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Sammanfattning 
Titel: “Navet i hela grejen" - En kandidatuppsats om sociala mediers betydelse för 
crowdfunding inom musikbranschen. 
 
Författare: Love Dalberg, Amanda Tellström och Ingmarie Tobon Spånglund. 
Handledare: Leif Rytting. 
Examinator: Kaisa Lund. 
Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - marknadsföring, 
Ekonomprogrammet - Music & Event Management. Linneuniversitét, HT 2017. 
  
Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera kampanjskaparens upplevelser 
av att använda sig av crowdfunding samt betydelsen av sociala medier och hur de an-
vänds när det kommer till att driva en crowdfundingkampanj inom musikbranschen.  
  

1. Vilka möjligheter och utmaningar upplever kampanjskapare att crowdfunding 
har?  

2. Vad innehåller ett inlägg på sociala medier som verkar positivt på skapandet av 
ett varumärke och hanteringen av relationer? 

3. Hur kan kampanjskaparen ta hänsyn till sitt varumärke under användandet av 
sociala medier i en crowdfundingkampanj? 

4. Hur kan kampanjskaparen via sociala medier bygga och utveckla relationer till 
fans och givare? 

 
Metod 
Uppsatsen är utförd med en kvalitativ forskningsmetod. Den har en deduktiv ansats med 
inslag av induktion. Den empirisk datan har samlats in genom åtta semi-strukturerade 
intervjuer som har skett via personliga möten och via videosamtal på Skype med undan-
tag från ett telefonsamtal. Intervjupersonerna hålls anonyma för att empirin ska stå i 
centrum och inte fokusera på vem som har sagt vad.  
 
Slutsatser 
Resultaten i den här studien visar att det ligger mycket arbete bakom att driva en crow-
dfundingkampanj. Sociala medier har stor betydelse för en crowdfundingkampanjs 
framgång. Närvaron på sociala medier bidrar till utvecklandet av relationer, mer enga-
gerade följare och kan även leda till långsiktiga relationer. Vidare kan varumärket stär-
kas genom att vara aktiv på sociala medier under kampanjen. Ett bra inlägg på sociala 
medier bör bestå av ett personligt innehåll och andra kvalitativa egenskaper. Utform-
ningen av ett sådant inlägg bör vara personligt, känslosamt, tydligt, innehålla en fram-
gångshistoria samt uppmana till handling. 
 
Nyckelord 
Crowdfunding, musikbranschen, sociala medier, relationer, varumärke, kampanjskap-

are. 
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Abstract 
The purpose of this paper is to examine and analyze the creators experience with crow-

dfunding. We also want to research the meaning of social media and how it is used 

when it comes to running a crowdfunding campaign within the music industry. This is a 

qualitative study that is based on eight interviews with musicians, festivals and experts 

within crowdfunding.  
 

The results in this study show that there is a lot of work behind running a campaign. 

Social media is of great importance for the success of a crowdfunding campaign. The 

creators presence on social media contributes to the development of relationships, more 

committed followers and also long-term relationships. Furthermore, the brand can be 

strengthened by being active on social media during the campaign. A good post on soci-

al media should consist of personal content and other qualitative features. They need to 

be personal, emotional, clear, contain a story of success and call to action.  
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1 Inledning 
I denna uppsats kommer vi att undersöka sambandet mellan crowdfunding inom musik-

branchen och sociala medier. Vi undersöker också hur detta kan resultera i uppbyggna-

den av ett varumärke samt skapa och underhålla relationer till fans och givare.  
 

I detta kapitel kommer vi presentera det forskningsområde som vi har valt att under-

söka. Vi börjar med en kort bakgrund om ämnet och varför vi valt att undersöka feno-

menet crowdfunding. Vidare kommer vi närma oss och peka på det forskningsgap vi 

finner intressant som vi kommer diskutera i vår problemdiskussion och problemformu-

lering. Detta leder oss till syftet och forskningsfrågorna och sedan vidare mot våra av-

gränsningar och förklaringar. 

 
 
1.1 Bakgrund 
Oxford English Dictionary (2017a) definierar crowdfunding som en metod för att finan-

siera projekt och satsningar genom att samla in relativt små bidrag från ett stort antal 

personer, ofta genom att använda internet. Denna definition kan ge uppfattningen att 

crowdfunding är något som uppstått efter internets genomslag, dock visar sig crow-

dfunding vara äldre än så. Redan år 1885 gjordes ett stort crowdfundingprojekt, nämli-

gen insamlingen för att finansiera den sista biten av Frihetsgudinnan (BBC, 2013). Ge-

nom att annonsera i en tidning samlades ca 100 000 dollar in från över 160 000 givare 

under 5 månader (ibid). Som tackgåva fick de som donerat en miniatyr-staty av Frihets-

gudinnan (Lawton & Marom, 2013).  
 

Ett känt svenskt exempel på ett lyckat crowdfundingprojekt som slog igenom över hela 

världen är filmen Kung Fury där 5,1 miljoner kronor samlades in för att göra inspel-

ningen möjlig (de Lange, 2015). Kung Fury har visats på bland annat SVT och den 

amerikanska skådespelaren och musikern David Hasselhoff har framfört musik till fil-

men (Sundell, 2015). Ett annat aktuellt exempel som vi har följt på sociala medier under 

sommaren 2017 och som har gett inspiration till den här uppsatsen är uppstarten av den 

svenska festivalen Statement Festival. Den skapades som ett svar på sexualbrott under 

festivaler (Statement Festival 2017). Genom en crowdfundingkampanj lyckades festiva-

len samla in pengar och nå sitt mål på 500 000 kronor inom loppet av en knapp månad 

(Kickstarter, 2017). När vi tog del av dessa kampanjer öppnades vårt intresse för feno-

menet crowdfunding upp och vi blev nyfikna på hur det används inom den svenska mu-

sikbranschen. 
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Crowdfunding är ett fenomen som inom musikbranschen har gett artister möjlighet att 

satsa på sin musik utan stöd av skivbolag (Hagen, 2017). Genom sociala medier kan 

initiativtagarna till crowdfunding sprida sin kampanj och skapa en medvetenhet kring 

projektet. Sociala medier anses vara en viktig del av musikbranschen och är betydelse-

full för marknadsföringen av musik (ibid). I vårt arbete är vi intresserade av att under-

söka sambandet mellan crowdfunding och sociala medier med fokus på musikbran-

schen. 
 
 
1.2 Problemdiskussion 
Musikbranschen har under de senaste decennierna genomgått en monumental föränd-

ring som bland annat inneburit att branschen har blivit mer digital (Hagen, 2017). Inter-

net har skapat möjligheter för personer att själva nå ut med sin musik och musiken har 

samtidigt blivit mer tillgänglig (Kusek och Leonard, 2005). Det är enklare nu att själv 

distribuera sin musik och nå ut till en bredare publik över hela världen (Johansson, 

2013). Dock ställer det samtidigt högre krav på artisten då denne måste lära sig att driva 

ett musikföretag (Wikström, 2016). Detta innefattar också att kunna marknadsföra sin 

musik på social media (Hagen, 2017) samt att tillägna sig de kunskaper och den tek-

nologin som krävs för att driva kampanjen (Hui, Greenberg & Gerber, 2014). Det krävs 

också i många fall ett visst ekonomiskt kapital för att finansiera inspelningen av musi-

ken och för att kunna marknadsföra den. Även här har internet öppnat upp möjligheter 

för nya affärsmodeller såsom crowdfunding (Gamble, Brennan och McAdam, 2017). 

Crowdfunding som det används idag är ett ännu ganska outforskat ämne (Mollick, 

2013) och begreppet var ett av årets nya ord i Sverige år 2008 (Agazzi, 2015). Därför är 

det intressant att studera denna finansieringsmetod närmre inom musikbranschen.  
 

