välja fallstudier och vad som skiljer dem från andra studier är att de i 

större utsträckning är konkreta och relaterbara då de oftast är genomförda med levande 

metoder som exempelvis intervjuer.120 Intervjuerna som metod hjälper till att sätta resultaten i 

en kontext då de ger en helhetsbild av upplevelserna. När forskarens tolkning av fallstudien 

kombineras med resultat från tidigare studier leder det till en möjlighet att genomföra vissa 

generaliseringar som blir en del av kunskapen. Denna generalisering är inriktad mot ett 

specifikt urval som matchar det forskaren använde för undersökningen, vilket också anses 

som en styrka. Fallstudier ger sammanfattningsvis holistiska analyser och skildringar av ett 

fenomen. Om tidsramen tillåter bygger fallstudier till stor del på att det finns en strävan att ta 

fram nya teorier istället för att testa befintliga.121 

 

När val av metod ska göras måste det göras i anseende till den problemformulering som 

önskas besvaras. Om det behövs svar som speglar erfarenheter och nyanserade tolkningar av 

särskilda fenomen, är kvalitativa fallstudier att rekommendera. Även om en metod ter sig mer 

lämpad måste hänsyn tas till situation, tidsram och vilka resurser som finns tillgängliga. Det 

kan vara så att det är praktiskt omöjligt att genomföra en viss typ av undersökning vilket gör 

att annan måste tas istället, även om denna ursprungligen inte ansågs vara relevant.122  
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122 Harboe, Thomas. Grundläggande metod, den samhällsvetenskapliga uppsatsen. Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2013 s. 
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Kvantitativa data samlas in för att kunna sammanställa och statistiskt vara hypotesprövande. 

Det ger en bred omfattning över ett problem och variabler som kan vara orsaken blir tydligt 

framställda. Då många respondenter används ger det en bra generaliserbarhet och ger goda 

underlag för omprövning. Kvantitativa studier lämpar sig inte lika bra när det önskas resultat 

som baseras på individuella livserfarenheter och tolkningar.123   

 

Till empirin valdes det att göra kvalitativa intervjuer med entreprenörer som har genomfört 

en CF-kampanj. Det för att empirin i det här arbetet ämnar visa på respondenternas egna 

erfarenheter och tankar kring ämnet CF och marknadsföring och ge läsaren mer insikt i ämnet 

CF. Arbetet kan därför anses vara heuristiskt. Det var viktigt att ställa öppna frågor där 

respondenterna fick möjlighet att fritt formulera sig. Då intervjuerna mestadels gjordes över 

telefon fanns det en viss struktur i frågeformuläret som användes, det blev således 

semistrukturella intervjuer. Respondenterna fick ej tillgång till frågeformuläret innan 

intervjuerna, men en förklaring av vad frågorna skulle handla om och vilket fokus arbetet har. 

Det för att de inte skulle bli ledda av frågorna, utan själva kunna förbereda egna tankar kring 

ämnet. Om respondenterna gick för långt bort från ämnet fanns det förberedda tilläggsfrågor 

för att leda dem tillbaka mot fokusområdet. Det genomfördes totalt åtta intervjuer varav sex 

skedde över telefon och två ansikte mot ansikte.  

3.2 Val av respondenter 

Inom kvalitativ forskning så är det vanligt att det sker ett icke slumpmässigt val av 

respondenter för undersökningen. För att göra detta val bör det finnas en klar bild över den 

valda populationen. Det blir en fråga om forskaren ska låta respondenterna välja helt själv om 

de vill delta (självselektion), om forskaren helt själv ska bestämma vilka respondenter som 

ska vara med (subjektivt urval) eller om det ska ske en kombination av de båda. I ett 

konsekutivt urval väljs det ut en grupp som ska få möjlighet att svara på frågorna, men dessa 

har sedan total frihet i att göra det, en kombination av subjektivt- och självselektion. 

Storleken av de tillfrågade måste avspegla det undersökningen hoppas visa. Om forskaren vill 

generalisera bör urvalet vara stort men om hänsyn ska tas till resurser och tid blir det desto 

mindre.124 

 

I det här arbetet har det genomförts ett konsekutivt urval. 30 stycken företag som genomfört 

en CF-kampanj på Fundedbyme och uppnått det minimum av kapital de ämnat få in via 

kampanjen kontaktades via mail. Av dessa 30 ställde sju stycken upp på en intervju. Det 

åttonde företaget hade gjort sin CF-kampanj på Kickstarter och uppnått det minimum av 

kapital de ämnat få in. Detta företag nåddes genom rekommendation av Miun Innovation.  

Sju av de åtta företagen använde sig av equity-based CF. Samtliga företag använde sig av 

reward-based CF i någon utsträckning. Valet av åtta respondenter grundades i den tidsram 

som fanns för arbetet samt strävan att få in tillräckligt med empiriskt material för att senare 

föra en relevant och givande diskussion.  
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3.3 Tillvägagångssätt för insamling av empiri 

I en kvalitativ intervju använder sig forskaren av en frågeguide som ska hjälpa till vid 

intervjun.125 Denna kan vara uppbyggd av endast rubriker som intervjun ska ta upp men 

också alla frågor satta i den följd de förväntas besvaras. Frågorna ska här vara öppna då 

intervjun ämnar få en inblick i respondentens värld och upplevelser utan någon påverkan av 

det som forskaren tycker. Om frågorna är för slutna så uppstår en begränsning i den 

information som samlas in. En intervju kan vara strukturerad med frågor satta i en speciell 

följd men framförandet av frågorna behöver inte vara fastställt. Om en intervju är 

ostrukturerad finns det ingen mall för i vilken följd frågorna ska ställas. En blandning mellan 

dessa två, där vi hittar en någorlunda mall för ordningen av öppna frågor kan kallas semi-

strukturerad intervju. Vid enskilda personer är det enklare att genomföra en ostrukturerad 

intervju medans ett frågeformulär lämpar sig bättre för att skicka iväg och sedan få tillbaka 

svaren. En telefonintervju hamnar i ett slags gränsland mellan dessa två, där det finns en viss 

nivå av personlig kontakt men det krävs en struktur som mer kan likna den i ett kvantitativt 

frågeformulär. Respondenterna har ändå stora möjligheter att kunna ge nyanserade och 

individuella svar. I detta läge kan det krävas en viss struktur och den semi-strukturerade 

modellen ter sig mer lämplig.126   

 

För att möjliggöra intervjuerna med företagen som var spridda över hela landet genomfördes 

dessa via telefon. Samtliga hölls i cirka 30 minuter och en semistrukturerad intervjuguide 

användes. Respondenterna lämnades att fritt svara på breda, öppna frågor där de sedan kunde 

få vägledning om de gick för långt bort från det huvudsakliga ämnet. Respondenterna fick ge 

samtycke till att intervjuerna spelades in, denna inspelning användes sedan för transkribering 

för att kunna återge exakta citat som sades under intervjun. Intervjuerna började med frågor 

gällande respondentens roll inom företaget och dennes bakgrund följt av frågor gällande 

företaget. Vidare fortlöpte intervjuerna med fokus på den genomförda CF-kampanjen och 

respondenternas upplevelser kring CF ur ett marknadsföringsperspektiv. Frågorna var 

sorterade inom tre områden: Förberedelser, Under kampanjen samt Efter kampanjen. Det 

fanns även avlutande frågor ämnade att sammanfatta och utveckla respondenternas 

upplevelser av CF.  

 

Efter intervjuer och transkribering återges det empiriska materialet i löpande text med direkta 

citeringar från respondenterna, respondenterna blir här refererade till som Företag A, B, C, D, 

E, F, G, H.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

I projektet ska det finnas ett klart sammanhang mellan problemformuleringen, verkligheten 

och den resterande arbetsgången. Validiteten delas upp i intern och extern. Den interna syftar 

till själva projektets delar och att de stämmer överens med det som ämnas att undersökas. 

Den externa syftar till hur projektet korrelerar med verkligheten. Projektet ska ha undersökt 

                                                 
125 Harboe, T (2013)  
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verkliga problem eller förhållanden och det ska finnas en möjlighet för andra att kunna gå 

tillbaka och mäta liknande händelser.127  

 

För att få en validitet i arbetet har det skett en avgränsning i vilka som har intervjuats. 

Respondenterna svarar väl till arbetets valda ämne då alla har erfarenhet av CF och har 

fullföljt en CF-kampanj. De frågor som har ställts vid intervjuer har haft en riktning mot CF 

och marknadsföring. Avgränsningen och de valda frågorna i kombination med den 

omfattande litteraturstudien bidrar till en stärkt intern validitet. Då det empiriska resultatet 

bygger på erfarenheten hämtade från verkliga upplevelser får arbetet även en extern validitet 

och det finns möjligheter för andra att undersöka ämnet vidare.  

     

Reliabiliteten beskriver hur tillförlitligt ett projekt är. Tidsaspekten blir här viktig då det ej 

kan förutsättas att respondenterna kommer ha samma åsikter idag som imorgon. 

Reliabiliteten påverkas också av den mätmetod som använts. Om ett frågeformulär har 

använts kan det testas om samma resultat kan uppnås med någon annan form av 

mätinstrument.128 

  

För att säkerställa att korrekt data har använts i arbetet spelades samtliga intervjuer in. 

Genom detta kunde viktig information återges i exakta citat. Detta för att stärka reliabiliteten 

i arbetet. Reliabiliteten stärks även genom att intervjuguiden har bifogats som en bilaga.  

3.5 Kritik av metodval 

Då arbetet har undersökt entreprenörers egna upplevelser finns det risk för att andra svar kan 

fås om samma frågeformulär skulle användas igen då uppfattningar och attityder kan ändras 

med tiden. Att använda oss av företag från nästan uteslutande en CF-plattform kan påverka 

reliabiliteten då det finns möjlighet att de som använt sig av, till exempel Kickstarter, kan ha 

fått andra upplevelser av CF än de som använder FundedByMe.  

 

Att låta respondenterna förbli anonyma kan påverka trovärdigheten av det empiriska 

materialet, det hade föredragits att kunna presentera alla företag och personer som deltog i 

studien. Åtta respondenter kan te sig tunt för ett vetenskapligt arbete och om tidsramen tillåtit 

hade fler respondenter varit att föredra. Även om Business Source Ultimate är en valid källa 

för tidigare forskning hade det potentiellt gått att få en mer nyanserad bild av ämnet om 

artiklar hade hämtats från fler databaser.  

 3.6 Etik 

Valet av att hålla samtliga respondenter anonyma grundar sig i att en av de tidiga 

respondenterna ville vara anonym. Beslutet togs då för samtliga respondenter med 

motivationen att det kunde bli enklare att få ärliga svar under intervjuerna.   

                                                 
127 Harboe, T (2013) 
128 Harboe, T (2013)  
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 4 Resultat 

4.1 Redovisning av empiriska data 

Företagstabell 

 

Företag Bransch 

Företagets 

start 

Förberedelsetid inför 

CF 

CF-kampanjens 

längd 

A Transport 2012 75-100 timmar 6 veckor 

B Presentationsteknik 2013 3 veckor 3,5 månader 

C IT-system  2015 2 månader 6 veckor 

D Livsmedel 2012 2 månader 45 dagar 

E Produktutveckling 2013 Ett antal månader 1 månad 

F 

Systemutv. 

Organisation 2016 2 veckor 1,5 månader 

G Mobil hälsa 2016 2 månader  6 veckor 

H Cykel  2013 1 vecka 45 dagar 

 

Företag A - transport 

Respondenten är VD och en av tre grundare och har varit med sedan starten 2012. Hen är 

utbildad marknadsekonom på IHM Business School och har drivit företag sedan 1996. 

 

Företag A är verksamma inom transportbranschen. Företaget hade innan CF-kampanjen varit 

aktiva i ungefär 5,5 år. Innan CF hade företaget fått tag på kapital genom venture capital, 

affärsänglar, innovationslån från ALMI och ett stöd från statliga energimyndigheten. 

Marknadsföringen innan CF gjordes på flera olika sätt: sökmotoroptimering, ol ika typer av 

digitala kampanjer, annonser i tidningar, radiokampanjer och deltagande på mässor. 

Marknadsföringen syftade till att få så mycket PR som möjligt och bli omskrivna i artiklar.  

 

Anledningen till att Företag A valde CF var för att: “Vi hade ett kapitalbehov som vi skulle 

lösa under 2017. Hade samtal med större enskilda investerare som vi diskuterade med i 8 

månader, allt var klart och såg bra ut men föll på målsnöret och då kände vi till 

crowdfunding, fick ett tips att vi kanske skulle titta på det för att lösa situationen vi satt i.” 

Typen av CF som valdes var equtiy-based: “Valde equity för att vi skulle göra en nyemission. 