Gerber och Hui (2013) har i sin artikel kommit fram till att kampanjskapare motiveras 

av möjligheten att skapa ett nätverk och interagera med personer genom sin crowdfun-

dingkampanj. De får chans att kommunicera och skapa långsiktiga relationer med per-

soner som de har något gemensamt med (ibid). Sociala medier kan ses som en utvidg-

ning av marknadsföring och används för att hantera kundrelationer, vilket musikbolag 

och artister ibland använder sig av (Salo, Lankinen & Mäntymäki, 2013). I en crow-

dfundingkampanj är kundmedverkan en förutsättning för att lyckas nå sitt finansiella 

mål och det finns forskning om kundens motiv till att stötta en kampanj. Ordanini, 

Miceli, Pizzetti och Parasuraman (2010) forskade om konsumenters olika anledningar 
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till att investera i en crowdfundingkampanj, såsom att vara en del av någons framgång. 

Även Kuppuswamy och Bayus (2013) gjorde en undersökning om bidragsgivarens be-

teende när det kommer till att stötta ett projekt och hur de tänker kring beslutet. De 

kommer bland annat fram till att onsdag är den veckodag som flest givare bidrar med 

pengar till en kampanj, samt att bidragsgivarna oftare ger pengar i slutet eller början av 

en kampanj (ibid). Motiven för både bidragsgivaren och kampanjskaparen har alltså 

undersökts av flera forskare. Dock ser vi att det finns ett forskningsgap när det gäller 

kampanjskaparens upplevelse av att använda sig av sociala medier för att driva igenom 

en crowdfundingkampanj som vi finner intressant.  
 

Det sägs att sociala medier har betydelse för hur lyckad en crowdfundingkampanj blir 

(Hagen, 2017; Hong, Hu & Burtch, 2015; Thies, Wessel & Benlian,2014; Kuppuswamy 

& Bayus, 2017). Samtidigt i en kvantitativ undersökning av 156 olika crowdfundingpro-

jekt där social media-närvarons inverkan på crowdfundingprojektets framgång har un-

dersökts, så hittades inga direkta samband (Rossev Berent & Warvsten, 2016). Social 

media har alltså både sagts ha betydelse och inte ha betydelse för hur lyckad en crow-

dfundingkampanj blir. I en annan kvantitativ studie kommer forskarna fram till att 

Google+ och Twitter är de sociala medier som har störst positiv inverkan på kampanjen 

(Summers, Chidambaram & Young, 2016). Medan det i en ytterligare kvantitativ studie 

framkommer att Facebook är det sociala mediet som kan ge störst positiv effekt på 

kampanjen (Thies, Wessel & Benlian, 2014). Här råder alltså motstridiga meningar om 

vilken plattform som har störst positiv inverkan på en crowdfundingkampanj. Detta är 

motsägelser som vi finner intressanta.  
 

Det har tidigare gjorts studier om vilka typer av inlägg som blir populära på sociala me-

dier. Exempelvis undersöker Sabate, Bergebal-Mirabent, Cañabate och Lebherz (2014) 

via en kvantitativ metod huruvida innehållet så som bilder i ett inlägg påverkar popula-

riteten av inlägget. De kommer fram till att bilder och videos gör ett inlägg mer livligt 

och ju mer livligt ett inlägg är desto högre popularitet når det. Enligt Malthouse, Haen-

lein, Skiera, Wege och Zhang (2013) är det dock endast företagets prestationer, exem-

pelvis hur många de lyckats interagera med, som kan mätas genom en kvantifiering av 

inlägg på sociala medier. De faktiska effekterna av dessa prestationer mäts alltså inte 

enligt författarna. Idag saknas det forskning på hur effekterna kan mätas (ibid). Samti-

digt beskriver Ntalianis, Doulamis, Doulamis och Tsapatsoulis (2013) hur Facebook till 

viss del bestämmer vilka inlägg som ska visas genom att ranka dem via sin algoritm 



”Navet i hela grejen” – En kandidatuppsats om sociala mediers betydelse för crowdfunding inom musikbranschen 
 

 4 

EdgeRank. Just videos och bilder är något som facebook valt att ranka högt via Ed-

geRank (ibid). Det kan därför vara intressant att undersöka vilka typer av inlägg på so-

ciala medier som kampanjskaparen upplevt gjort skillnad i sin crowdfundingkampanj. 
  

Vår uppsats teoretiska bidrag kan vara att skapa kunskap om hur sociala medier kan 

användas i en crowdfundingkampanj. Genom vår kvalitativa studie får vi en djupare 

insyn i ämnet och uppsatsens fokus på kampanjskaparens perspektiv breddar forskning-

en i ämnet. Den kommer även att bidra till en insyn i hur crowdfunding används i den 

svenska musikbranschen 

 
 
1.3 Problemformulering 
Något som är intressant inom musikbranschen är möjligheten för exempelvis artister 

eller arrangörer att finansiera sitt skapande genom crowdfunding. Crowdfunding är en 

företeelse där skapare söker finansiering från en stor massa (Mollick, 2013). Ett verktyg 

för att nå ut med sin crowdfunding är sociala medier. Vi ser att det gjorts en del kvanti-

tativ forskning på sociala mediers inverkan på en crowdfundingkampanjs framgång, 

ibland är denna forskning också motsägelsefull.  
 

Vi är framförallt intresserade av de mönster som kan finnas utöver kvantitativa mått och 

monetära värden när det gäller att använda sig av sociala medier under genomförandet 

av crowdfunding. Detta innebär att vi intresserar oss för kampanjskaparens upplevelse 

av att använda sig av social media för att marknadsföra sin kampanj, skapa relationer 

och bygga upp sitt varumärke i samband med kampanjen 

 
 
1.4 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera kampanjskaparens upplevelser 

av att använda sig av crowdfunding samt betydelsen av sociala medier och hur de an-

vänds när det kommer till att driva en crowdfunding-kampanj inom musikbranschen.  
 

Med denna utgångspunkt har vi formulerat följande frågor: 
 

1. Vilka möjligheter och utmaningar upplever kampanjskapare att crowdfunding 

har?  

2. Vad innehåller ett inlägg på sociala medier som verkar positivt på skapandet av 

ett varumärke och hanteringen av relationer?  
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3. Hur kan kampanjskaparen ta hänsyn till sitt varumärke under användandet av 

sociala medier i en crowdfundingkampanj? 

4. Hur kan kampanjskaparen via sociala medier bygga och utveckla relationer till 

fans och givare? 

 
 
1.5 Avgränsningar och förklaringar 
I uppsatsen har det gjorts några avgränsningar som förtydligas här nedan. Här förklaras 

också begrepp som används och som kan vara bra att känna till. 
 

Avgränsningar 

• Vår studie kommer att fokusera på Sverige och den svenska musikbranschen.  

• Kampanjer som erfarenheterna bygger på är alla inom kulturområdet men i fo-

kus är främst de som skett kring finansiering av inspelning och live-

framträdande. 

• Uppsatsen kommer att utgå från kampanjskaparens perspektiv.  

• De former av crowdfunding vi har begränsat oss till är donations- och belö-

ningsbaserad crowdfunding som presenteras i vårt teorikapitel. 

• Vi kommer avgränsa oss till att skriva om projektbaserade kampanjer som inne-

bär att målet är att finansiera ett särskilt projekt. Vi kommer inte att undersöka 

kampanjer med välgörande ändamål. 
 

Förklaringar 

• I texten använder vi orden bidragsgivare eller givare som på engelska motsvaras 

av backers/funders.  

• Vi använder orden kampanjskapare eller skapare som motsvarar engelskans 

creator/founder. Denna person benämns emellanåt som avsändare i de samman-

hang denne sänder ut marknadsföring i form av inlägg och annonsering. 

• Ibland använder vi även ordet mottagare som innebär alla de som nås av mark-

nadsföringen. 

• Vi har valt att översätta engelskans community som förekommer online med in-

tressegrupp. 

2 Teori 
Här kommer vi att beskriva de teorier vi anser är relevanta för att analysera empirin som 

ska besvara våra forskningsfrågor och slutligen uppnå uppsatsens syfte. Teorierna berör 

områden inom crowdfunding, sociala medier och relationer via sociala medier. Det in-
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nefattar exempelvis varumärke, digital marknadsföring och kundrelationer. I kapitel 2.4 

beskrivs teoriernas användning mer utförligt. 

 
 
2.1 Crowdfunding 
Crowdfunding är en typ av gräsrotsfenomen (Summers, Chidambaram och Young, 

2016). Det finns olika definitioner av crowdfunding där Oxford English Dictionary 

(2017) definierar crowdfunding som en metod för att finansiera projekt och satsningar 

genom att samla in relativt små bidrag från ett stort antal personer, ofta genom att an-

vända internet. Schwienbacher och Larralde (2010) definierar det som en öppen förfrå-

gan, främst via internet, för att anskaffa finansiella medel i form av antingen donationer 

eller i utbyte av någon form av belöning och/eller rösträtt för att stötta initiativ med sär-

skilda mål.  
 

Crowdfunding kan delas in på olika sätt. Enligt Hagen (2017) finns det två olika sätt att 

göra en insamling på där den ena är prenumerationsbaserad och den andra projektbase-

rad. Prenumerationsbaserad crowdfunding tillåter fans att genom ett medlemskap konti-

nuerligt skänka pengar till exempelvis en artist (ibid). Hagen (2017) förklarar också 

projektbaserad crowdfunding som innebär att målet istället är att finansiera ett särskilt 

projekt, efter det är insamlingen över. Även Ordanini et al. (2010) berättar om olika 

typer av crowdfunding, bl.a  belöningsbaserad och donationsbaserad. Belöningsbaserad 

crowdfunding innebär att bidragsgivaren på något sätt blir belönad för sitt bidrag, van-

ligtvis i form av en produkt eller ett erbjudande.  Donationsbaserad crowdfunding inne-

bär istället att bidragsgivaren inte får någonting i gengäld för pengarna som den skänker 

(ibid). 
 

På vissa crowdfunding-plattformar kan kampanjskaparen välja alternativet att få allt 

eller inget beroende på om kampanjen når sitt mål (Kickstarter, 2018). I de fall måste 

skaparen lyckas samla in pengar till det satta målet annars går pengarna tillbaka till de 

som givit. Alternativet är ett flexibelt mål då skaparen får behålla de pengar som sam-

lats in oavsett om pengarna kommit upp till målsumman (ibid). 
 
 
2.1.1 Kampanjskaparen och bidragsgivaren 
Det finns framförallt två viktiga parter i en crowdfundingkampanj, nämligen kampanjs-

kaparen och bidragsgivaren. Som en mellanhand verkar ofta en crowdfunding-plattform 

eller enbart någon typ av finansiell tjänst såsom swish. 
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En crowdfundingkampanj börjar med att en initiativtagare skapar ett projekt med ett 

givet finansiellt mål som nås med hjälp av bidragsgivare (SKAP, 2016). Forskning visar 

att skapare lägger ner mellan 30 minuter till 7 timmar om dagen på sina kampanjer 

(Hui, Greenberg, Gerber, 2014). Mollick (2013) framhåller att det kan finnas olika mål 

för en kampanjskapare att starta en crowdfundingkampanj. Dessa kan förutom att söka 

finansiering vara: marknadsföring, PR, bygga konkurrenskraft och få en uppfattning om 

efterfrågan redan innan ett projekt är tillgängligt för allmänheten (ibid). Mollick (2013) 

tydliggör att projekt med svag efterfrågan får en chans att misslyckas fort, innan skap-

aren hunnit göra alltför stora insatser. Gerber och Hui (2013) tar upp att kampanjskapare 

motiveras av möjligheten till att skapa ett nätverk och interagera med personer genom 

en crowdfundingkampanj. De får då chans att kommunicera med personer som de har 

något gemensamt med och kan på så sätt skapa långsiktiga relationer (ibid). Hagen 

(2017) förklarar att crowdfunding också innefattar att kunna marknadsföra sin musik på 

social media samtidigt som Hui, Greenberg och Gerber (2014) menar att det finns tek-

nologi och kunskaper som behövs för att driva kampanjen. Även Wikström (2016) tyd-

liggör att det i dagens musikbransch ställs högre krav på artisten och att artister behöver 

lära sig att driva ett musikföretag. 
 

Internets utveckling har gjort så att kundens roll har utvecklats och blivit allt mer intres-

sant att beakta. Rytting (2011) menar att i vissa sammanhang kan kunden ses som en 

aktiv medaktör. Han fortsätter med att beskriva det som att kunden och leverantören 

tillsammans medverkar i en process och bidrar med olika insatser. Därmed är kunden 

inte längre är kvar i rollen där hen bara ses som köpare och användare (ibid).  

 

Enligt Ordini et al. (2010) har konsumenter olika anledningar till att investera i en 

crowdfunding: behovet av att backa upp någons projekt och vara en del av deras fram-

gång, viljan av att vara en del av ett gemensamt socialt initiativ eller önskan att få till-

baka en lönsam utdelning från ett projekt. Även Kuppuswamy och Bayus (2017) under-

söker motiven för konsumenter att ge bidrag till ett crowdfundingprojekt och finner då 

att det också har att göra med hur stor betydelse bidraget kommer att ha. De menar att 

själva belöningen i belöningsbaserad crowdfunding inte är den enda faktorn som driver 

in bidrag eftersom bidragen i så fall borde fortsätta komma in även efter att projektet 

nått sitt finansiella mål. Detta eftersom säkerheten att projektet/produkten blir av ökar, 
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men så är inte fallet. När målet är nått avtar istället bidragen vilket understryker konsu-

mentens motiv att vilja göra så stor skillnad som möjligt med sitt bidrag (ibid). 
 
 
2.1.2 Crowdfunding och musikbranschen  
Crowdfunding kan leda till förändringar inom musikbranschen och Gamble, Brennan 

och McAdam (2016) har i sin forskning fått fram olika förslag på vad som kan komma 

att påverkas. När det gäller skivbolagens roll som marknadsförare kan de behöva bli 

mer kreativa och mer följsamma för att tillfredsställa artisters längtan efter kreativ frihet 

(ibid). En annan konkurrerande aspekt är att artisten genom crowdfunding kan klara sig 

ensam utan att behöva ge upp en del av sin inkomst till ett skivbolag (Gamble, Brennan 

& McAdam, 2016; Hui, Greenberg & Gerber, 2014). A&R agenter har bland annat som 

uppgift att hitta nya artister, sociala medier har vidgat möjligheterna för dessa personer 

att hitta nya talanger genom att se vilka musiker som får uppmärksamhet (Gamble, 

Brennan & McAdam, 2016; Wikström, 2013). Skivbolag interagerar crowdfunding i 

sina affärsmodeller till olika grad och det kan komma att ske en kommersialisering av 

konceptet (Gamble, Brennan & McAdam, 2016). För skivbolagen kan det dock vara en 

negativ aspekt att införa crowdfunding i sin affärsmodell då det kan försvaga länkarna 

till stabila finansieringskällor och andra professionella resurser, såsom banker och andra 

företag (Bannerman, 2013).  
 
 
2.2 Sociala medier 
Enligt Oxford English Dictionary (2017b) definieras social media som “en webbsida 

och applikation som tillåter användare att skapa och dela innehåll eller delta i socialt 

nätverkande” (vår översättning). Social media har en positiv inverkan på möjligheten att 

kommunicera med konsumenter och interagera med dem för att skapa en relation med 

mer lojala och hängivna kunder (Sashi, 2012). Det som dock kan vara negativt är att när 

mottagaren ges möjlighet att kommentera och dela inlägg får avsändaren mindre kon-

troll över hur inlägget tas emot av andra (Malthouse, Haenlein, Skiera, Wege & Zhang, 

2013).  
 

Lankinen, Mäntymäki och Salo (2013) delar in sociala medier i olika grupper. Till 

“Social Networks” räknas Facebook och Twitter. Bland intressegrupper “content com-

munities” räknas YouTube, Spotify, forum och bloggar. Förutom dessa finns även 

“brand communities” och “other virtual networks”. 
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2.2.1 Media-närvaro  
Musik är en integrerande media och en del av marknadsföringen (Wikström, 2013). 