Ren emission av aktier”. Informationen om konceptet CF och hur det går till hade VD:n läst 

sig till. Dessutom sitter de i en inkubatormiljö med många start ups omkring sig. En av 

delägarna är även delägare i Fundedbyme, denne och VD:n diskuterade finansieringsfrågan 

och ville se om det gick att få till ett upplägg därigenom. Valet föll senare på just 

Fundedbyme: ”Valde fundedbyme dels för att dom är en av de större i Sverige, hade en 

kontaktväg in där, så vi fick snabba svar, mest lämpligt utifrån det kapitalbehov vi hade .” 
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När förberedelserna för kampanjen började hade redan Företag A mycket material klart, 

affärsplan och liknande fanns redan: “Vi tittade på vad som behövdes, jag och grundarna 

satte ihop de steg som behövs för att få ut det via deras plattform.” En del hjälp med 

förberedelserna togs utifrån: “Ja, det hade vi för vissa saker, reklambyrå paketerade vissa 

saker och hjälpte med formfrågor, även hjälp med översättning för att spara tid för min del, 

hade en som jobbade ihop med mig där.” Gällande materialet som skulle användas i projektet 

säger VD:n: ”Allt som skulle presenteras är sånt som vi delvis har nedskrivet i  annan form 

eller vissa saker vi behövt komplettera med eller formulera om eller på nytt … Sen hade som 

sagt  hjälp av kommunikations-reklamkillen för att putsa texter och även översätta.” På 

frågan om vilka förberedelser som gjorde gällande marknadsföring svarar hen: ”Dels 

marknadsförde vi kampanjen som sådan och möjligheten till att investera, men  i samband 

med kampanj lade vi till något eget roligt exempel på det vi gör så att de som tog del av 

budskapen fick en känsla för det vi gör och vad som särskiljer oss och i samband med det 

väckta intresse också.” Tiden från det att Företag A bestämde sig för att genomföra en CF-

kampanj tills att den gick live på hemsidan uppskattar VD:n till ungefär 75-100 timmar om 

man räknar in VD:ns, grundarnas och reklambyrån tid. 

 

CF-kampanjen var aktiv i ungefär 6 veckor. VD:n upplever att det va mest buzz kring 

kampanjen i starten och slutet. Donationerna följde inte samma mönster: “Det kom in ganska 

spritt genom hela vägen, inget jätteuppsving under någon specifik tidpunkt.” På frågan om 

vilket arbete som gjordes under kampanjen svarar VD:n: ”Under kampanjen var det dels följa 

upp den marknadsföring av kampanjen innan, man gick ut med meddelande när ett visst antal 

hade gått med och registrerat sig. Sen var det mera en process i deras plattform, när man 

uppnår vissa nivåer går specifika budskap ut automatiserat till de som har registrerat sig. De 

säger att de har 30 000 - 50 000 som får notifikationer från Fundedbyme.” Under kampanjen 

använde VD:n sina privata profiler på Facebook och Linkedin för att få så stor spridning som 

möjligt. Företagets Facebook-sida användes genom att köpa annonser. Några rena 

ambassadörer användes inte: ”Egentligen inga ambassadörer mer än att vi gick ut till våra 

befintliga kontakter, en sak är att köpa annonser, en annan sak är att berätta det här för 

befintliga ägare och kunder, och förhoppningen att befintliga ägare kunde sprida det i sina 

kontaktnät.” 

 

Efter kampanjen uppger VD:n att det har blivit förändringar: ”Mycket har ändrats, det är en 

stor skillnad i hur vi kommunicerade innan kampanjen, vi hade ett antal ägare, vi gick från 

att vara 13 ägare till att vara 73 ägare, det leder till en del utmaningar. Dels att man knappt 

vet vilka de nya ägarna är, de finns i olika länder, det som skiljer nu är att vi kommunicerar 

på ett annat sätt än tidigare. Det är ingen skillnad i hur vi följer de lagmässiga frågorna, 

men man får dels kommunicera på svenska och engelska, ännu mer noggrant, det är en större 

grupp med ägare att informera hela tiden och man måste vara mån om att de får den 

informationen de har rätt till.” Företag A anser sig ha lyckats med sin CF-kampanj då de fick 

in den mängden pengar de hade som målsättning. Skulle de göra en kampanj igen är det 

några saker de skulle ha gjort annorlunda: ”Skulle ha tagit ännu mer hjälp av någon som fick 

lägga ännu mer tid att jobba ihop med mig och sätta ihop allt material, för det är mycket som 

ska med. Även om man har det i huvudet och det är delvis nedskrivet ska det anpassas till den 



25 

plattform man jobbar med.” Företaget upplever inte någon informationsasymmetri mellan sig 

och investerarna: ”Jag tycker inte det har varit informationsasymmetri, vi har varit 

transparenta när vi har gått ut med vår grundläggande vilja med verksamheten och vad vi 

tror oss kunna uppnå ... Vi har varit transparenta, några har frågat kompletterande frågor 

innan de har investerat som vi har besvarat genom Fundedbyme.” 

 

Företag A säger att vinningen i att göra en CF-kampanj var en kombination av att få in 

pengar och att få uppmärksamhet för det de gör. De tror också att det i viss mån kan användas 

som ett verktyg för marknadsföring beroende på vad det är företaget säljer: ”Ja, det kan 

delvis användas som marknadsföringsverktyg, absolut. Vissa typer av CF kan man göra 

primärt för att marknadsföra, för oss var primärt syfte att faktiskt få igenom en emission. CF 

för att sälja produkten, då är det i princip bara marknadsföring och direktförsäljning man 

vill uppnå, lite olika vad man är ute efter.” 

 

På frågan om vad som skulle kunna vara en orsak till varför inte fler företag använder sig av 

CF svarar VD:n: ”Jag vet att det anses lite, det finns en del nackdelar med att köra CF. Bland 

annat att det blir mer komplicerat med kommunikation i och med fler ägare, även andra 

aspekter, om man får in pengar genom massa småägare, blir så gott som alltid svårare att ta 

in pengar från större investerare.”  

Företag B - presentationsteknik 

Respondenten är grundare och VD för Företag B. Hen har arbetat med utbildning i 

presentationsteknik i 20 år, och produkten som säljs är en digitalisering av de behov som 

respondenten lärt sig tidigare.  

 

Företag B har funnits i 5 år, varav 3 år med riktig utveckling. Företaget har byggt ett digitalt 

presentationshjälpmedel. De hade funnits i ungefär 3 år innan CF. Innan CF hade företaget 

inte jobbat särskilt mycket med marknadsföring, de hade ett segment med valda kunder som 

de testade produkten mot. Försäljningen gjordes till en början mot gamla kundkontakter.  

 

På frågan om varför de valde att använda sig av CF svarar de: ”Valde crowdfunding för att 

det var en kombination, en produkt som behöver ambassadörer, CF på B-aktier…  får in en 

stor grupp människor som är ägare och naturliga ambassadörer, hoppas att dom sitter på 

intressanta poster i samhället.” Plattformen som valdes för kampanjen var Fundedbyme på 

grund av rekommendation. Den valda typen av CF var equity-based med inslag av reward-

based, om varför det valdes svarar VD:n: ”Villkor med B-aktier, upplevde det som ganska 

enkelt att komma igång med, mer slumpartat.” Företag B hade väldigt liten kunskap om CF 

innan projektet. Informationen som krävdes för att starta en CF-kampanj fick företaget 

genom en kontakt som arbetar med kapitalinförskaffning.  

 

I förberedelsestadiet innan kampanjen gjordes flera olika saker: ”Framförallt handlade det 

om att göra det på svenska och engelska, fler länder, översätta allting, besvara deras frågor 

som skulle besvaras och det var generella frågor som Fundedbyme ställer till alla som vill 
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göra en kampanj där. Det viktigaste att ha en bra och kort film som förklarade produkten .” 

Gällande framtagandet av videon togs en del hjälp utifrån och en del gjordes internt: 

“Använde kontakter som gjorde animeringen, i övrigt resurserna in house: manus och röst .” 

Förberedelserna gällande marknadsföring handlade om att marknadsföra både produkten och 

kampanjen då “Det går hand i hand” som Företag B säger. Buzz kring själva projektet 

gjordes på flera olika sätt: ”Buzz genom sociala medier-kanaler, mail, Facebook, Linkedin, 

bad folk sprida det i sina nätverk, där var vi aktiva.” Ambassadörer användes också: 

”Använde ambassadörer, men skulle kunna gjort det bättre, använde kontaktnät men försökte 

inte värva någon kändis, har själva några semi-kändisar.” Sammantaget tog förberedelserna 

innan kampanjen ungefär 3 veckor.  

 

På frågan om hur arbetet såg ut under tiden kampanjen var aktiv svarar Företag B: 

“Rapporterade löpande var vi stod och vad vi nådde, lade ut när vi hade gjort någonting, såg 

till att folk uppmärksammade och pysslade på själv på sociala medier .” Specifika insatser 

gjordes gällande kommunikation till befintliga investerare: “Ja det gjorde vi. Specifika 

insatser till befintliga investerare. Det är ett psykologiskt beteende, flockdjursbeteende, 

några av de befintliga investerarna tog ledningen. Dessa sa: óm det händer mycket med 

aktien, om många investerar så är det fler som investerar´.” Gällande hur företaget arbetade 

med att främja word-of-mouth under kampanjen säger VD:n: ”Digitalt mycket, men vi pratar 

om det också. I det skedet handlar det om att berätta vad produkten gör på marknaden och 

vad vi löser för problem. Vänder sig ofta till småsparare i CF, det ska vara folk som går 

igång på produkten genom att de förstår och tror på den. Det handlar om att förklara 

produkten och vad vi gör både på sociala medier och när vi pratar om den.” När kampanjen 

fick störst uppmärksamhet och flest donationer är VD:n osäker på: ”Hittade ingen logik i när 

det var mest uppmärksamhet och donationer. Jag tror att det handlar om man ligger högt 

upp i träfflistorna på sajten. När det börjar komma in en summa är det lätt att andra hakar 

på, en investerar och då vågar jag också. Annars ganska ologiskt .” På frågan om det var 

något som överraskade under kampanjens gång som de skulle ha tagit hänsyn till tidigare 

svara VD:n: ”Skulle kanske gått igenom vissa villkor med Fundedbyme tidigare. Trodde att 

dem skulle vara mer samarbetsvilliga, eftersom de tar procent, att man har en marknadsplats 

tillsammans och kan göra fler PR-grejer tillsammans … vi hade bra pr-idéer om hur vi skulle 

få med media men de högg inte på det. ” Kampanjen var aktiv i ungefär 3,5 månad: 

”Fundedbyme sa att det har aldrig varit en trögare sommar, Fundedbyme förlängde 

kampanjen till en extra månad, ungefär 3,5 månad totalt.” 

 

Efter CF-kampanjen har kommunikationen med marknaden sett ut på följande vis: ”Det 

handlar om att göra intressanta artiklar och berätta vilka vi är och det har vi fortsatt att göra 

i mail och sociala kanaler, skillnaden är att det inte länkas till Fundedbyme längre .” Företag 

B har inte använt kampanjen som en marknadsundersökning: “Hade vi haft mer resurser 

skulle vi ha gjort det, vi är ett start-up, får välja vart vi lägger kraften.” Angående vilka 

marknadsföringsmässiga effekter CF har gett upphov till svarar VD:n: ”Det enda positiva är 

att några har sagt att: ́ jag är intresserad av att köpa aktier men jag vill inte ha B-aktier, jag 

vill ha A-aktier .́ Så därför öppnar vi en runda på A-aktier för vi fick inte in det vi ville.” 
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Företag B anser inte att de har lyckats med sin CF-kampanj: ”Nej, vi lyckades inte. Orsaken 

var att vi inte fick in så mycket som vi hade hoppats på då, hade hoppats på större effekt. 

Fick in strax under miljonen och ville ha in 3,8, det är inte lyckat.” På grund av att företaget 

inte fick in det kapital de hade hoppats på är produkten försenad: ”Tempo handlar om kapital 

i vårt fall, vi fick inte de pengar vi hade hoppats på och söker fortfarande kapital i en ny 

runda. Vi är försenade på grund av att vi inte kan anställa folk som vi behöver just nu. Vi har 

en tydlig plan som är lite försenad på grund av kapitalbrist.” 

 

Än så länge upplever inte Företag B att det är någon informationsasymmetri mellan dem och 

investerarna. De säger också att det är viktigt att vårda investerarna: “Det är ganska nytt och 

färskt men så här långt fungerar det, ska samla investerarna och ge dem lite kött på benen, 

visa vad det är för produkt, göra dem till bättre ambassadörer, man måste vara rädd om dem 

och använda dem på rätt sätt.” 

 

Företag B tror att det stora antalet ägare som CF medför kan vara en anledning till att andra 

företag inte använder sig av CF: ”Det finns några avgörande faktorer, det anses inte vara bra 

att ha för många ägare, vilket det såklart inte är om de ägarna har rösträtt, rörig beslutsrätt. 

Viktigt för oss att de nya inte har rösträtt ... Det får inte skada företaget att göra en sån här 

sak långsiktigt. Rätt använt för rätt företag är det en marknadskraft att ha massa 

ambassadörer och det kan väga upp.” 

 

På frågan om CF kan användas som ett marknadsföringsverktyg svarar företag B: ”Ja, det 

kan användas som marknadsföringsverktyg. Det tycker jag verkligen. För att det ska vara 

optimalt ska det vara ett bra samarbete mellan plattformen och företaget. Kan utnyttjas bra 

om man har en bra plan för det. Handlar om att lyfta fram det som inte bara handlar om att 

folk ska investera, att man får in crowdsourcing mycket mer, att man använder eller utnyttjar 

folks egna intresse och vilja, att folk tror på produkten, större fokus på den delen, det tror jag 

skulle bli något annat.” 

Företag C - IT-system inom marin sektor 

Respondenten är VD för företaget och har varit det under de 3 åren företaget funnits. Hen har 

läst på ekonomprogrammet och sedan skolat om sig till systemutvecklare. Hen har tidigare 

varit fristående datakonsult inom e-handel. Innan CF-kampanjen hade företaget funnits i 2,5 

år. Företaget arbetar med IT-system inom marin sektor.  

 

Innan CF hade Företag C använt sig av privata investerare. Marknadsföringen innan CF 

gjordes via sociala medier och fackpress för deras specifika bransch.  

 

På frågan om varför de valde CF svarar VD:n: “Vi ansåg att våran affärsidé hade ett värde, 

ett emotionellt värde, till skillnad från ett rent finansiellt värde... I huvudsak var det 

egentligen att göra en reklamkampanj och få ambassadörer för vår produkt, eller vår idé .” 