Med hjälp av media kan artister nå en större massa, fler än de förhållandevis få personer 

som får uppleva artisters liveframträdanden. Wikströms (2013) modell “The Audience-

Media Engine” består av fyra variabler: media-närvaro, publikens räckvidd, publikens 

godkännande och publikens handling. Media-närvaro representerar antalet medier där 

artisten syns under en specifik tidsperiod. Med publikens räckvidd menas den procent 

av den totala publiken som artisten lyckas nå genom sin media-närvaro. På facebook är 

denna räckvidd mellan 2%-6,5% av följarbasen på gillasidor (Manson, 2014). Publikens 

godkännande består av den del av publiken som reagerar positivt när de exponeras för 

artistens skapelser och verk. Publikens handling är det som till slut ger utdelning. Denna 

handling kan innebära ett inköp av artistens album, konsertbiljett eller merchandise. 

Handlingen behöver inte innebära en ekonomisk inkomst till artisten utan kan vara 

handlingar som kanske istället ger publicitet. Utan en media-närvaro uppstår inga hand-

lingar från publiken. En annan del av the audience-media engine är att dessa fyra steg är 

länkade genom feedback, vilka verkar som en motor som framkallar modeflugor, varu-

märken och handlingar. Denna feedback kan ha en positiv eller negativ effekt på media-

närvaron. Under de senaste decennierna har det skett en splittring då publiken har blivit 

mer utspridd över många olika media-plattformar, detta kallas “media fragmentation” 

(Wikström, 2013; Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Konsekvensen har blivit att det är 

svårare att nå en stor massa av sin totala publik på ett och samma ställe. För att kunna 

behålla en stark media-närvaro behövs mer jobb och resurser för att synas på många 

media-plattformar (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016).  
 

Salo, Lankinen och Mäntymäki (2013) fann att konsumenter använder Facebook för att 

följa artisters sidor, posta kommentarer och frågor i grupper samt för att delta i evene-

mang. Twitter används som bland annat yrkesmässig informationskälla och för att läsa 

Tweets. På YouTube söker användarna efter olika typer av videos och efter information 

de inte kan hitta någon annanstans samt skapar spellistor, laddar ner innehåll, söker re-

kommendationer och delar länkar från YouTube på andra sociala medier (ibid).  
 

Vid marknadsföring av artister via sociala medier används de olika plattformarna på lite 

annorlunda sätt. På Facebook och Twitter sker kommunikation med fans och skapas 

reklamannonser (Salo, Lankinen & Mäntymäki, 2013). Youtube, forum och bloggar 
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används istället för att ladda upp innehåll, dela länkar, marknadsföra album och konser-

ter och följa konversationen (ibid).  
 
 
2.2.2 Kommunikation Online  
Via olika intressegrupper på internet kan kunder enkelt kommunicera med andra kunder 

för att dela med sig av information och erfarenheter (Adjei, Noble & Noble, 2009). 

Denna typ av kommunikation kallas för “konsument-till-konsument” eller C2C (engels-

kans “consumer to consumer”) (Gummesson, 2004). Karaktäristiskt för C2C när det 

sker online är att kommunikationen sker många till många (Beynon-Davies, 2013). Ad-

jei, Noble och Noble (2009) kom i sin forskning fram till att varumärkens online com-

munities är ett bra redskap för att påverka försäljning. Det framgick också att positiv 

information som delats av medlemmar i ett nätverk har större inverkan på köpbeteendet 

än vad negativ information har (ibid). Gummesson (2004) ger några råd angående C2C-

nätverk som bland annat innebär att stötta kundernas interaktion med varandra och att 

använda sig av detta för att skapa konkurrenskraft. Den kunskap som finns hos kunder-

na kan hjälpa till i produktionen av nya och bättre produkter (ibid). Kommunikationen 

kunder emellan på internet kan också kopplas till eWOM, som är ett något vidare be-

grepp. 

 

eWOM (electronic word-of-mouth) kan beskrivas som när avsändare delar sina åsikter 

och erfarenheter av varor och service med den stora massan av andra konsumenter via 

internet (Hennig‐Thurau, Gwinner, Walsh & Gremler, 2004). eWOM har visat sig ha en 

stor betydelse när det kommer till crowdfunding eftersom eWOM har varit helt frånva-

rande i misslyckade crowdfundingkampanjer (Theis, Wessel & Benlian, 2014). Därav är 

eWOM en viktig framgångsfaktor för crowdfunding (ibid). Teng, Wei Khong, Wei Goh 

och Yee Loong Chong (2014) fastställer ett antal avgörande faktorer för vad som gör 

eWOM övertygande i samband med utlandsstudier. Dessa faktorer är främst avsända-

rens kredibilitet, samhörighet med avsändaren och avsändarens kommunikationsstil. 

Vidare finner de belägg för att mottagaren påverkas av övertygande eWOM i sitt be-

slutsfattande (ibid). Teng et al. (2014) kommer fram till att studenterna litade mer på 

experterna än på personer som själva varit utbytesstudenter.  

 

Minazzi (2014) ser att eWOM ofta sker genom skrift, bilder eller video och indirekt. 

Det går att delta i eWOM genom att skapa, dela eller konsumera information (Cheung 
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& Lee, 2012). Detta görs för att hjälpa andra, för att förbättra sin image, och för att ta 

del av de sociala fördelar som kommer med att interagera med andra online (ibid). 

 

Enligt Cheung & Thadani (2012) skiljer sig eWOM något från traditionell WOM ge-

nom att eWOM når ut till en oerhört bred massa där de som deltar i samtalet inte behö-

ver vara närvarande samtidigt. Avsändaren kan också vara okänd för den som tar emot 

informationen vilket gör att mottagaren har svårt att bedöma kredibiliteten hos avsända-

ren (ibid). Enligt Cheung och Thadini (2012) är eWOM också mätbart.  

 

Ett problem rörande kredibilitet som Minazzi (2014) belyser är att eWOM är partiskt. 

Detta eftersom avsändaren ofta är en konsument som redan valt ut produkten, avsändare 

recenserar ofta om de är extremt nöjda eller missnöjda, konsumenter ser ofta till hur 

många stjärnor produkten fått men läser inte om varför och det finns oftast möjlighet till 

anonymitet för avsändaren vilket gör att det kan cirkulera fejk-recensioner från konkur-

renter (ibid). 

 

 
2.2.3 Marknadsföring på sociala medier 
Det finns många sätt att göra ett reklaminlägg på i sociala medier. Visuell estetik är nå-

got som länge förknippats med effektiva annonser (Cian, Krishna & Elder, 2014). I sin 

studie om logotyper visar Cian, Krishna och Elder (2014) att till och med när det gäller 

en reklambild så kan uppfattningen av rörelse i bilden skapa högre engagemang hos 

mottagaren än bilder som inte uppfattas innehålla rörelse. Det gör att mottagaren tittar 

på bilden längre och bygger upp en attityd till varumärket. De visar också på att rörelser 

som stämmer överens med budskapet skapar attityder, det vill säga när kongruens råder 

(ibid).  

 

Enligt tidigare studier kan olika faktorer spela in för huruvida ett inlägg på facebook 

gillas, kommenteras eller delas. Sabate, Berbegal-Mirabent, Cañabate och Lebherz 

(2014) undersöker samspelet mellan gillningar och kommentarer på Facebook i förhål-

lande till inlägg som innehåller videos, bilder och länkar på spanska resebyråers fa-

cebooksidor. De kommer i sin studie fram till att inlägg med bilder ger mer gillningar 

och kommentarer. De upptäcker också att videos har en positiv påverkan på gillningar 

men har ingen inverkan på antalet kommentarer. De ser också att inlägg som innehåller 

länkar påverkar antalet kommentarer negativt. Utöver detta upptäcker de också att in-
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lägg med mycket text inte har någon negativ påverkan på antalet gillningar eller på anta-

let kommentarer. Författarna uppger därför att avsändaren inte behöver vara orolig för 

antalet bokstäver som används så länge det är av vikt för att förstå sammanhanget (ibid). 