Gällande vilka kunskaper de hade om CF innan projektet svarar hen: “Den var låg. Låg 
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kunskap om crowdfunding, helt klart. Vi pratade både med våra jurister och dessutom med 

den plattformen vi använde.” 

  

Plattformen som valdes för CF-kampanjen var Fundedbyme: “Vi valde Fundedbyme, vi hade 

egentligen inga direkta alternativ som vi kände var trovärdiga i Sverige. Vi siktade i första 

hand på svenska användare. Alternativet hade varit att titta lite grann på Kickstarter men vi 

har ju ingen fysisk produkt som vi säljer. Vi ville ju inte som Kickstarter ge ut någon produkt 

som vi skulle tillverka, vi ville att de köpte andelar i bolaget och då var det egentligen inte 

mycket att välja på förutom Fundedbyme. Och vi hade även haft en dialog med de sedan 

tidigare, för vi började redan att fundera på crowdfunding ganska strax efter bolaget 

startade, 2016 funderade vi redan på det.” Företaget valde equity-based CF, anledningen 

beskriver VD:n som: “Vi ville ha att våra ambassadörer kände på något sätt att de blev 

involverade i firman och fick ett intresse av att den gick bra under lång tid framöver och det 

får dem om de får ägande tänker vi.” 

 

När plattformen och vilken typ av CF som skulle göras hade bestämts började 

förberedelserna kring kampanjen: “Arbetet såg ut så att vi var tvungna att göra en videofilm 

som beskrev verksamheten och dessutom ordna fram dokument såsom affärsplaner och 

finansiella prognoser. Vi var tvungna att kontraktera ett filmbolag. Men vad budskapet skulle 

vara i filmen bestämdes internt, så vi behövde någon som producerade själva filmen sen. 

Texterna lade vi också ut externt, sedan jobbat med internt för att det inte skulle vara några 

felaktigheter i det. Det var mycket internt jobb var det. Det togs de förberedelserna som 

rekommenderades av plattformen som vi använde. Och det var egentligen att se till att vi 

också marknadsförde den här kampanjen på så många sätt som vi kunde via nyhetsbrev och 

våran hemsida och sociala medier.”  Ambassadörer användes i viss grad: “Ja, vi hade inga 

direkta bloggare eller så, men däremot så kontrakterade vi en reklambyrå som hade ett stort 

nätverk där de skulle hjälpa oss att sprida kampanjen.” Förberedelserna innan kampanjen 

gick live tog ungefär två månader för Företag C.   

 

På frågan om vilket arbete som gjordes under kampanjen svarar VD:n: “Under själva 

kampanjen skickades otaliga nyhetsbrev ut och vi skulle ju föda våran sociala media med 

påminnelser om att den här kampanjen är igång hela tiden ... Det var en del jobb med att 

hålla kampanjen i luften.” Kampanjen var aktiv i sex veckor och det var i mitten av den 

perioden som det var mest buzz och flest donationer. Företag C vidtog åtgärder för att främja 

word-of-mouth under kampanjens gång: “Vi bad ju alla i vårt nätverk att dela kampanjen 

vidare och det var det vi gjorde. Och dela på Facebook och Linkedin och så skickade vi till 

alla våra nuvarande kunder.” På frågan om det var något under kampanjens gång som 

överraskade svarar VD:n: “Vi fick en del frågor ju, om hur vi hade kommit fram till 

värderingen och så vidare som vi var tvungna att svara på. Men vi var nog ganska beredda 

på det i och för sig. Jag kan inte se att det var någonting som var överraskande.” 

 

Efter kampanjen har arbetet sett ut som följande: “Då gjorde vi som så att, vi var ju tvungna 

att se till att vi kunde verifiera alla transaktioner som hade kommit in och knyta dem till 

personer. Och sen så mailade vi ut, kommunicerade ut via mail, att vi tackar så mycket för 
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kampanjen … Vi gick även in i en plattform som heter Crowdworks där vi har lagt in alla 

våra aktieägare nu, som är över hundra stycken nu, för att kunna kommunicera brett, allt till 

alla på en gång. Det är en kommunikationssajt för alla ägare som är med i bolaget nu .” 

VD:n tycker att arbetet efter har gått bra och de har kunnat leverera det som utlovades i 

kampanjen utan några hinder. Gällande om de har känt av några marknadsföringsmässiga 

effekter som de kan härleda till kampanjen säger hen: “Nej, det kan jag inte direkt säga att vi 

har några bevis på det. Men däremot i stort så märker vi att folk känner till oss mer, men det 

vet inte jag vad det beror på riktigt.” Företaget har upplevt ökad word-of-mouth efter 

kampanjen, men även här är de osäkra på vad det beror på: “Ja, det tycker jag absolut. Men 

som sagt var, vet inte om det beror på kampanjen eller att det beror på att bolaget har varit i 

luften i 3 år istället för 2.” 

 

Företag C anser att de har lyckats med sin CF-kampanj: “Ja, det tycker vi. Vi ville ju få 

ambassadörer och vi fick ju över 100 stycken nya ägare och det blev en bra 

marknadsföringskampanj för ***** anser vi och det kostar oss ingenting. Vi fick ju även in 

lite kapital. Så vi är nöjda med den.” Om de skulle göra en till CF-kampanj är de osäkra på 

om något skulle göras annorlunda: “Det är svårt att säga faktiskt. Jag är redo att göra en ny 

kampanj, men jag skulle nog göra den i ett annat land. Jag vet faktiskt inte om vi skulle 

kunnat gjort någonting bättre.” 

 

På frågan om varför inte fler företag använder sig av CF svarar Företag C: “Det är nog det att 

de befintliga ägarna skulle tycka att det blir för stökigt och kostar för mycket att uppdatera 

de nya ägarna och ha med dem i loopen ... Vi kör med att det räcker att de beslutande är i 

aktiemajoritet. Annars hade det varit rätt jobbigt om jag skulle behöva skicka ut ett mail och 

få svar av över hundra personer, bolaget hade ju inte kunnat drivas framåt utan den 

ändringen.” 

 

Företag C tror inte att de hade kunnat få samma resultat kapitalmässigt och 

marknadsföringsmässigt genom någon annan metod än CF: “Nej, det hade vi ju inte. Vi hade 

inte kunnat ha en sådan reklamkampanj som gick ut till så många tusen människor och 

samtidigt få in pengar på det … Om man skulle stå på en mässa, allting hade ju  kostat 

pengar. En kampanj kostar ju i och för sig också pengar men förhoppningsvis mindre än man 

får in. Jag tycker ändå att crowdfundingen var det bästa vi kunde göra för att få en 

marknadsföringskanal.” Företag C anser att CF kan användas som ett verktyg för 

marknadsföring.  

 

När vi frågar om det är något mer företag C vill tillägga säger de så här: “Man märker att det 

har blivit mer accepterat, när vi gick in och funderade på crowdfunding redan 2016 var det 

ju mycket no no på det, alla avrådde. Nu har det blivit klart mer accepterat på den här korta 

tiden.”  
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Företag D - livsmedel 

Respondenten är verksamhetsansvarig på Företag D. Hen har varit på företaget i 4,5 år. Hen 

har en magisterexamen i företagsekonomi och har arbetat på olika administrativa poster  

tidigare.  

 

Företag D bildades juridiskt i juli 2012. Från dess till i början av 2014 befann sig företaget i 

en produktutvecklingsfas där de gjorde marknadsundersökningar och utvecklade sin 

handelsplattform. Företag D arbetar med livsmedel genom en interaktiv plattform. Företaget 

har genomfört två stycken CF-kampanjer. Innan dessa har de tagit in riskkapital från grundare 

och en extern investerare. Innan CF arbetade företaget med marknadsföring på följande vis: 

“Första fokus i marknadsföringen var PR, hamna i framförallt lokala medier eftersom vi 

hade lokal verksamhet i Östersund och Umeå från början för att få uppmärksamhet i lokal 

media för att skapa intresse, även lokala marknader och den typen av verksamhet för att 

styra folk in i våra sociala medier, mailinglista och facebook. Sedan efter vi lanserade 

satsade vi lite pengar på annonsering i lokala tidningar men det var inte särskilt effektivt och 

där gick vår marknadsföringsstrategi egentligen helt och hållet till sociala medier, 

framförallt Facebook och det var våran marknadsföringskanal och fram tills idag är den 

det.” 

 

Företag D valde CF av två anledningar: “Det var två olika anledningar egentligen, dels var i 

behov av kapital och det andra var att vi var intresserade av att göra en större 

marknadsföringskampanj för att utöka kundunderlaget och vi kände att det fanns ett stort 

engagemang mellan våra följare och kunder, det fanns ett stort intresse att från det hållet få 

in kapital till att utöka verksamheten.” Företaget hade inte stor kunskap om CF innan 

projektet: “Inte stor, det var därför som vi gjorde det här i samarbete med Fundedbyme, vi 

hade ingen större kunskap inom företaget egentligen. Det skulle vara i så fall Fundedbyme 

som vi körde kampanjen genom. Crowdfunding är inte separat från annan online-

marknadsföring egentligen och att driva försäljningskampanjer över huvudtaget skiljer sig 

inte så mycket, det handlar om att skapa ett intresse och engagera folk. Vår kunskap inom 

crowdfunding var vår kunskap inom marknadsföring rent generellt .” 

 

På frågan om hur förberedelserna såg ut innan kampanjen och om de tog någon utomstående 

hjälp svarar Företag D: “Vi tog inte någon utomstående hjälp. De förberedande stegen är att 

sätta samman en affärsplan som är specifikt inriktad mot crowdfundingen, förbereda 

materialet, budskapet, konkretisera vad det är vi vill uträtta med crowdfundingen och 

kapitalet vi tar in genom crowdfundingen och kunna presentera det på ett förståeligt och 

tydligt och klart sätt. Vi hade en video som förklarade lite grann ***** verksamhet, vår 

filosofi och produkten som vi ville sälja.” Några specifika ambassadörer användes inte: “Inga 

specifika ambassadörer och inte personligen, vi hade återkommande kunder som vi haft 

genom åren, vi informerade vår kundbas först om det här och gav dem möjlighet att gå in och 

ha förtur på att vara med. Det är ändå en grupp på tiotusentals människor så man kan inte 

riktigt prata om några ambassadörer.” Åtgärderna för att skapa buzz innan kampanjen gick 

live beskriver Företag D som: “Vi mailade om det till alla som prenumererade på vårt 
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nyhetsbrev, informerade om det på Facebook vilket gjorde det möjligt för folk att sprida 

vidare det till sina vänner, vi hade inlägg där som folk kunde kommentera, gilla och dela med 

sig i sina flöden. Online word-of-mouth.”  Förberedelserna innan kampanjen höll på i ungefär 

två månader. 

 

Kampanjen var aktiv i 45 dagar. Under denna period gjordes följande arbete: “I våra 

nyhetsbrev och på Facebook blandade vi in information om crowdfundingen och att det fanns 

möjlighet att vara med och bli delägare och vara med och sprida den här tjänsten till fler 

hushåll. Sen höll vi också vår kundbas och våra följare på Facebook uppdaterade på hur 

crowdfundingen gick och när vi nådde milstolpar, när vi nådde vissa belopp informerade vi 

om det, det var sån information vi skickade ut i våra kanaler online.” Under tiden kampanjen 

var aktiv var det mest buzz och det kom in flest donationer i början och i slutet. På frågan om 

det var något som de blev överraskade över under kampanjens gång svarar Företag D: “Vi 

blev överraskade av att det fanns ett så stort intresse. Vi gjorde crowdfunding för att se hur 

det skulle gå och hade inte förväntat oss att få den responsen vi skulle få. Vi hade kunnat 

arbeta ännu mer kring crowdfunding-projektet, det var en mindre grej vi gjorde vid sidan av 

vår affärsverksamhet men att vi kanske skulle ha tänkt igenom det marknadsföringsbudskapet 

och kommunikationerna mer. Den stora överraskningen var att det fanns ett så stort 

intresse.” 

 

Efter CF-kampanjen har arbetet sett lite annorlunda ut: “Det som varit annorlunda är att vi 

har de här delägarna nu i företaget och har arbetat mer aktivt på att ta upp mer utav deras 

förslag på hur verksamheten ska utvecklas. Delägare är kunder på många sätt men är 

engagerade i företaget på ett sånt sätt att de villiga och intresserade av att ge information för 

att utveckla verksamheten, vi har gått ut till dem några gånger för att få förslag på hur vi kan 

utveckla oss och förbättra oss.” Företag D uppger att delägarna och kunderna liknar varandra: 

“Antalet kunder har ökat genom åren, men vi ser inte att det är en annan grupp, att det är 

stor skillnad mellan de som är delägare och de som är kunder, väldigt stor del överlappande 

grupper, folk med liknande intressen egentligen.” På frågan om vilka 

marknadsföringsmässiga effekter de har märkt av efter kampanjen svarar de: “Det fanns ett 

stort engagemang för vårt företag innan crowdfundingen drog igång och crowdfunding-

kampanjen bekräftade det, det som var värdefullt i marknadsföringsperspektiv var inte att det 

blev någon större uppståndelse nu, mer att en del av de som var kunder blev nu delägare och 

kom närmre företaget och blev mer engagerade och blev en del av feedback-loopen och ville 

dela med sig av hur vi kan förbättras. Det är en viktig del av marknadsföringen, att ha en 

närmare kundkontakt.” Företag D anser att de har lyckats med sin CF-kampanj då de fick in 

det kapital de var i behov av.  