 

Chua och Banerjee (2015) studerade sambandet hos gillningar, kommentarer och del-

ningar med inlägg som: 1. Erbjöd någon sorts ersättning att agera med inlägget såsom 

sänkt pris. 2. Var livfulla på så vis att de stimulerade fler sinnen så som att en film sti-

mulerar både hörsel och syn medan en bild endast stimulerar synen. 3. Krävde någon 

sorts interaktion såsom att klicka på en länk i inlägget. Det visar sig i studien att inlägg 

som erbjuder ersättning gillades mindre än de inlägg utan någon motivationsfaktor. En-

ligt Chua och Banerjee (2015) kan detta bero på att den motiverande faktorn kan göra 

mottagare misstänksamma och ifrågasätta trovärdigheten i inlägget. Samtidigt visade 

studien att de inlägg som stimulerade fler sinnen drog till sig mer uppmärksamhet gäl-

lande delningar och kommentarer men inte gällande gillningar. Studien visade också att 

interaktion är bra upp till en viss nivå, efter det kan interaktion istället kan bli en negativ 

faktor om mottagaren ombeds att lägga för mycket tid. Interaktion såsom att klicka på 

länkar ger enligt studien ett positivt resultat medan att svara på frågor gör istället inläg-

get mindre populärt. Enligt författarna ger studiens resultat tydliga indikationer på att 

fler faktorer än de som undersökts också har inverkan på hur populärt inlägget blir 

(ibid).  

 

När ett företag analyserar sin kampanj på sociala medier så är det ofta så att företagen 

ser till kvantitativa värden såsom hur många gillningar, delningar och kommentarer ett 

inlägg har fått (Malthouse et al. 2013). Att mäta kvantiteter på social media för att ut-

reda hur lyckad en marknadsföringsaktivitet har varit kan enligt Malthouse et al. (2013) 

göra att anställda uppmuntras till handlingar som är olönsamma eller kontraproduktiva. 

Detta eftersom kvantiteter inte berättar något om effekterna av marknadsföringsaktivite-

ten, hur det tas emot och vad det får för konsekvenser. Utan dessa mått mäter i själva 

verket endast företagets prestationer enligt Malthouse et al. (2013). 

 

Något som påverkar möjligheterna till att nå ut med sin kampanj är algoritmer. Ntalianis 

et al. (2013) presenterar ett beskrivande kapitel om Facebooks algoritm EdgeRank i sin 

förstudie om kortvideos på Facebook. Författarna beskriver att en handling som vänner 

gör på facebook genererar en “edge” och är således en potentiell nyhet som kan dyka 
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upp i vårt nyhetsflöde. En handling eller edge kan vara allt från ett inlägg, en kommen-

tar på någon annans inlägg, tagga ett foto till att gå med i en sida (ibid). Eftersom Fa-

cebook inte kan visa alla edge skapade Facebook en algoritm som ska sortera ut det 

viktiga enligt författarna. EdgeRank rankar alla edge utefter om användaren och den 

som gjort en handling är i nära relation med varandra (affinity), vad för kategori av 

handling det gäller såsom inlägg, kommentar, gillning, video, bild etc (weight) och hur 

gammalt inlägget är (Time Decay) (ibid). När det gäller weight är detta något som Fa-

cebook själva bestämmer över. Bilder och videos väger tyngre än länkar enligt Malt-

hous et al. (2013) och rankas alltså högre. Detta är för att Facebook vill visa mycket av 

det de tror engagerar användare (ibid). Författarna skriver också att nya funktioner ran-

kas högt. Som exempel nämner de när funktionen att “checka in” på en plats var ny. De 

poängterar också att inlägg rankas om hela tiden och att det som visas för tillfället är 

vad som har högst rankning just för tillfället. 

 

I en undersökning som gjorts av Thies, Wessel och Benlian (2014) framgick det att kre-

ativa kampanjer inom crowdfunding som till exempel film och musik lyckades få bäst 

marknadsföring och socialt brus (eng. social buzz) på Facebook. Vidare skriver de att 

kreativa och entreprenörs-liknande crowdfundingkampanjer visar en positiv effekt på 

antalet Facebook delningar och att socialt brus har en positiv påverkan på kampanjer. 

De förklarar också att givare hittar kampanjer genom sina sociala medier och vill då 

först höra från personer de känner att detta är något bra innan en skänker pengar själv. 

Därför tror de också att Facebook, där många har alla sina vänner, får en mer positiv 

inverkan än till exempel Twitter där många kanske inte har det på samma sätt. I en an-

nan studie gjord av Summers, Chidambaram och Young (2016) visade det sig dock att 

Facebook delningar inte gav lika positiv effekt utan där gav Google+ delningar och 

Tweets bättre resultat. Vad som gav bäst resultat på Twitter och Google+ var när det 

både gjordes tweets eller delningar tillsammans med att visa signaler av engagemang 

(ibid).  

 
 
2.3 Varumärke 
Hultén (2014) definierar varumärke som den identitet som en verksamhet, produkt eller 

tjänst kan ha. Han fortsätter med att beskriva det som att identiteten kan utgöras av till 

exempel namn, symboler, tecken, färger, former eller en kombination av flera. Kapferer 

(2012) förklarar dock att han tycker det är svårt att definiera vad ett varumärke är då 
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experter har olika definitioner på begreppet. Detta blir påtagligt då Grönroos (2015) 

tycker att definitionen av varumärket som beskrivs som ett namn, tecken, symbol eller 

andra särdrag inte räcker till då det inte tar med serviceprocessen när det kommer till 

tjänsteområden och utesluter kunden. Ett varumärke kan ses som ett namn som har 

makten att påverka (Kapferer, 2012). Det är inte namnet i sig som är viktigt utan för att 

namnet ska kunna utvecklas och bli ett varumärke så behöver det kunna visa engage-

mang, inge respekt, förtroende och passion (ibid). 

 

Det är inte bara företag, produkter och tjänster som kan vara ett varumärke, utan idag 

kan allt vara ett varumärke (Kapferer, 2012). Även personer kan vara ett varumärke då 

de är lika kopplade till kunder som traditionella typer av varumärken enligt Blackwell 

(2004). Därav kan musikstjärnor vara ett varumärke (ibid). Författaren jämför företag 

och rockband och ser likheter i deras visioner. Han ger exempel på att båda vill få sitt 

stora genombrott, få lojala kunder och bli långvariga branschledare. Vissa artister och 

band har lyckats bygga upp starka och långvariga varumärken som lever kvar och kan 

fortsätta sälja album även efter att de avlidit, som till exempel Elvis lyckat med. Medan 

andra bara lyckas med att vara i rampljuset en kort stund och har en så kallad “15 minu-

tes of fame”. Därmed kan andra lära sig av deras erfarenhet och ta lärdom då de blir 

exempel på hur en inte bygger starka och långsiktiga varumärken (Blackwell, 2004). 
 
 
2.3.1 Identitet och image 
Varumärkesimage är den bilden som kunden har av varumärket i sina tankar (Grönroos, 

2015). Detta kan vara grundat på kundens tidigare upplevelser och erfarenheter av va-

rumärket (Hultén, 2014). Varumärkesidentitet är istället den image som marknadsföra-

ren vill att varumärket ska ha och så som hen vill att kunden ska se varumärket (Grön-

roos, 2015; Mårtenson, 2009). Varumärkesidentiteten specificerar vad varumärket har 

för värde och originalitet (Kapferer, 2012). Det kan ge direktiv, mening och ett syfte för 

varumärket (Aaker, 2010). Enligt Mårtenson (2009) så borde ett varumärke ha en klar 

och stark varumärkesidentitet som ska vara en uppsättning av associationer som företa-

get skapar eller som de bevarar sedan innan, vilket kan göras med hjälp av till exempel 

marknadskommunikation. Ett band som har en tydlig image är Kiss som använde sig av 

en strategisk plan och väldigt bra marknadsföring (Blackwell, 2004). De stack ut väldigt 

mycket med sitt smink, kläder och “hårdrocks livsstil” med att slå sönder gitarrer. Deras 

strategi var att sticka ut och skrämma föräldrar och “normala” personer och ju mer de 
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lyckades med det, desto större blev deras fanbase som ville ta del av deras liveshow 

(ibid). 
 