 

På frågan om de skulle göra något annorlunda om de gjorde en till CF-kampanj svarar de: “Vi 

har gjort det här igen, vi har kört flera crowdfunding-kampanjer, det som vi gjorde 

annorlunda andra gånger var att vi satsade mer tid och energi på att formulera budskap och 

finslipa kommunikationen kring crowdfunding-kampanjen och var mer uppmärksamma på 

hur värdefullt det kunde vara för oss.” Anledningen till att inte fler företag använder sig av 

CF tror företag D är följande: “Förutom okunskap är man inte medveten om vilken möjlighet 
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det innebär. Det beror litegrann på att mängden pengar man kan komma åt via crowdfunding 

är inte densamma som om du går till en stor investerare. Vi har fått in totalt 3 miljoner lite 

drygt via crowdfunding, jag tror att det är väldigt svårt att komma upp i tiotals och 

hundratals miljoner, ska man driva företag i riktigt stor skala tror jag inte man kommer upp i 

de summorna via crowdfunding. Det finns fördelar om man får in pengar via enstaka större 

investerare. Crowdfunding passar bättre för mindre företag och mindre projekt .” 

 

Företag D anser att CF kan användas som ett verktyg för marknadsföring: “Ja, absolut. 

Crowdfunding som marknadsföringsverktyg är extremt värdefullt. Om du vill testa en ny 

produkt eller tjänst, innan du har bestämt dig för att lansera den, testa att crowdfunda den 

och se vad folk ger för respons. Det är särskilt värdefullt ur det perspektivet, att göra 

marknadsundersökningar genom. Det roliga med det marknadsföringsverktyget är att om det 

lyckas så sprids ju det budskapet. Om det visar sig vara en populär produkt eller tjänst så 

kan du ju få väldigt stort genomslag, mycket större än om du bara skickar ut enkäter till 

folk.” 

  

  

Företag E - produktutveckling 

Respondenten för Företag E är medgrundare och ägare till företaget. Företag E utvecklar och 

säljer sportutrustning. 

 

På frågan varför de valde CF svarar de: “Framför allt för att komma ut och göra en 

marknadsundersökning på efterfrågan på produkten på bred front. Komma ut där vi vet att 

det finns en stor publik”. Det var alltså främst för att se vilken som var rätt publik för 

produkten. Respondent E fortsätter med: “Framför allt för ett marknadsföringsperspektiv. 

Det är klart att pengarna hjälpte till och används på rätt sätt. Kapital var tacksam hjälp”. 

 

De hade inga riktiga förkunskaper om CF och fick läsa sig in på hur man gör en CF-kampanj. 

Denna information kom också från andra företag som hade kunskap om CF och hur man går 

tillväga. Där blev de bland annat upplysta om att : “Videon blir en viktig del av kampanjen, 

likaså kampanjsidan”.  

 

För Företag E hade det länge varit i tanken att ge sig på CF och det skedde ett gediget 

planeringsarbete, men de anser ändå att de skulle vilja ha haft mer tid till förberedelserna.  

“Började ett antal månader innan med att skapa innehåll till filmen. Framförallt filma 

spelare som testar produkten”.  “Vill lyfta fram rätt saker i filmen, inspirera och lyfta 

massfollow-class”, lyfta teknologin och förklara för slutkonsumenten och potentiella 

investerare, ur ett marknadsföringsperspektiv, vad teknologin innebär”. I planeringsstadiet 

gjorde de väldigt mycket arbete internt. Själva filmen som användes under CF-kampanjen 

togs fram externt. Det tog även hjälp av externa Art directors för att göra en slutlig 

kvalitetskoll och bland annat korrekturläsa amerikanska. På frågan om de använde sig av 

några speciella ambassadörer i planeringsstadiet svarar de att de har använt sig av svenska 
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hockeyspelare som de kände sedan innan samt: “Sen är det spelcoacher som är intresserade 

av produkten och tycker den är helt fantastisk”. “Det är klart att de är jättestarka 

ambassadörer både under kampanjen och på lång sikt.” 

 

Detta företag var det enda i arbetet som inte använde sig av FundedByMe som plattform för 

sin CF-kampanj. De valde Kickstarter med förklaringen: “Valde mellan Indiegogo och 

Kickstarter. Anledningen till Kickstarter, en annan kostnadsstruktur och större och 

lämpligare plattform, hade haft hockeyrelaterade produkter.” De valde att använda sig av så 

kallad “Reward-based” CF för att de trodde det skulle attrahera slutkunden på bästa sätt 

genom att de kunde förhandsbeställa själva produkten. För att attrahera kunder jobbade de 

med “stretch-goals”. Det är delmål som de använder för att skapa incitament för slutkunder 

att fortsätta stötta företaget. När de nådde vissa mål i kampanjen lanserade de fler färger och 

storlekar för att fortsätta attrahera kunder. Målet med CF-kampanjen var enligt Företag E: 

“Målet innan var spridning, lite av en kundundersökning, när vi väl fått spridning har vi 

ambassadörer på marknaden och dessa måste hanteras på bästa möjliga sätt .” 

 

Under CF-kampanjen gjordes ett gediget arbete. Det skedde mycket kommunikation till 

befintliga nätverk för att få spridning och det var genom dessa som de fick en stor del av sina 

investerare. “Vi jobbade intensivt under kampanjen, främst med digital marknadsföring. 

Främst Facebook och Instagram, lite mailutskick till dom som har anmält intresse . Jobbade 

med starka influencers inom hockey för att få mer spridning, väldigt effektivt.” CF-kampanjen 

var aktiv i cirka en månad och de fick störst uppmärksamhet i början av kampanjen. 

Respondent E menar att i början av kampanjen har man ett momentum som man måste rida 

på och jobba hårt just då för att nå ut. De hade velat ha mer tid innan till enbart skapa “buzz” 

kring projektet, vilket hen då menar skulle vara att ha det mesta av jobbet redan gjort och tre 

månader nämns som en lämplig tidsram. När frågan ställdes om hur de jobbade med word-of-

mouth under kampanjens gång svarar de: “Indirekt word-of-mouth med influencers som kan 

testa produkten och förmedla känslan”.   

 

Frågan om vilka marknadsföringsmässiga effekter de har sett efter kampanjen besvaras med: 

“Varenda dag får vi förfrågningar vart den kan köpas. Otrolig efterfrågan på produkten. 

Absolut sett en indirekt marknadsföringseffekt av CF.” Vidare berättar hen att word-of-mouth 

har blivit större och att företaget kan verkligen se det när de är ute på mässor eller liknande 

och en spridning som de indirekt säger sig tro komma från CF-kampanjen.  

 

Företag E anser sig själva ha lyckats väl med sin kampanj och säger att en del i att lyckas för 

dem var att få spridning om sin produkt och få en indikator om att det finns en marknad för 

den. Hen känner dock att de skulle ha gjort mer förberedelser om de skulle göra en CF-

kampanj igen. 

 

Företag E har inte upplevt mycket informationsasymmetri. Det har dock uppkommit 

förseningar i leveranserna som har varit lite problematiska att förmedla.   
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Hen tror att rent kapitalmässigt så hade de kunnat få in kapital på andra sätt men att de har 

fått större spridning via en så publik kanal som Kickstarter än vad de hade fått via en mindre 

mer privat sådan. På frågan om de anser att CF kan användas som ett verktyg till 

marknadsföring svara de: “Crowdfunding kan absolut användas i marknadsföringsverktyg. 

Fantastiskt sätt att komma ut och kommunicera med en bred marknad. Det gäller att göra det 

rätt och det krävs en del energi. Det är ett fantastiskt sätt för att nå ut till många.”  

Företag F - systemutveckling inom organisation 

Respondenten är VD och delägare i företag F och har varit med sedan de startade som projekt 

2016. Hen har studerat projektledning och psykologi och har alltid haft ett stort intresse för 

entreprenörskap. Företaget arbetar med systemutveckling inom organisation.  

 

Företag F började tidigt fundera på CF: “Vi började fundera på det innan vi faktiskt hade 

startat företag, började fundera på det i december och startade bolaget i januari. Jag hade 

erfarenhet av att investera i crowdfunding tidigare, tyckte konceptet var spännande och att 

det fanns potential för oss att använda den typen av finansiering. Det var egentligen 

bakgrunden till crowdfunding.” Anledningen till att de valde CF beskriver de som: “För att 

vi var i ett tidigt stadie och såg en möjlighet att få in ambassadörer till företaget.”  Företaget 

hade inte använt sig av någon annan typ av finansiering innan CF, bortsett från ett 

innovationsstöd från ALMI. Företaget hade en hel del kunskap om CF innan projektet: “Jag 

hade gjort en del crowdfunding-investeringar tidigare och följt fenomenet en längre period 

så jag hade en hel del kunskaper i hur det gick till och ungefär hur det fungerade. Jag hade 

hittat Fundedbyme först, det var den första plattformen jag hittade. Den hittade jag genom 

sociala medier.” 

 

Företag F arbetade på flera olika sätt med marknadsföring innan CF: “Sociala medier, vi gick 

också ut i en lokal nyhetssajt som finns på nätet. Där körde vi kampanj bara för att testa.  

Sedan körde vi liksom mer och mer på sociala medier och försökte skapa buzz där. Vi var 

också med under en mässa som vi fick vara med på förmånligt under hösten... Det var 

verkligen vår målgrupp där och mycket potentiella kunder och partners, väldigt bra 

målgrupp för oss där. Där försökte vi få så mycket marknadsföring som möjligt för så lite 

pengar som möjligt. Vi använde oss ganska mycket av gerilla-marketing och det gjorde vi 

egentligen under hela projekttiden, försökte vi göra en del gerilla-marketing, vi delade ut 

kaffe i Göteborg.” 

 

Företag F använde sig av equity-based CF och anledningen till det beskriver de som följande: 

“Jag tycker det är kul att få med delägare som får en del av bolaget och som är med på resan 

och som kan glädjas när det går bra och som också som känner ett engagemang att bidra 

med kontakter eller idéer eller tips. Just delägarkraften lockade mig.” Plattformen som 

valdes var Fundedbyme då de tyckte att det kändes som en bra plattform för bolag i tidiga 

skeden.  
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Förberedelserna innan kampanjen gick live tog ungefär två veckor i arbetstid. Materialet som 

användes i kampanjen togs mestadels fram internt förutom videon som gjordes med en 

samarbetspartner till ett förmånligt pris. Förberedelserna gällande marknadsföring beskriver 

de som: “Vi förberedde lite hur vi skulle göra, hur vi skulle kommunicera med marknaden att 

vi fanns och om vi skulle använda oss av paid ads eller om vi skulle köra så mycket organiskt 

som möjligt i bara de kanalerna vi hade, hur vi skulle prata med folk och hur vi skulle göra 

den här processen från början till slut.” Företaget hade en ambassadör i ett tidigt skede: “Ja, 

vi pratade med en partner som vi redan hade partnerskap med, om de ville gå in och 

investera en större summa ... De ville vara ambassadör för tjänsten och ville vara med på 

resan.” Innan kampanjen gick live pratade företag F med sina egna kontakter: “Innan vi gick 

live med den så kollade vi intresset hos kontakter vi hade själva om att investera, så att vi 

hade lite koll på hur många som kunde tänka sig investera innan vi ens gick live. Så vi gjorde 

ett förarbete där när vi pratade med potentiella investerare och hörde om de ville vara med 

oss från start och gå in och investera redan från början.” 

 

Kampanjen var sedan aktiv i 1,5 månad ungefär. Under den här perioden pratade företaget 

med potentiella investerare: “Vi pratade med investerare, gjorde den här kampanjen i olika 

affärsnätverk och investerarnätverk. Vi gick med information om att vi gjorde en 

crowdfunding och sa att de skulle vara med oss och hjälpa oss att komma i mål med den här 

kampanjen ... Träffade mycket investerare och diskuterade hur vi tänkte framåt och vilka mål 

vi hade med kampanjen och vad vi skulle använda pengarna till. Det tog ganska mycket tid, 

mer tid än jag hade räknat med, både förarbetet och liksom under kampanjen. Det är nog 

därför många misslyckas med sina kampanjer, det tror jag många gånger beror på att de inte 

lägger ner det engagemanget som faktiskt behövs. Du behöver liksom ha en tydlig strategi 

och du behöver följa upp den strategin under tiden du gör kampanjen.”  

 

Flera olika saker gjordes för att främja word-of-mouth under kampanjens gång: “Genom att 

fråga personer i vår närhet om de kände eventuella investerare som kunde vara intresserade, 

vi frågade affärskontakter och så där. På så vis nådde vi ut till många fler kontakter än vi 

hade själva … Samtidigt som vi försökte skapa en buzz på Facebook. Vi gjorde också 

pressrelease som gick ut i den lokala tidningen om att vi gjorde en crowdfunding, för de 

tyckte att det var intressant att skriva om det. Då fick folk upp ögonen via det också. Vi 

annonserade också i affärsnätverk.” För att skapa buzz kring kampanjen ville företag F skapa 

en känsla av fear of missing out: “Genom att löpande lägga ut grejer på sociala medier, att 

uppdatera hur det går, hur procenten ligger till, att hela tiden se till att det strömmar in 

investerare. Och uppdatera marknaden om hur det ligger till: ńu har det kommit in så här 

många, nu är det så här många dagar kvar, missa inte chansen att vara med  ́ Vi körde 

ganska mycket på fear of missing out. Skapa en känsla av att nu går det här tåget, vi måste 

hoppa på.” Mest buzz och flest donationer uppger företaget att de fick ganska spritt under 

kampanjen, men mest i slutet.  

 

Företag F anser att de har lyckats med sin kampanj då de fick in mycket pengar i förhållande 

till att bolaget var helt nystartat. Angående om de har lyckats hålla den utlovade tidsplanen 

säger de: “Det har blivit förseningar, det blir det alltid i mjukvaruutveckling. Men vi har 
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gjort det mesta av det vi planerade i kampanjen, det vi gick ut med att vi skulle göra med 

pengarna. Vi har satsat på att få ut produkten på marknaden i större omfattning.” På frågan 

om vilka marknadsföringsmässiga effekter de har upplevt som de kan härleda till CF-

kampanjen svarar de: “Att fler fick upp ögonen för oss. Det var många som 

uppmärksammade att vi gjorde den här kampanjen och blev nyfikna på den. Vi fick en del 

artiklar i samband med att vi gjorde kampanjen och nu vill ALMI att vi ska prata om den här 

kampanjen på deras kapitaldag i januari, så det är ju också en eftereffekt.” Om de skulle 

göra en till CF-kampanj skulle de göra några saker annorlunda: “Jag skulle dra på mycket 

mer: marknadsföra mer, större kampanjer. Då skulle det bli en mycket större runda. Jag 

skulle också budgetera mycket mer tid för det, för det tar mycket mer tid än man tror och det 

kräver mer av teamet en vad du kan föreställa dig.”  

 

På frågan om varför de tror att inte fler företag använder sig av CF svarar företag F: “Det är 

nog samma fördel som är en nackdel med crowdfunding, att man får in många aktieägare. 

Det kan vara ganska svårt att hantera som nystartat företag ... Är du i en start-up har du 

knappt tid till att sälja, till att jobba med det du måste för att driva bolaget framåt. Då har du 

verkligen inte tid för att ha investor-relations på det sättet som börsföretag till exempel har, 

med anställda personer som hanterar aktieägarna, det har du inte som litet nystartat bolag. 

Det är ofta kanske bara du själv och en eller två till i teamet och då har ni så fullt upp redan. 

Får du då massa aktieägare som vill ha din uppmärksamhet och prata med dig, det är 

trevligt och någonting du vill ge till aktieägarna, men man hinner inte. Det är nog en av 

anledningarna till att många backar för att göra crowdfunding.“ 

 

Företag F tror att de hade kunnat få samma resultat kapitalmässigt och 

marknadsföringsmässigt genom andra metoder än CF: “Ja, det hade vi nog kunnat få, vi hade 

nog kunnat få en investerare som gått in med motsvarande summa. Men det hade nog varit 

svårare vid det laget än vad det hade varit nu. Nu när vi har kommit en längre bit på vägen 

och vi har en omsättning och vi har partners och vi har liksom kommit längre fram i vår 

affärsutveckling så är det mycket enklare att locka de privata och större investerarna. Nu har 

vi på något sätt bevisat att vi har en marknad, att vi har kunder, att kunderna vil l använda 

våra tjänster. Vid den tiden hade vi några kunder men de var ganska få och inte så kända.”  

 

Företaget anser att CF kan användas som ett verktyg för marknadsföring: “Ja, delvis skulle 

jag säga. Jag skulle inte säga att man ska använda det som ett marknadsföringsverktyg, bara 

för marknadsföringens skull. Men att det kan vara en stor del av det, helt klart. Och det är 

kanske därför det är extra bra att göra som en start-up, då behöver du verkligen 

marknadsföring och visa världen att “vi finns” och vi vill komma ut och börja sälja våra 

produkter eller vår tjänst. Då kan det vara ett effektivt verktyg att använda sig av. Så, ja, 

skulle jag säga.”  

Företag G - mobil hälsa 

Företag G är aktiv inom branschen mobil hälsa. Respondent G är VD och grundare til l 

bolaget med en bakgrund som civilingenjör och har arbetat inom medicinteknik. Företaget 
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hade varit aktiv i cirka 1,5 år innan de gjorde sin CF-kampanj. Innan de började med CF 

jobbade de med marknadsföring genom att bygga en fungerande hemsida. Då de inte hade 

färdig produkt i detta skede handlade mycket om att sprida företagets idé till potentiella 

investerare.  

 

På frågan om varför de valde att börja med CF svarar respondent G: “Såg att det fanns en 

dubbelsmäll för pengarna både att hitta investerare och få marknadsföring för vår första 

produkt genom att synas i ett CF-sammanhang”. Företag G hade inte mycket kunskap om 

vad det innebär att gör en CF-kampanj men fick mycket information av Fundedbyme som 

aktivt kontaktade företaget.   

 

Förberedelserna kring CF-kampanjen leddes mycket av Fundedbyme och där ingick det att 

göra en säljvideo samt att det skulle finnas tillgång till ett startbelopp av kapital i början. För 

att göra det material som skulle användas till kampanjen användes vissa interna resurser. Det 

arbetet kollades sedan över av en utomstående designbyrå för att få input, inspelning och 

klippning av video skedde sedan externt. Vidare i marknadsföringssyfte gjordes en ny 

affärsplan samt att försöka få Fundedbyme att puffa för redan satta partnerskap. Respondent 

G säger: ”Man skriver på en ny form av affärsplan, hade den inte på både svenska och 

engelska. Vi började precis med förbokning av vår produkt på cdon.com, försökte få till med 

fundedbyme att puffa för att man kunde beställa produkten någonstans men det gick inte att 

lösa. Både cdon och Fundedbyme hade regler hur man styr sina klipp.” I planeringsstadiet 

använde de inga speciella ambassadörer vilket de gör idag efter CF-kampanjen. De tror att 

om de hade använt sig av ambassadörer i ett tidigare skede hade de kunnat få bättre utfall av 

sin kampanj. Planeringen tog cirka två månader från det att tanken kom upp tills det att CF-

kampanjen var live på Fundedbyme. 

 

Under själva kampanjen jobbades det mycket med att sprida budskapet om kampanjen till de 

nätverk som fanns tillgängliga. Respondent G säger: ”Alla inom bolaget och alla andra 

försökte trycka i våra sociala medier nätverk, vi diskuterade konstant med 

marknadsansvariga på fundedbyme, gjorde två kampanjer med dom under tiden. Dom hade 

ett brev som gick ut till alla deras användare, påstås vara 300.000, en mitt i och en under 

sista veckan. Det ena var ett mailutskick och det andra var en kampanj på deras sida.”  

Under denna period gjordes det inga uppdateringar kring produkten eller speciell 

kommunikation till redan befintliga investerare. Inte heller gjordes det något särskilt för att 

främja word-of-mouth: ”Inget speciellt, bara genom dom vi känner. Skulle kunnat gjort något 

på vår FB-sida, då hade vi ganska gott om pengar så hade kunnat gjort något.Vi gick på det 

vi fick erbjudande om och kom på. Annonserade inget i tidningar eller så”. CF-kampanjen 

var aktiv i cirka sex veckor och de upplevde det som mest uppmärksamhet och flest 

donationer i början av perioden.  

 

Kampanjen resulterade kapitalmässigt inte i vad de hade hoppats på. Respondent G tror det 

beror på att de hade satt en för hög värdering på bolaget från start och att investerare inte ville 

gå med i ett bolag som de inte kan motivera värderingen till.  
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Kommunikationsmässigt har de inte gjort några ändringar efter att kampanjen är avslutad. 

Kampanjen har inte heller använts i syfte till en marknadsundersökning: ”Nej, det gör vi inte. 

Det kan diskuteras om timingen var optimal, det hade kanske varit bättre att göra CF när vi 

faktiskt hade en produkt att skicka ut. Nu när vi har börjat med försäljning så börjar vi få den 

inputen. Vi har kontakt med kunderna genom appen.” De upplever dock att de har fått bra 

spridning genom att använda sig av CF. På frågan om vilka marknadsföringsmässiga effekter 

de upplevt av CF svarar respondent G: “Det stora som CF gav var att vårt namn spreds. Det 

syns om man är på en så stor sajt, det är inte dåligt. Det ger ringar på vattnet men inget 

konkret”  

 

Respondent G upplever att de inte lyckades med sin kampanj, hen beskriver att lyckas med en 

CF-kampanj är att: “Det är att man får in minst det man vill och det fick vi. Jag hade naivt 

trott att vi skulle få in i alla fall en miljon. Helt lyckat vart det inte, kan inte skylla på något 

annat än vår värdering.”  Om de skulle göra CF igen tror respondent G att de skulle ha 

jobbat mer med att vara tydlig och också välja rätt tid för att lansera kampanjen så att den 

sker en tid då företaget kan attrahera flest investerare. Den huvudsakliga anledningen till att 

de använde sig av CF var att få in kapital men det fanns också en tanken om att få publicitet: 

“Huvudsakligen finansiellt, fanns också en ambition att få exponering för den första 

kommande produkten. Bolaget är ett, finansiering ett och produkten ett annat .”  

 

Respondent G upplever att det inte har funnits någon informationsasymmetri mellan företaget 

och ägarna. På den avslutande frågan om hen tror att CF kan användas som 

marknadsföringsverktyg svara hen: ”Absolut, jag tror att det är framtidens melodi. Äldre 

människor håller isär vilka produkter man köper och vilka investeringar man gör. Yngre har 

inte den skillnaden och kan göra investeringar på grund av att dom gillar ett bolag. För att 

synas och nå de unga människorna med sitt företag är det bra att vara på de ställen där det 

finns sådana som är intresserade. Fundedbyme:s grundidé är vettig. Det är vägen framåt. 

Det finns vissa grundregler i bolagsordningen och aktiebolagsordningen som inte riktigt 

funkar med det här, det är ett tecken på att till och med myndigheterna tycker såhär .”      

Företag H - cykel 

Respondenten är grundare och skapare av varumärket och har byggt upp företag H med hjälp 

av några delägare. Hen har tidigare drivit flera olika butiker inom sport.  

 

Företaget har funnits i fem år och har precis genomfört sin CF-kampanj vid tillfället för 

intervjun. Företaget arbetar i cykelbranschen.Tidigare finansiering har bestått av emissioner 

där pengar har tagits in från vänner, bekanta och familj. Dessutom har ett lån från ALMI 

tagits. Innan CF har marknadsföringen gjorts småskaligt genom sociala medier och interaktivt 

genom kunderna i företagets butik.  

 

På frågan om varför de valde CF svarar företag H: “För att det är svårt att hitta finansiering 

utanför banken och venture capital. Det är väldigt svårt att hitta den sortens finansiering för 

den sortens verksamhet som vi har. Vi hade egentligen inget val än att försöka vara lite 
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kreativa. Därmed inte sagt att jag valde crowdfunding av bara den anledningen, men ska 

man söka kapital som en entreprenör så är bankerna inte intresserade. ALMI kan stötta 

litegrann och om du inte har mycket pengar själv eller bekanta, då är det nästan så att då 

finns det inga andra sätt.” Angående vilken kunskap de hade om CF innan kampanjen svarar 

de: “Ganska liten, jag fick läsa på en hel del. Jag har varit medlem i Fundedbyme sedan 

tidigare så jag har sett på kampanjer som kommit upp där under ett års tid ungefär. Jag har 

också under ett par års tid varit inne på Kickstarter och Indiegogo och hållit koll där.”  

 

Plattformen som valdes var Fundedbyme: “Vi använde oss av Fundedbyme. Pepins som jag 

tycker har en bättre typ av upplägg var inte intresserade av vårt case, det var för litet helt 

enkelt, så vi struntade i det. Vi valde Fundedbyme mest för att det  fanns egentligen inget 

bättre för oss lokalt.” Företaget valde equity-based CF med ett litet inslag av reward-based 

CF, anledningen beskriver de som följande: “Vi behövde få in pengar. Vi kände att vi hade 

svårt att få in den volymen vi ville få in om vi bara skulle kört reward-based och bara gjort 

det produktrelaterat, liksom sälja tio cyklar .... Och vi har inga problem att släppa ifrån oss 

aktier heller, så det kändes helt rimligt.” Målsättningen med CF var främst att få in kapital: 

“Kapital var definitivt det viktigaste, men vi har fått väldigt mycket marknadsföringsfördelar 

och fått mycket bra spridning av vårt varumärke och hela vår business på grund av det. Det 

var en bra effekt, men det var basically för pengarna vi gjorde det.” 

 

Arbetet kring förberedelserna för CF-kampanjen såg ut som följande: “Det började med att vi 

formulerade vår affärsidé och affärsmodell och satte det på papper. Vi gick igenom all 

ekonomi och bestämde oss för hur vårt case skulle se ut, målbilder och alla sådana saker. 

Man skulle kunna göra tusen olika scenarion, men vi gjorde ett rimligt case som kändes bra. 

Sedan spelade vi in en film och eftersom vi egentligen inte hade några pengar var vi tvungna 

att göra det genom vänner och bekanta, tjänster och gentjänster. Filmgrejen tog ganska lång 

tid. Allt material togs främst fram internt.” Företag H uppger att de skulle ha lagt ned mer tid 

på förberedelserna inför kampanjen: “Det som folk glömmer bort, är att om man ska jobba 

med PR så ska man börja tidigare än vad vi gjorde. Vi började med PR ungefär en vecka 

innan kampanjen gick live. Det var alldeles för sent, vi skulle ha börjat med PR en månad 

innan. Eller kanske till och med mer. Min erfarenhet är att man ska ta mer tid på sig. Jag 

skulle säga att innan man går live, från att man har filmen klart till att man börjar jobba med 

PR tills att kampanjen är igång skulle jag rekommendera att man har två månader. Har man 

lite mer tid kan man få ett bättre sving på kampanjen när den väl kickar igång.” 