Om uppfattningen istället är att en person beter sig i enighet med sitt sanna jag så är den 

personen autentisk enligt Moulard, Garrity & Rice (2015). I en undersökning av förfat-

tarna som handlar om kändisars autencitet visade sig två faktorer vara viktiga för att 

kunna avgöra om en känd person är autentisk. Den första faktorn är om kändisens be-

tende är unikt för den personen och den andra faktorn är om det betendet är stabilt över 

tiden (ibid). Till exempel så sågs inte Paris Hilton som autentisk i denna undersökning 

då testpersonerna inte tyckte att hon hade en riktig talang som gjorde att hon “förtjä-

nade” sitt kändisskap utan att hon blev känd genom att ha rika föräldrar. Kändisar som 

var väldigt unika och hade en originell stil sågs däremot som väldigt autentiska, medan 

kändisar som bara följer trender sågs som o-autentiska (ibid). De fortsätter med att be-

rätta att en annan avgörande faktor var att kändisen personlighet och egenskaper inte 

ändrar sig hela tiden, utan hålls den samma. 
 
 
2.3.2 Varumärkets betydelse  
Consoli (2010) beskriver att känslorna är de som ofta styr när det kommer till ett köpbe-

slut. Utöver de rationella faktorerna som pris och kvalitet vill kunden ha tillit, kärlek 

och drömmar enligt författaren. Kunden bryr sig om symboliken bakom en vara eller en 

produkt. Idag finns det ett brett utbud av näst intill identiska produkter vilket gör att 

produkten inte är primär utan snarare relationen till varumärket och de känslor som upp-

står av produkten enligt författaren. Fortsättningsvis beskriver författaren att människor 

har något som kallas för emotionell intelligens som är relaterat till känslor och icke-

rationell. Trots det så använder vi den på ett rationellt och medvetet sätt. På så vis är det 

en form av intelligens som inte är logisk men den är starkt känslomässigt laddad (ibid). 
 
2.4 Interaktion på internet  
Sociala medier är ett verktyg för att kunna tillfredställa sina kunder, bygga relationer till 

dem samt skapa kundengagemang (Sashi, 2012). Adjei, Noble och Noble (2009) tar 

även upp att varumärkens olika intressegrupper online är hjälpsamma för att behålla 

både sina nya och gamla kunder. I detta kapitel presenterar vi olika teorier och begrepp 

om relationer som kommer till användning i analysen.   
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2.4.1 Intresseskapande och övertygande kommunikation 
En av de klassiska marknadsförings-modellerna är AIDA-modellen. Den består utav 

fyra faser: uppmärksamhet, intresse, önskan/begär och handling (Fill, 2013). Dessa fa-

ser förklarar de mentala stegen som en kund går igenom innan den genomför ett köp 

(Smith & Taylor, 2004). De representerar hur en försäljningsprocess funkar och visar 

vilka delar en försäljare behöver tänka på under processen (Fill, 2013). Senare blev det 

även en modell för att förklara hur övertygande kommunikation funkar (Wijaya, 2012).  

 

Med utgångspunkt från Kiani (1998) och Kierzakawski (1996 i Kiani, 1998) utvecklade 

Dann och Dann (2011) “Five step model for e-marketing promotions” som består av 

följande steg: 

Awareness - I första steget sker ett erkännande av varumärkets existens, här blir kun-

den  medveten om att varumärket finns. 

Attraction - För att få besökare till en hemsida eller sociala medie-plattformar behövs 

någon form av attraktion och nyfikenhet för att uppmuntra kunderna till att ta sig dit. 

First contact - Här handlar det om att faktiskt få besökare till sina kanaler. Författarna 

anser att det är bättre att ha färre antal besökare som faktiskt leder till köp än att ha 

många besökare som egentligen är ointresserade.  

Call to action - Målet är att någon form av agerande sker från kundens sida. Detta kan 

exempelvis ske genom att uppmana till ett köp av en produkt, att någon ska gilla en so-

ciala medie-sida eller anmäla sig till ett nyhetsbrev. 

Repeat activity - För att skapa återkommande besökare, lojalitet och kundmedverkan är 

det viktigt att ha en kommunikationsstrategi. Här ska även marknadsföring efter köp 

ingå för att kommunicera ett bekräftande budskap för att kunden inte ska ångra sig.  
 
 
2.4.2 Kundengagemang  
Sashi (2012) menar att endast genom att möta kundernas behov kan säljaren möta sina 

egna behov. Författaren fortsätter vidare att förklara att kundengagemang uppstår om en 

lojal kund också får ett emotionellt band till produkten, varumärket eller företaget. En 

kund som förespråkar ett varumärke måste först lita på säljaren, dock behöver inte det 

betyda att relationen blir långvarig. Engagerade kunder är mer benägna att förespråka 

produkten via word-of-mouth och kommentera på sociala nätverk (ibid). Normann 

(2011) förklarar att framgång kan kopplas till förmågan att involvera kunden emotion-

ellt och på andra sätt. Han fortsätter med att berätta om en studie som har gjorts där 

framgång (i ekonomiska termer) mättes hos olika företag. De företag som hade kunder 
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som medverkade hade större framgång än de företag som hade kunder som var passiva 

(ibid). 

Med engagemang menas den upprepade interaktion mellan företag och konsument som 

tillåter varumärken att skapa en djupare och mer meningsfull relation (se Economist 

Intelligence Unit, 2007b i Sashi, 2012). Det handlar om en pågående process som fram-

skrider med tiden (ibid). Chaffey (2008) skriver om Richard Sedleys definition på be-

greppet customer engagement där han menar att det handlar om upprepade interaktioner 

som leder till att stärka den emotionella, psykiska och fysiska investeringen en kund har 

gjort i varumärket. När det kommer till marknadsföring på sociala medier innebär pro-

cessen att skapa ett kundengagemang som resulterar i ökad tiden och uppmärksamheten 

en kund spenderar på ett varumärke (Chaffey, 2008). Sociala mediers interaktiva natur 

kan eventuellt utvidga kundens roll till att inkludera kunden i skapandet av värde (Sashi, 

2012). 

Enligt Malthouse et al. (2013) förändrar social media sättet att hantera sina kundrelat-

ioner. Författarna undersöker hur social media påverkar “customer relationship mana-

gement” (CRM) i ett koncept de kallar för social CRM. De kommer fram till att relat-

ionen till avsändaren förändras då kunden blir mer aktiv och ges större makt. Detta ef-

tersom kunden kan dela med sig av sin åsikt väldigt enkelt och så att även andra kunder 

hör.  Malthouse et al. (2013) delar in kundens engagemang på en skala av lågt engage-

mang och högt engagemang. En gillning på Facebook klassas som att ha ett lägre enga-

gemang enligt författarna. Det positiva med en gillning är att facebookvännerna också 

kan se avsändarens inlägg. Dock sker inte något aktivt engagemang i att stötta varumär-

kets marknadsföringsaktiviteter (ibid). Att kommentera räknas enligt författarna som att 

ha ett högre engagemang. De framhåller att det negativa med kommentarer är att avsän-

daren får mindre kontroll över vad andra kunder ser och läser i samband med inlägget 

avsändaren har postat.  
 

Sashi (2012) framhåller att när det finns ett starkt emotionellt band mellan konsument 

och varumärke men ett lågt relationellt utbyte resulterar det i en hänförd och förtjust 

kund. En hänförd kund känner positiva känslor men interaktionen med varumärket är 

ovanlig och en transaktion är sällsynt. Denna typ av kund kommer inte vara en del av en 

långvarig relation men kan ändå leda till att kunden blir en förespråkare. Det känslo-
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mässiga engagemanget en hänförd kund känner kan göra dem mer benägna att tala gott 

om varumärket. Särskilt i sociala medier kan detta komma i uttryck via WoM (ibid).  
 

Sashi (2012) fortsätter med att definiera ett fan då konsumenten har ett högt relationellt 

utbyte och ett starkt emotionellt band med ett varumärke, det finns här ett större enga-

gemang från kundens sida. Fans är lojala och hänförda av varumärket som de har blivit 

förespråkare av (ibid). Relationen karaktäriseras av samarbetsvillighet och “ömsesidigt 

anpassande” samt delade förmåner och bördor (se Macneil 1981 i Sashi 2012). Fans 

investerar mer tid, uppmärksamhet, energi, känslor och pengar för att bygga upp och 

behålla en relation till ett varumärke (Blackwell, 2004). Med fans kan varumärken 

skapa en långsiktig relation som kan leda till ökad vinst (ibid).  
 
 
2.4.3 Kundrelationens lönsamhet  
Return on Relationships (ROR) är den långsiktiga finansiella vinsten som uppstår från 

relationer som skapats och underhållits i en organisations nätverk (Gummesson, 2008). 

Mer konkret innebär detta att relationsintäkter minus relationskostnader resulterar i lön-

samhet av kundrelationer (ibid). Grönroos och Helle (2012) utvecklar begreppet ROR 

till Reciprocal ROR (RORR) vilket innebär att de betonar den gemensamma delen av en 

relationen. Det uppstår en win-win-situation i relationer som beräknas i RORR (ibid). 

Det är just den ekonomiska vinsten det brukar talas om när det gäller ROR men det 

finns de som skriver om icke-monetära vinster, såsom gott word-of-mouth (Ryals, 2002; 

se Kumar et al., 2007 i Grönroos & Helle, 2012).  

 
2.4.4 Omvärldsrelationer online  
Online PR eller e-PR handlar om att arbeta med relationer till tredje parts-sidor på in-

ternet för att främja sin media-närvaro (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). För att nå en 

stor publik och nå rätt målgrupp är e-PR ett billigt sätt att använda sig av, det är ett 

verktyg för att bygga en hype kring en kampanj. Denna tredje part kan vara olika in-

fluencers och opinion leaders som publicerar material online via exempelvis en blogg 

eller Facebook-sida. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) menar att som företag bli om-

nämnd av en person som inte har någon koppling till företaget anses vara mer trovärdigt 

än om företaget skulle säga något själv, då den personen är oberoende. Online är delta-

garna uppkopplade med varandra och kan lätt kommunicera. De som använder sig av 

internet har tillgång till mer information från flera olika källor (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Vad som sägs av eller om ett företag kan lättare diskuteras och ifrå-
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gasättas då det finns möjlighet att själv hitta information. Det har i och med detta blivit 

svårare för företag att kontrollera vad som som sägs om varumärket och hur det fram-

ställs. Å andra sidan har det kommit fler kanaler där företag själva kan sprida sin egen 

historia, som sociala media-konton eller hemsidor. På internet sprids information och 

åsikter fort därför är det viktigt att kunna svara på den respons som mottas, det kan vara 

extra viktigt att snabbt besvara negativa kommentarer (ibid). 
 
 
2.5 Teorins användning  

                                   
 

(Egen 2017)  

Denna studie kommer att kretsa kring crowdfunding och kampanjskaparens upplevelser 

av det. Med detta som utgångspunkt har vi illustrerat ovanstående modell för att tydligt 

visa på användningen av teorier i vår analys. Utifrån fokuset på sociala medier kommer 

vi analysera varumärken och relationer. Det innebär att vi kommer att analysera sociala 

medier, varumärken och relationer var för sig men också sambanden mellan dem under 

en crowdfunding. Detta med hjälp av de teorier vi presenterat. 
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3 Metod 
I detta kapitel presenterar vi hur vi gått tillväga för att göra vår studie och komma fram 

till svaret på våra forskningsfrågor. Vi diskuterar den kvalitativa metoden, den deduk-

tiva ansatsen i uppsatsen, datainsamlingsprocessen och den vetenskapliga kvaliteten. 

Till sist berättar vi om hur arbetet har gått till för att du som läsare ska ges möjlighet att 

förstå vår forskning så korrekt som möjligt.  

 
 
3.1 Kvalitativ metod 
Vi har valde att använda oss utav en kvalitativ metod där vi utifrån ett syfte samlat in 

empiri och analyserat detta med hjälp av relevanta teorier. Kvalitativ metod innebär att 

forskaren är intresserad av hur något är skapat och vill undersöka naturen och egen-

skapen något innehar (Hartman, 2004; Starrin & Svensson, 1994). Forskaren får förstå-

else för en individ eller en grupps miljö och världsbild (ibid). Enligt Alvehus (2013) 

handlar kvalitativ forskning också om att visa på komplexitet och nyansrikedom. Intres-

set och målet med tolkningen av data ligger i att bidra till en mer generell förståelse av 

ett fenomen (Alvehus, 2013).  
 

Corbin (2015) listar olika anledningar till varför forskare använder sig av kvalitativ me-

tod, där en av orsakerna är att undersöka ett område som inte blivit grundligt utforskat 

ännu. Detta var vår främsta anledning till valet att använda oss av en kvalitativ metod då 

crowdfunding är ett relativt nytt fenomen såsom det sker idag. I valet av kvalitativ me-

tod förväntade vi oss att nå djupare och hitta orsakssamband i den komplexitet som vilar 

inom vårt forskningsområde. 
 

Som vi nämnt i problemdiskussionen finns det redan kvantitativ forskning på delar av 

det vi vill undersöka. Dock som vi visat är denna forskning svår att tolka och ibland till 

och med motsägelsefull. Det är svårt att peka på orsaker när algoritmer som facebooks 

EdgeRank kan manipulera resultatet. Även om vår studie också har påverkats av algo-

ritmer upplever vi att den kvalitativa metoden tagit oss närmare svaren på våra forsk-

ningsfrågor än den kvantitativa metoden skulle ha gjort.  
 
 
3.2 Induktion och deduktion  
Som forskare gäller det att framställa teorier som ska ge en bra kunskap om verklighet-

en och underlaget för att bygga teorier är empiri (Patel & Davidson, 2011). Det finns tre 
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olika begrepp som ger alternativa sätt på hur teori och empiri kan relateras. Dessa är: 

deduktion, induktion och abduktion (ibid).  
 

Om forskaren arbetar deduktivt så utgår hen från allmänna principer och existerande 

teorier i sina slutsatser (Patel & Davidson, 2011; Patton, 2002). De existerande teorierna 

bestämmer vilken information forskaren ska samla in, hur den ska tolkas och till sist hur 

resultat relateras till teorin (Patel & Davidson, 2011). Forskarens egna uppfattningar 

påverkar då inte forskningsprocessen i lika stor grad då hen istället utgår från teorier 

(ibid). Vi har varit deduktiva i vår start av denna undersökning eftersom vi utgått från 

teorier. 
 

Om forskaren istället arbetar induktivt så studerar den forskningsobjektet utan att först 

söka stöd från tidigare teorier, alltså får hen då sin teori från den insamlade empirin (Pa-

tel & Davidson, 2011). När forskare gör en induktiv analys menar Patton (2002) att det 

gäller att hitta mönster och teman i empirin som framkommer genom ens interaktion 

med empirin. Fortsättningsvis beskriver han att kvalitativa undersökningar speciellt rik-

tar sig mot att utforska, upptäcka och att ha en induktiv logik. Patton (2002) fortsätter 

med att berätta att när forskaren gör en induktiv analys börjar hen med att göra detalje-

rade observationer och fortsätter att arbeta mot att bygga upp generella mönster som 

upptäcks i empirin. Vi gjorde delvis på detta sätt när vi tolkade vår empiri. 
 