 

På frågan om vilket arbete som gjordes under tiden kampanjen var igång svarar företag H: 

“Under kampanjen var det PR-arbete genom en byrå som hjälpte oss. Sen var det väldigt 

mycket att få igång sina kompisar, få igång kunderna och sprida och dela poster. Det var 

liksom det jag gjorde mesta delen av tiden. Det är väldigt viktigt alltså, succén bygger på att 

man har en bra och brant spridningskurva.” Kampanjen var aktiv i 45 dagar. Mest buzz och 

flest investeringar var det i början och i slutet av kampanjen. Det som delades på sociala 

medier under kampanjen var främst på grundarens personliga konto, men även litegrann på 

företagets hemsida, Facebook och Instagram. Under kampanjens gång släpptes flera filmer 

som delades via Facebook. Dessutom skickades mail ut till de som redan investerat där 
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företaget tackade och sade att de kunde fortsätta sprida kampanjen till sina vänner. På frågan 

om det var något som överraskade, som de skulle ha tagit hänsyn till innan kampanjen gick 

live svarar de: “Det var som sagt det här med PR, att vi skulle ha börjat med det tidigare för 

att mycket av det vi gjorde nu fick vi ingen framgång med förrän kampanjen var avslutad. 

Det här med hur man delar Facebook-poster och hur man gör för att få mest spridning skulle 

vi ha undersökt lite mer, det ligger väldigt mycket i hur Facebooks algoritmer fungerar. Att 

dela och sprida poster är lite speciellt, man måste lära sig hacka den litegrann. Vi lyckades 

väl sådär.”  

 

Efter kampanjen har arbetet sett ut som följande: “Först och främst: när pengarna kommer in 

ska de bockas av och kvitton ska skickas ut till folk. När kampanjen stängs ska man skicka ut 

underlag till de som investerat och sen ska man in med kvitton från banken för att kunna göra 

emissionen. Det tar lite tid det också.” Företag H upplever ingen större ökning i word-of-

mouth efter kampanjen: “Inte så mycket. Men vi har haft lite mera, lite nya följare på 

Facebook och lite nya följare på nyhetsbrev.” Kampanjen har inte använts som någon form 

av marknadsundersökning än: “Inte än. Vi kommer att göra det. Vi kommer att göra ett 

nyhetsbrev i januari eller februari där vi pratar med våra kunder och nya delägarna om vissa 

saker.”  

 

Företag H är nöjda med sin kampanj, men hade velat få in lite mer pengar: “Ja, eller vi skulle 

ha velat få in ungefär 500 000 kronor till. Vi fick in 1,1 miljoner ungefär, vi skulle ha velat få 

in 500 000 kronor till för att känt oss nöjda. Med vårt egna mått är vi inte helt nöjda, men å 

andra sidan är det väldigt svårt att göra en kampanj för en sådan här sak. Att få in så mycket 

som vi gjorde är ändå väldigt bra. ” CF valdes främst för finansiella orsaker: “Alltså, 

crowdfunding för oss är ju att få in pengar, men vi ville gärna ha det genom kunder. Vi ville 

visa våra kunder att vi ville ha med de på resan. Vi ville få ett gäng engagerade delägare som 

hjälper till att sprida vad vi håller på med. Och sen om det kommer bli så eller inte, det vet 

jag inte. I den bästa av världar har vi nu fått 68 nya ambassadörer så det hoppas vi kan 

generera lite sälj också.” På frågan om de har någon förhoppning om att hitta kompetens 

bland de nya delägarna svarar företaget: “Det har vi redan gjort. Det är redan ett gäng som 

vill hjälpa oss med hållbarhetstänkade, så har ett eget nytt litet hållbarhetsteam nu. Sedan 

har vi lite andra människor som har hört av sig också. Men vi har inte konkretiserat det 

riktigt än.” Skulle företaget göra en CF-kampanj igen hade de gjort några saker annorlunda: 

“Vi skulle ha haft fler och tydligare fysiska rewards. Jag skulle ha varit tidigare med 

förberedelserna och gjort dem lite bättre. Jag skulle också ha gjort kampanjen mer i säsong 

som jag hade planerat.” 

  

På frågan om varför de tror att inte fler företag använder sig av CF svarar de: “Jag tror att 

det fortfarande är lite för okänt och jag tror att det är många som tänker på sitt företagande 

som en väldigt privat sak, de vill äga allting själva. De är rädda för vad som ska hända om 

de delar ut en massa aktier till folk som ska tycka massa saker.” Företag H upplever inte att 

det har funnits någon informationsassymetri: “Vi har inte fått någon konstig fråga, vi har inte 

fått någon som missförstått det vi försöker göra, vi har inte fått någon kritik varken på 
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värdering eller på utformandet av kampanjen. Det har bara varit positivt. Jag tror att det 

beror på att den här typen av investerare inte är så kritiska.”  

 

På frågan om vilka marknadsföringsmässiga effekter de har märkt av som de kan koppla till 

CF-kampanjen svara företag H: “Inga direkta, det är ju lågsäsong för att sälja cyklar. Men 

några cyklar har vi nog sålt för att folk har fått upp ögonen för oss under kampanjen. Det har 

genererat försäljning på grund av kampanjen, det har det. Sedan är det så att våra kunder 

blir peppade av att se att det händer grejer och att vi växer och utvecklas. Alla vill ju vara på 

ett vinnande lag. Så då blir de stolta och peppade. Det var som ett rally som var bra på 

många sätt.” Företaget tror inte att de hade fått samma resultat kapitalmässigt och 

marknadsföringsmässigt genom andra metoder än CF: “Jag tror inte att vi hade fått en lika 

bra spridning. Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att kombinera marknadsföring och 

finansiering. Vi är ett ganska publikt företag och en produkt som är en konsumentprodukt så 

det lämpar sig bra. Jag tror att fler kommer kunna använda sig av crowdfunding mer som en 

marknadsföringsgrej än som en kapitalgrej. Jag tror att det kommer vara omvänt för andra 

att de gör det mer för marknadsföringen än för finansen. Vi kanske själva gör en sådan runda 

igen om ett tag och jobbar ännu mer med den sidan.” 

 

Avslutningsvis tillägger företag H: “Crowdfunding är ett sätt att arbeta med kundägande. 

Man kan nästan tänka på det som ett modernt byalag, eller ett modernt kooperativ. De 

kooperativ affärsmodellerna har inte alltid fungerat så bra, men att jobba med delägandet 

som aktien var tänkt från början, att man delade på finasiering och risk för att kunna göra 

någonting. Det är ju egentligen så aktien utformades. Det är som en rewind till aktieägandets 

originalgrej.” 
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 5. Analys av empiriska data 

5.1 Finansiella gapet och informationsasymmetri 

Det finansiella gapet uppstår när stora finansiärer som banker inte kan finna incitament till att 

investera i mindre företag.129 Det finns en form av informationsasymmetri mellan de båda 

parterna vilket skapar denna osäkerhet. För att förebygga detta måste företagen aktivt arbeta 

för att nå ut till potentiella finansiärer.130 De kan även använda sig av signaling theory för att 

förebygga denna informationsasymmetri. Genom olika CF-plattformar kan företag skicka 

viktiga signaler.131 En av signalerna som kan skickas ut är så kallade self- and others-benefit 

appeals vilket är budskapet om att investeringen kommer gynna donatorn, företaget eller 

någon i relation till företaget.132  

 

W-o-m kan vara ett effektivt sätt att förmedla kunderbjudandet till marknaden då 

konsumenterna tenderar att lyssna mer på sina nära än på traditionell reklam. CF möjliggör 

ett nytt sätt att främja detta fenomen. De som stöttar projektet ges aktiv roll i att sprida 

företagets kunderbjudande till sina egna nätverk vilket kan leda till fördelar 

marknadsföringsmässigt.133 Möjligheten att sprida sitt budskap via internet gör att företag 

snabbt kan få stor spridning och marknadsföra sig i princip gratis.134  

 

Företag A och H uttrycker att den viktigaste anledningen till att de valde CF var för att fylla 

ett kapitalbehov. Företag H uttrycker sig tydligt att banker inte är intresserade av att hjälpa 

entreprenörer med investeringar. De resterande företagen använde CF både för att fylla ett 

finansiellt behov och för att få spridning av sitt varumärke, en mer blandad anledning. 

Anledningen till detta kapitalbehov kan komma från en informationsasymmetri mellan 

entreprenörerna och stora finansiärerna. CF kan ha möjliggjort ett sätt för företagen att råda 

bot på informationsasymmetrin mellan dem och finansiärer och genom det fått tillgång till 

kapital. Inget av företagen uppger sig har upplevt någon informationsasymmetri mellan dem 

och de investerare de fick kontakt med via CF. Samtliga företag har använt sig av self-and 

other-benefit appeals genom att att ha inslag av någon form av reward-based CF för att skapa 

incitament hos investerarna.  

 

Företag B säger sig aktivt ha jobbat digitalt med att få igång ett engagemang hos kunderna 

och få dem att sprida information om kampanjen och företaget. De tycks ha använt sig av CF 

för att främja en digital form av w-o-m. Att främja w-o-m digitalt, via exempelvis sociala 

medier och mail, tycks förekomma hos samtliga respondenter. Arbetet som görs hos samtliga 

företag för att främja w-o-m kan grunda sig i en förståelse att det är ett effektivt sätt att sprida 
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sitt kunderbjudande. De digitala kanalerna verkar vara det tillvägagångssätt som fungerat bäst 

för samtliga respondenter i denna studie.                    

5.2 Crowdfunding och marknadsföring 

De fyra P:na är namnet på de verktyg i marknadsföringsmixen ett företag kan använda sig av 

för att påverka marknaden. Kundorienterad marknadsföring, The Marketing strategy, CRM 

bygger alla på att företaget måste ha en förståelse om vilken deras kund är.135 CF kan 

användas som en marknadsundersökning och ge nyttig information om framtida kunder. Om 

donationer börjar tillfalla företaget kan det vara en indikation på att rätt kundsegment har 

hittats. Dessa donationer kan komma från investerare som självmant blir ambassadörer för 

företaget och sprider budskapet i sina nätverk.136 

 

Att i marknadsföringssammanhang engagera kunderna och bygga relationer till dessa bortom 

enbart säljandet kallas CMI. Detta görs idag med fördel genom sociala medier där marknaden 

har goda möjligheter att interagera med företaget.137 Inom CF är det viktigt i alla tre faser att 

kommunicera fortlöpande med marknaden och fokus ska ligga på vilka signaler företaget 

sänder ut för att attrahera kunderna. I första fasen är det viktigt att allt planeras noga och att 

alla aspekter vägs in.138 

 

Det har visat sig att CF är ett effektivt verktyg när företaget vill skapa intresse hos 

konsumenterna och kan vara effektivt för marknadsföring för nystartade företag. Det finns 

alltså potential hos CF som sträcker sig bortom det finansiella. 139 

 

Företag E använde CF för att göra en form av marknadsundersökning. De ville använda 

kampanjen för att ta reda på mer information om sina kunder och veta vad de ville ha av 

produkten. Företag H säger sig ska använda de nätverk de fått via CF för 

marknadsundersökning i ett senare skede. Användandet av CF som marknadsundersökning 

gör att företaget lär sig vilken deras kund är och möjliggör appliceringen av de fyra P:na. 

Marknaden kan aktivt vara med och ge input på pris, plats och produkt som företaget sedan 

kan använda för det sista P:t påverkan. Denna kännedom om kunden möjliggör för arbetet 

kring CRM, kundorienterad marknadsföring och The marketing strategy. 

 

Samtliga företag har använt sig av sociala medier för att göra marknaden engagerad, vilket 

stämmer överens med det som sägs angående CMI. Samtliga företag kommunicerade med 

marknaden, i olika grader i olika faser. I förberedelsefasen var det inte lika unisont i hur de 

kommunicerade. Efter kampanjens slut har företagen kommunicerat främst till de som har 

investerat. Alla företag har inslag av reward-based CF men kommunikationen har sett lite 

annorlunda ut. Företag H som började kommunicera med marknaden sent i 
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förberedelsestadiet säger sig vilja ha fått in mer pengar i sin kampanj medan Företag D som 

jobbade med kommunikation längre tid innan anser sig ha lyckats med sin kampanj och fått 

in det kapital de ämnade att få in. Teorin om att i CF måste kommunikationen ske i varje steg 

kan vara en av förklaringarna till att Företag H inte fick det kapital de hoppats.  

 

Företagen upplevde att de hade fått mer uppmärksamhet från marknaden men respondenterna 

har svårt att direkt kunna härleda denna effekt som en följd av CF. Företag G däremot säger 

sig har fått mer spridning tack vare CF.   

 

Respondent A tycker att CF passar till marknadsföring för vissa typer av företag. För 

försäljning av en produkt menar hen att CF lämpar sig bättre där det egentligen endast 

handlar om att marknadsföra sig via kampanjen. Respondent D är positiv och trycker på 

vikten av att använda sig av CF som marknadsundersökning, att det kan vara väldigt 

värdefullt. Respondent E säger att det kräver mycket arbete men det kan vara ett väldigt bra 

sätt att nå ut till en bred marknad. Respondent H menar att det är en bra kombination av 

marknadsföring och finansiering. I framtiden tror hen att fler företag kommer kunna använda 

sig av CF för just marknadsföringsmässiga anledningar. Respondent F ställer sig lite mer 

kritisk och menar att det inte ska användas enbart för marknadsföring. Men för ett start-up-

företag är det extra värdefullt då det kan behövas både kapital och publicitet. Det finns ett 

marknadsföringsmässigt användningsområde för CF, men det kommer sekundärt  

 

Det tycks finnas en unison attityd bland de intervjuade om att CF kan användas som verktyg 

för marknadsföring. Om än i varierande grad är samtliga respondenter överens om att det 

finns fördelar i CF som sträcker sig bortom den finansiell aspekten. Särskild nytta verkar 

nystartade företag kunna vinna vilket stämmer överens med de teorier som är redovisade i 

detta arbete.  

 

CF-plattformarna kan användas som en extra kanal utöver sociala medier och hemsidor för 

företag att marknadsföra sig på. Det ger goda möjligheter för att presentera affärsidéer till en 

stor marknad och möjliggör för investerare att ta en aktiv roll i företaget. Användandet av 

sociala medier i kombination med CF gör att investerarna aktivt kan dela information om 

företaget och marknadsföra det via digitalt w-o-m. Även den aktiva kommunikationen mellan 

företag och investerare kan resultera i en möjlighet att använda CF som 

marknadsundersökning som i sin tur underlättar skapandet av den kundorienterade 

marknadsföringen. Engagemanget som uppstår hos investerarna tycks vara den stora fördelen 

ur ett marknadsföringsperspektiv.  

 

Hänsyn bör tas till företagets behov. Är endast marknadsföring behovet bör det vägas in om 

enbart ett ökat arbete med digital marknadsföring är mer lämpligt. Om företaget inte är i 

behov av kapital skulle samma arbete med digital marknadsföring, exempelvis via sociala 

medier, kunna ge liknande resultat även om företaget exkluderar CF-kampanjen och dess 

tillhörande arbete. Nackdelen kan då vara att företaget går miste om de engagerade 

investerare CF ger upphov till. Respondenterna i denna studie menar alla att det krävs mycket 
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arbete för att genomföra en CF-kampanj och arbetet slutar inte bara för att kampanjen har 

tagit slut.   

 

Det finns marknadsföringsmässiga fördelar att hämta i CF och dessa tycks med fördel 

användas i kombination med ett kapitalbehov där traditionella investerare, exempelvis 

banker, ej vill gå in med kapital. CF kan ses som en marknadsföringskampanj som även kan 

resultera i direkt kapital om den når ut till rätt marknad. 

5.3 Ytterligare effekter av crowdfunding 

Förutom att samla in kapital finns det flera fördelar med att använda sig av CF såsom att 

bygga nätverk, testa idéer och få tillgång till billig marknadsföring. Genom att testa sin idé 

som en CF-kampanj kan entreprenören välja att ändra något i produkten eller helt avstå idéen 

om det skulle visa sig att intresset är för lågt, utan att spendera särskilt mycket kapital. 

Eventuella investerare är även mer intresserade av att företaget går bra än den vanliga 

konsumenten.140 Den låga kostnaden för en CF-kampanj är en stor anledning till att företag 

väljer CF. Trots den låga kostnaden finns det ingen annan investeringsmodell som i samma 

utsträckning kan främja försäljningen innan färdig produkt, användas som 

marknadsundersökning och främja w-o-m.141 

 

Genom att göra en CF-kampanj får företaget tillgång till ett nytt nätverk. Investerarna blir 

aktiva intressenter i företaget och kan fungera som ambassadörer.142 Att kunna utnyttja dessa 

aktiva intressenter och få feedback är en stor anledning till att använda CF. En annan stor 

anledning till att använda CF är publiciteten som kan komma med en CF-kampanj.143 

 

Inom CF brukar fyra typer av CF nämnas. Av dessa fyra är reward-based den vanligast 

förekommande typen, både sett till antal kampanjer och mängden insamlat kapital. Dock 

brukar equity-based CF generera större mängd kapital per kampanj jämfört med reward-

based.144 

 

Företag B, C, D, E, F och H uppger alla att de har fått tillgång till nätverk och ambassadörer 

som hjälper till att sprida deras budskap och i olika utsträckning. Företag B uttrycker det som 

att det är en marknadskraft att ha en massa ambassadörer. För företag C var till och med det 

huvudsakliga syftet att göra en reklamkampanj och få in ambassadörer i företaget. Företag D 

beskriver att de nya delägarna är engagerade i företaget och vill ge tips på hur verksamheten 

kan utvecklas och detta arbetar företaget aktivt med för att fånga upp. Företag E beskriver att 

ambassadörerna inte bara är viktiga under själva kampanjen, utan även på lång sikt framöver.  
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Företag E har genomfört en renodlad reward-based CF-kampanj med motiveringen att de 

trodde att det skulle attrahera slutkunden på bästa sätt då de kunde få ett exemplar av 

produkten. Resterande 7 företag använde sig av equity-based CF, men alla hade ett inslag av 

reward-based. Flera av dessa företag motiverar valet av equity-based med att de tror att 

investerare blir mer engagerade och intresserade av företaget om de får en ägarandel. Företag 

H uttrycker det som att CF är ett sätt att arbeta med kundägande, att CF använder aktien som 

den är tänkt att användas från början.  

 

De flesta av de intervjuade företagen uppger att de har fått tag på ambassadörer och nya 

nätverk genom CF. Till skillnad från den vanlige konsumenten är dessa delägare i företaget 

och bör således ha ett intresse i att företaget går bra. Utöver att ge feedback till företaget kan 

ambassadörerna sprida företagets budskap och förmedla en positiv bild av detsamma till sina 

egna kontakter. Detta kan leda till ökad w-o-m som i sin tur skulle kunna utöka 

kundunderlaget då flera personer får upp ögonen för företaget.  

 

Genom att förmedla sitt budskap till de nya delägarna, som i sin tur för det vidare, kan 

företaget troligtvis nå en större grupp människor än de som finns i dess egna direkta nätverk. 

Som nämnts tidigare i denna uppsats är denna typ av information som förmedlas direkt 

mellan två personer mer effektiv än informationen som förmedlas via traditionella 

reklamkanaler för att påverka konsumentens bild av företaget.  

 

Att vissa företag i den här studien valde CF enbart på grund av att få tillgång till 

ambassadörer och nya nätverk skulle kunna visa att företagen själva är väl medvetna om 

vilken stark tillgång dessa ambassadörer är. Det tycks vara viktigt för företagen att vårda sina 

ambassadörer och förse dem med rätt information för att de ska kunna sprida företagets 

budskap vidare i önskvärd riktning. Flera av företagen menar också att för att dessa 

ambassadörer ska bli ordentligt engagerade i företaget är det viktigt att de får en ägarandel för 

att känna sig delaktiga. Det är möjligt att företagen hade kunnat få tag på ambassadörer på 

andra sätt. Men utifrån det tidigare nämnda resonemanget ter sig CF som ett effektivt sätt att 

på kort tid få tillgång till en stor mängd ambassadörer som känner ägande och har ett intresse 

i att företaget går bra. 

5.4 Framgångsfaktorer 

CF kräver noga förberedelser för att göra företaget redo för en CF-kampanjen. Företagets 

struktur och ett noga formulerat kunderbjudande måste vara på plats innan CF-kampanjen ska 

gå live på en plattform och det rekommenderas uppemot 6-12 månader av planering för att 

skapa buzz.145  

 

Den period en kampanj är aktiv kan ge inverkan på hur potentiella investerare ser på 

projektet. En för lång kampanj kan sända signaler att företagen ej tror sig kunna samla in 

önskad mängd kapital eller att de inte ämnar slutföra projektet inom en rimlig tid. En 
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rekommendation för hur länge kampanjen bör vara aktiv är cirka 30 dagar. Bilden av hur väl 

förberett ett företag är påverkar också investerarnas bild av företagets kvalitet. Presentationen 

av företaget på CF-plattformen kan liknas vid en affärsplan.146 En presentationsvideo ses här 

som nödvändigt då den visar på den minsta accepterade nivån av förberedelser.147 

 

Under CF-kampanjen upplever företagen mest uppmärksamhet i början och slutet av 

perioden då kampanjen är aktiv. Starten av CF-kampanjen är en viktig period då den får störst 

publicitet och exponering i detta skede. Den sista perioden är då befintliga investerare är mest 

benägna att bedriva w-o-m för att kampanjen ska nå upp till sitt satta kapitalmässiga mål. 

Denna vilja hos investerarna att företaget ska lyckas resulterar i att cirka 90% av donationer 

som görs går till en kampanj som lyckas. Svaret tros ligga i det psykologiska hos investerarna 

då de som redan har investerat har incitament att sprida kampanjen för att kampanjen ska 

lyckas.148  

 

Ingen av företagen genomförde förberedelser längre tid än två månader, med ett eventuellt 

undantagsfall av Företag E som ej har ett satt antal månader. Ingen av dem följde alltså teorin 

som rekommenderade 6–12 månaders planering. Huruvida företagen anser sig ha lyckats med 

CF-kampanjen är spritt. Företag B som förberedde sig i tre veckor ansåg sig inte ha lyckats 

samtidigt som Företag G förberedde sig i cirka två månader inte heller ansåg sig ha lyckats. 

Båda dessa företag såg kapitalet som det som avgjorde huruvida CF-kampanjen lyckades. 

Företag H förberedde sig endast cirka en vecka men känner sig delvis nöjda med kampanjen 

och likaså Företag D som planerade i cirka två månader. Det blir här svårt att se ett samband 

mellan den tid för planering och utfallet av CF-kampanjen. Respondent E anger att de 

lyckades genom att de fick bra spridning och nämner inget om önskad mängd kapital. En del 

av respondenterna hänvisar en lyckad kampanj till en mix av kapital och spridning och vissa 

enbart till kapital. De olika målen med en CF-kampanj kan kräva olika mängd och typ av 

planering. Ett företag som ämnar samla in mycket kapital kan behöva mer arbete kring att 

visa på en stabilitet i företaget medan de som ämnar få spridning behöver fokusera mer  på ett 

attraktivt kunderbjudande.  

 

Majoriteten av företagen uppger sig ha fått mest uppmärksamhet i början, slutet eller båda 

dessa perioderna av den aktiva CF-kampanjen. Det finns också en viss osäkerhet hos några 

företag. Undantaget är Företag C som upplevde mest donationer och uppmärksamhet i mitten 

av den aktiva perioden. Teorin om att företagen får mest uppmärksamhet i början av perioden 

tycks stämma för merparten av de tillfrågade företagen. Företag E uppger också att det finns 

ett momentum av extra uppmärksamhet i starten av kampanjen. Denna extra publicitet som 

kan upplevas kan ställa krav på företagen att det krävs en viss nivå av förberedelser hos 

företagen för att ta vara på denna startfas.  
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Samtliga företag har legat inom närliggande spann när det rör sig om den tid som CF-

kampanjen var aktiv, 30–45 dagar. Undantaget var Företag B som fick sin kampanj förläng 

av FundedByMe till 3,5 månader. De ansåg sig inte ha lyckats med sin kampanj men det blir 

problematiskt att härleda det utfallet till den förlängningen då den gjordes på grund av en trög 

sommar till följd av varmt väder.    

 

Samtliga företag har använt sig av video i sina kampanjer. Företag G hänvisar till att det 

rekommenderas av FundedByMe. Det tycks vara kutymt i CF-sammanhang att en video av 

företaget eller produkten är krav för att ha en chans att lyckas på CF-scenen, oavsett om det 

rör sig om att få spridning eller kapital.   

 

Vad som anses med att lyckas tycks vara olika. Samtliga företagen har lyckats i den mån att 

de har nått mininivån satt på plattformen som har gjort att de har kunnat slutföra CF-

kampanjen och få tillgång till kapitalet. Däremot hade vissa av företagen velat få in mer 

kapital och anser sig därför inte ha lyckats, exempelvis Företag B som fick tillgång till en 

miljon men ville ha in 3,8 miljoner. Således blir att lyckas en definitionsfråga. 

 

Majoriteten av de tillfrågade företagen har varit aktiva en tid innan de beslutat sig för CF. 

Dessa kan då redan ha en grund att bygga sin kampanj på och därför behöva en kortare period 

av förberedelser inför CF-kampanjen. Ett nystartat företag kan behöva en längre tid till 

planering då de måste jobba med företagets struktur från grunden. Hänsyn bör också tas till 

den mängd resurser ett företag har att lägga på detta förberedande arbete.  

 

Det ett företag bör tänka vid planeringen av en CF-kampanj tycks ligga i det material de i 

slutändan visar mot marknaden mer än den tid de faktiskt lagt ner på framtagandet av 

materialet. Det fanns inget mönster i den tid de tillfrågade företagen hade lagt ner i ett 

planeringsstadie och utfallet av CF-kampanjen. Ett nystartat företag kan dock vara i behov av 

mer tid för planering för att få grundstenarna i företaget på plats innan CF-kampanjen. Alla 

företag i denna studie hade varit aktiva en tid innan tanken om CF och således fanns 

företagens grunder redan satta. Tidsaspekten blir således något företagen måste titta på 

individuellt och se i vilket skede de befinner sig i och vad som behövs göras.  

 

Materialet som alla företag i studien använde sig av var video, omarbete av affärsplaner för 

att passa en CF-plattform och arbete med att sprida företagens budskap om kampanjen och 

företaget i sig. Detta förarbete stöds av teorin och det empiriska resultatet.    

 

5.5 Crowdfunding och sociala medier 

Antalet delningar av en CF-kampanj på Facebook har en stark korrelation med antalet 

kommentarer på projektsidorna. Denna spridning i sociala medier kan leda till stark w-o-m, 
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vilket bidrar till publicitet som indirekt bidrar till att en kampanj lyckas. Kommunikationen 

med marknaden är viktigt för att lyckas med en CF-kampanj.149  

 

Grundarens nätverk har korrelation till om ett projekt lyckas, då kampanjen kan spridas till 

människor som har en tillit till grundaren.150 Antalet kontakter på sociala medier är särskilt 

viktigt i ett tidigt stadie av ett projekt. Genom dessa kontakter kan grundaren hitta investerare 

och dessa kan även sprida det vidare i sina nätverk. Tilliten till grundaren minskar 

informationsasymmetrin och risken för missnöjda investerare minskar.151 Ett stort antal 

Facebook-vänner kan indikera att grundaren kan samla stöd för sin idé, mobilisera stora 

grupper av människor och utnyttja resurser hos nätverk. Om grundaren länkar kampanjen till 

sina privata konton på sociala medier kan det öka marknadens tilltro och det kan signalera att 

grundaren är besluten att inte misslyckas med kampanjen då detta skulle kunna skada dennes 

rykte.152 

 

Termen w-o-m syftar till utbytet av information mellan konsumenter. Denna typ av 

kommunikation är mycket effektiv för att påverka konsumenters beslut om att köpa något. 

Konceptet viral marketing innebär att konsumenter sprider ett budskap utan påtryckning från 

någon annan part. Internet och sociala medier är effektiva kommunikationsverktyg som 

underlättar utbytet av information mellan användare. Detta informationsutbyte brukar 

benämnas som buzz. Genom att skapa buzz på sociala medier kan företaget öka kännedomen 

om sitt varumärke. Detta buzz kan mätas och ökat buzz kan leda till fler investeringar och ett 

lyckat projekt.153 

 

Samtliga företag i studien använde sig av sociala medier för att sprida sin kampanj och 

kommunicera med marknaden, både innan och under kampanjen. VD:n i företag A uppger att 

hen använde både sina privata profiler på Facebook och Linkedin och företagets Facebook-

sida för att få så stor spridning som möjligt. Företag B skapade buzz genom sina sociala 

medier såsom Facebook och Linkedin och bad folk runt sig sprida det i sina nätverk. Företag 

H uppger också att det var viktigt att få kompisar och kunder att sprida och dela inlägg på 

sociala medier för att få en brant spridningskurva. 

 

Företag A menar att det är skillnad mellan att köpa annonser och att gå ut till sina befintliga 

ägare och kunder och berätta om CF-kampanjen. Genom att gå ut till dessa hoppades 

företaget att de skulle sprida det i sina kontaktnät. Företag B beskriver att arbetet med w-o-m 

handlar om att prata om produkten både online och i verkligheten. De menar att eftersom CF 

ofta vänder sig till småsparare är det viktigt att få dem att förstå vi lket problem produkten 

löser och det är viktigt att potentiella investerare går igång på produkten. Företag D mailade 

till alla prenumeranter på deras nyhetsbrev och informerade om kampanjen på Facebook för 

att skapa buzz. Genom att göra på det viset kunde kunderna sprida inläggen samt 
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kommentera och gilla för att främja w-o-m. Företaget menar att traditionell annonsering inte 

är lika effektivt som marknadsföring genom sociala medier, därför använder de enbart sociala 

medier idag. De menar också att kunskapen de har kring marknadsföring online är 

applicerbar på en CF-kampanj. Företag F arbetade på många olika sätt för att främja w-o-m 

och skapa buzz. För att skapa buzz ville företaget att eventuella investerare skulle känna en 

“fear of missing out”. Genom sociala medier uppdaterades marknaden konstant om hur 

mycket kapital som hade kommit in och hur lång tid det var kvar av kampanjen för att få folk 

att vara rädda att missa chansen att investera. Företag H säger de att de skulle ha undersökt 

Facebooks algoritmer noggrannare. De menar att genom att lära sig hur dessa fungerar hade 

företaget kunnat få större spridning och fler delningar på sina inlägg, och därigenom mer 

buzz och ökad w-o-m.  

 

Samtliga företag tycks dela uppfattningen om att Sociala medier är det mest effektiva 

verktyget för att nå ut till marknaden och sprida sitt varumärke samt skapa buzz och främja 

w-o-m. Samtliga tycks också dela uppfattningen om att det är viktigt med ett starkt nätverk 

som dels kan investera själva och dels kan sprida det vidare till sina nätverk. Alla företag 

arbetar i olika utsträckning för att främja w-o-m och skapa buzz. En viktig del för alla företag 

verkar vara att få folk att dela inlägg på sociala medier för att stärka medvetenheten om 

företaget. Ett av företagen nämner att de troligtvis skulle ha vinning i att förstå hur Facebooks 

algoritmer fungera, för att genom det få maximal spridning. Ett annat företag menar att en 

CF-kampanj inte skiljer sig från annan marknadsföring online. Alltså skulle det kunna vara på 

det viset att om företagen bättre förstod hur sociala medier kan användas för största möjliga 

spridning, och därigenom få ökad buzz och w-o-m, skulle det kunna leda till en lyckad CF-

kampanj.  

 

Företagens användning av sociala medier innan och under CF-kampanjen tycks syfta till att 

öka medvetenheten om företaget hos marknaden, för att fortsättningsvis leda till en lyckad 

kampanj. Det skulle kunna vara på det viset att samma användning av sociala medier skulle 

ge samma marknadsföringsmässiga effekt även om det inte förelåg en CF-kampanj. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Vad innebär resultatet? 

Med ny teknik uppkommer nya sätt att kommunicera och sprida sitt budskap. Med detta 

följer även nya sätt för företag att marknadsföra sig på, en av dessa nya 

marknadsföringskanaler ser ut att kunna vara CF. Genom att kombinera CF med användande 

av sociala medier kan företag till en billig kostnad nå en stor mängd människor. Tidigare har 

den marknadsföringsmässiga effekten i CF setts som sekundär i förhållande till 

kapitalinsamling. Utifrån denna studie kan frågan om ett skifte i CF:s huvudsakliga 

användningsområde ställas. Det är möjligt att den marknadsföringsmässiga aspekten i CF 

kommer att bli den huvudsakliga anledningen till att använda CF framöver. Det tycks finnas 

en unison uppfattning i tidigare forskning som nämnts i denna uppsats om att CF kan 

användas i marknadsföringssyfte. Detta stämmer även överens med med vad samtliga 

respondenter i studien anser gällande CF som ett verktyg för marknadsföring.  

 

Utöver marknadsföringsmässiga fördelar kan företaget även få in kapital. Detta kapital 

kommer från investerare som känner ökat engagemang jämfört med den vanliga 

konsumenten. Detta kan leda till att företaget får ambassadörer som kan sprida företagets 

kunderbjudande via w-o-m som i sin tur kan leda till starka fördelar marknadsföringsmässigt.  

 

För att nå ut med sitt marknadsföringsbudskap och attrahera investerare krävs det noggrann 

planering av CF-kampanjen, företagets struktur och ett visst upparbetat buzz. Det som tycks 

avgöra hur mycket tid för förberedelser som krävs innan CF är i vilket stadie företaget 

befinner sig. Denna slutsats har inte setts i inläsningen av tidigare forskning i denna uppsats. 

Att alla bitar är på plats tycks alltså bli viktigare än att en specifik mängd tid behövs för ett 

lyckat projekt.  

6.2 Kunskapsbidrag 

I denna uppsats har ett tämligen outforskat område inom CF undersökts. Tidigare forskning 

nämner ofta kringliggande positiva bieffekter av CF, men dessa undersöks ofta som just 

bieffekter. I denna uppsats har fokus legat på att belysa just en av dessa positiva bieffekter, 

nämligen den marknadsföringsmässiga aspekten. Genom att göra detta har det visats att den 

marknadsföringsmässiga effekten möjligen kan vara huvudfokus i en CF-kampanj snarare än 

en bieffekt. Denna studie förstärker och utökar kunskapen kring ämnet.  

6.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie har syftat till att studera den positiva delen av CF som marknadsföringsverktyg, 

något som skulle kunna vara intressant att undersöka är de negativa aspekter som det kan 

medföra.  
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Vidare kan det vara intressant att undersöka det marknadsföringsmässiga värdet i en CF-

kampanj kontra annan digital marknadsföring. Det kan här bli intressant att göra en 

kvantitativ studie för att se faktiska siffror över spridningen via CF kontra andra digitala 

kanaler. 

 

Då ämnet fortfarande är relativt outforskat finns behov av att studera CF ur ett 

helhetsperspektiv där samtliga aspekter vägs in: källa till kompetens, kapital, marknadsföring, 

delat ägande och så vidare.  
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Bilagor 

Intervjuguide 

Personligt 

1. Vad heter du? 

2. Vad är din roll i verksamheten? Titel? 

3. Hur länge har du varit här? 

4. Vad är din bakgrund? (Utbildning, tidigare erfarenheter) 

 Företaget 

1. Vad är eran affärsidé? 

2. Hur länge har företaget funnits? Hur länge innan crowdfunding kampanjen? 

3. Hur många anställda har ni? Och hur många var ni innan/under crowdfunding 

kampanjen genomfördes? 

4. Vilken bakgrund har grundarna till verksamheten? (Utbildning, tidigare jobb eller 

åtaganden) Om grundarna är någon annan/fler än dig. 

5. Vart bedriver ni er huvudsakliga verksamhet? 

6. Hur ser majoriteten av er kundbas ut? Vilka är det som handlar er vara/tjänst? Ålder, 

kön, geografiska läge, inkomst? 

7. Vilka typer av finansiering har ni använt er av innan Crowdfunding? 

8. Om ni var aktiva innan Crowdfunding hur arbetade ni med marknadsföring?  

Kampanj 

1. Varför valde ni crowdfunding?  

2. Vilken kunskap hade ni om crowdfunding innan projektet? 

3. Hur hade ni fått tillgång till denna kunskap? 

4. Om det inte fanns kunskap om Crowdfunding, vart inhämtade ni det? 

Förberedelser 

1. Hur såg arbetet ut kring förberedelserna kring crowdfunding kampanjen? 

2. Vilken plattform använde ni er av och varför? 

3. Varför valde ni den valda typen av crowdfunding? (reward-based, loan-based, equity-

based or patronage) 

4. Hur såg er målsättning ut med kampanjen? Kapital? Spridning? Ambassadörer 

(Word-of-mouth)? 

Förberedelser 

1. Vad var det absolut första steget i processen med kampanjen? Hur långt innan 

började detta arbetet? 

2. Vilken utomstående hjälp togs? 

3. Vilka förberedelser togs gällande marknadsföring? Marknadsfördes kampanjen? 

Produkten? 

4. Använde ni er av specifika “ambassadörer” i det här skedet? Människor som ni 

kände skulle slagkraftigt kunna förmedlar ert budskap? 

5.  Allt material som senare användes i projektet, hur togs det fram? Hur bestämdes det 

vad som skulle användas (bild, video, text etc)? Togs det fram internt/externt? 
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6.  Användes video som ett medie för att nå ut till konsumenterna? Om inte, varför? 

7. Hur har ni skapat “buzz” kring projektet? 

8. Hur mycket tid lades ned innan crowdfunding kampanjen? 

9. Arbetade ni med prisdiskriminering i detta skede? (alltså att utvalda kunder fick 

möjligheten att köpa produkten till ett fördelaktigt pris för att få igång W-o-M?)     

 

Under kampanjen 

1. Vilket arbetet gjordes under kampanjen? 

2. Hur länge var kampanjen aktiv? 

3. Hur har ni, under kampanjen, jobbat med att främja Word-of-mouth? 

4. När upplevde ni att kampanjen hade mest “buzz”? När fick den störst 

uppmärksamhet? (Starten, mitten, slutet) 

5. När kom det in flest donationer? (Starten , mitten, slutet) 

6. Under kampanjens gång, var det något som överraskade er? Var det något ni skulle ha 

tagit hänsyn till innan kampanjen som ni upptäckte under kampanjens gång? 

7. Upplevde ni någon negativ publicitet under kampanjens gång? Om så var fallet, hur 

bemötte ni denna?    

Under kampanjen 

1. Hur spred ni information om att kampanjen är igång? Användes sociala medier och i 

så fall hur? 

2. Hur jobbade ni med att uppdatera marknaden under projektets gång? Uppdateringar 

om produkten/tjänsten/organisationen? 

3. Hur jobbade ni med att uppdatera marknaden under projektets gång? Uppdateringar 

om produkten/tjänsten/organisationen? 

4. Gjordes det särskilda insatser gällande kommunikation till befintliga investerare? 

Och vilken information var det ni kommunicerade till dessa? Vad var målet med 

denna kommunikation?  

 

Efter kampanjen 

1. Hur har arbetet sett ut efter kampanjen? 

2. Vilka  marknadsföringsmässiga effekter har ni märkt av efter kampanjen? 

3. Har ni kunnat leverera det som utlovades i kampanjen? Lyckats hålla tidsplanen 

gällande framtagande av produkt/tjänst/projekt? Givit tillbaka lån?  

4. Har kampanjen väckt ett större intresse på hela marknaden? Bortsett från 

investerarna? 

5. Har ni upplevt ökad aktivitet av Word-of-mouth efter kampanjen? 

Efter kampanjen 

1. Har kommunikationen mot marknaden sett likadan ut efter som under kampanjen? 

2. Har kampanjen använts som marknadsundersökning i syfte att ändra produkten eller 

lägga till ytterligare produkter/tjänster? 

3. Har ni upplevt en ökad insikt om vilken eran kund är? Samma som investerare?       
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Avslutande 

1. Anser ni er ha lyckats med er crowdfunding kampanj? 

2. Om ja, vad innebär det för er att lyckas med en crowdfunding kampanj? 

3. Om nej, varför tror ni att ni fick det utfallet? 

4. Om ni skulle göra detta igen vad skulle ni ha gjort annorlunda? 

5. Valde ni CF enbart för finansiella orsaker eller fanns det tankar om att kunna 

vinna ytterligare nytta? Marknadsföring? Extra kompetens? 

6. Varför tror ni att inte fler använder sig av crowdfunding? Ovisshet? 

7. Har informationen som funnits hos investerarna varit korrekt tolkad och har de 

kunnat föra den vidare i den riktigt ni önskade? Har det funnits stor 

informationsasymmetri? 

8. Hade ni kunnat få samma resultat kapitalmässigt och marknadsföringsmässigt 

genom andra metoder än Crowdfunding? 

9. Anser ni att Crowdfunding kan användas som verktyg för marknadsföring?  

 