En av skillnaderna mellan en induktiv och deduktiv analys är att att det deduktiva till-

vägagångssättet oftast innehåller hypoteser som bestäms innan en börjar samla in empiri 

(Patton, 2002). Strategin i en induktiv analys är istället att låta de mönster som hittas 

genom observationer och i intervjuerna leda till resultatet till skillnad från att i förväg 

förutsätta vad resultatet blir (ibid). Båda synsätten brukar dock kombineras i praktiken, 

till exempel genom att vissa forskningsfrågor bestäms deduktivt medan andra är öppna 

för att tillåta induktiva analyser (ibid). Abduktion kan sägas vara en kombination av 

induktion och deduktion (Patel & Davidson, 2011). Abduktion utgår liksom induktion 

från empirisk fakta men avfärdar inte teoretiska förföreställningar och är på så vis nära 

deduktionen (Alvesson & Sköldberg, 2017).  
 

Vi har använt oss av ett växelspel mellan deduktion och induktion.Vi hade en deduktiv 

ansats då vi har en viss kunskap om ämnet sedan tidigare. Däremot har vi varit induk-

tiva under intervjun för att styra respondenten så lite som möjligt. Under tolkningen av 
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empirin sökte vi teman på ett induktivt sätt men jämförde sedan dessa med tidigare 

forskning på ett deduktivt vis vilket gjort att tolkningen präglas av abduktion. 
 
 
3.3 Datainsamling  
Här kommer vi berätta om studiens urval och hur det har gått till vid insamlandet av 

empiri. 

 
3.3.1 Strategiskt urval 
Trost (2010) förklarar att i kvalitativa studier vill forskaren uppnå stor variation i sitt 

urval för att det ska vara heterogent. Urvalet skall dock vara inom en bestämd ram så att 

en respondent inte är överdriven eller udda (ibid).  
 

Vårt urval skedde strategiskt utifrån kriterier, som att respondenterna ska ha relevant 

kunskap, utbildning eller erfarenhet inom ämnet. Vi sökte på internet efter personer som 

genomfört crowdfunding. Det har inte lagts någon vikt kring om crowdfundingen varit 

lyckat men vi har naturligt utefter vårt teoretiska ramverk utgått från att social media 

närvaro hör samman med en lyckad kampanj. Därför har vi oavsiktligt valt personer 

som lyckats med sina kampanjer eftersom målet var att intervjua personer som vi tror 

kan besvara våra frågor om social media i samband med crowdfunding. Vi räknade med 

att respondenterna hade en djupare inblick i crowdfunding även om inblicken bara berör 

dem själva och därmed blir något smal. Vi valde även ut personer som inte skapat en 

egen kampanj men som på olika sätt varit involverade i crowdfunding-kampanjer och 

därmed är väldigt kunniga på området crowdfunding. Dessa har vi benämnt som exper-

ter då de kan reflektera kring crowdfunding mer allmänt och har en bredare insyn, även 

om insynen inte är lika djup som någon som själv genomfört en crowdfundingkampanj. 

Som Trost (2010) säger är få väl genomförda intervjuer bättre än flera dåligt genom-

förda intervjuer. Vi har genomfört 8 intervjuer med kvalitet och fått in den empirin som 

behövts för att genomföra studien väl.  

 
3.3.2 Intervjuer  
För att samla in empiri har vi genomfört flera semistrukturerade intervjuer. Semistruktu-

rerade intervjuer karaktäriseras av att de har en hög grad av standardisering och en lägre 

grad av strukturering (Hartman 2004). Intervjuguiden som utformats har tagit inspirat-

ion från Trost (2010) som skriver om att guiden bör vara ganska kort och ta upp stora 

områden. I operationaliseringsprocessen har vi utifrån forskningsfrågorna formulerat 

intervjuguiden. I arbetet har vi fått fram vissa nyckelbegrepp som är relevanta och kun-
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nat göra vissa kategorier av frågor. Detta blev slutligen tre stora områden med flera un-

derkategorier som använts att samtala kring med mål att uppfylla studiens syfte och 

besvara dess forskningsfrågor. När intervjuguiden var färdigställd studerade vi den nog-

grant och försökt lära oss den utantill för att inte komma bort oss under intervjuerna.  
 

Intervjuguiden innehåller följande rubriker (för detaljer se bilaga 1): 

• Crowdfunding - speciellt musik 

• Hur kampanjen kan marknadsföras på sociala medier 

• Relationer via sociala medier 

• Bakgrund om personen 
 

Det är viktigt att frågorna är utformade så att informationen som samlas in blir om per-

sonens upplevelser av sin värld (Bryman & Bell, 2017). Vi har försökt att ställa öppna 

frågor som uppmuntrar till att personen berättar om sin egen upplevelse och uppfatt-

ning. En kvalitativ intervju är en undersökningsmetod som liknar en mer vardaglig situ-

ation och har en karaktär av ett vanligt samtal (Holme & Solvang, 1997). Det är en in-

tervjuform där intervjuaren inte försöker styra undersökningspersonerna (ibid). Genom 

frågorna vill vi ta reda på utmaningar och aspekter om crowdfunding som vi själva 

kanske inte tänkt på. Att vara flexibel och följsam har därför varit något vi strävat efter. 

Desto fler intervjuer vi genomfört desto bättre har det gått att vara mer fri från intervju-

guiden och hoppa fram och tillbaka mellan områdena. Merriam och Tisdell (2016) 

nämner att i början av intervjuerna kan det vara hjälpsam att ha lite fler och mer struktu-

rerade frågor. De poängterar dock att det är bättre att till slut ställa få och öppna frågor 

för att lättare ta in vad intervjupersonen säger (ibid). Detta är något vi känner att vi 

lyckats med mer och mer under intervjuprocessens gång. 
 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) finns det två viktiga aspekter att tänka på när det 

gället att bedöma hur värdefull en persons minnen av en händelse är. Detta genom av-

stånd och beroende. Ju längre ifrån en händelse personen befinner sig i tid och rum, 

desto mindre värd är händelsen ur ett källkritiskt perspektiv. Detta eftersom minnen 

bleknar med tiden. Vi har tagit hänsyn till detta i vår studie genom att bland annat inter-

vjua en som genomfört sin crowdfundingkampanj under tiden som vi arbetat med denna 

uppsats. Även övriga respondenter som genomfört kampanjer har gjort detta inom de tre 

senaste åren. 
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3.3.3 Presentation av intervjupersonerna  
Här nedan kommer en kort presentation om våra respondenter, längre beskrivning av 

intervjuerna finns i bilaga 2. Vi har valt att låta respondenterna vara anonyma i den em-

piriska analysen då det har funnits en önskan om anonymitet. Vi ser dock att detta är till 

vår fördel då det låter empirin få det stora fokuset och det ligger inte vikt i vem det är 

som säger vad. 

  

Anna Christoffersson, Artist 

Anna Christoffersson är artist och låtskrivare med flera års erfarenhet som musiker. 

Under 2017 samlade hon in pengar för att finansiera produktionen av ett album. Hon 

använde sig då främst av en crowdfunding-plattform men tillät även personer att ge 

pengar via swish. 
  
Chrissie Faniadis, VD EUNIA AB 

Chrissie Faniadis arbetar bland annat som affärskonsult och finanseringsrådgivare, med 

särskild inriktning på kulturområdet. Hon undervisar också på olika universitet och har 

föreläst inom crowdfunding. Faniadis är expert hos European Cultural Foundation och 

medlem av Culture Action Europe.  
  

Linn Haraldsson, Artist 

Linn Haraldsson är sedan 6 år tillbaka gitarrist i bandet Call Cat som under sommaren 

2016 genomförde en crowdfundingkampanj för att finansiera bandets debutalbum. Ha-

raldsson studerar just nu data och systemvetenskap med inriktning på digitala medier. 
  
Emma Knyckare, Grundare av Statement Festival 

Emma Knyckare är bland annat komiker, programledare, radiopratare och nu arrangör. 

Knyckare är nämligen initiativtagare till Statement Festival som kommer arrangeras för 

första gången år 2018. För att finansiera festivalen genomfördes en crowdfundingkam-

panj sommaren 2017 som blev väldigt lyckad och har fått mycket uppmärksamhet. 
 

Peter Nordberg, Artist 

Peter Nordberg är en artist och låtskrivare med många års erfarenhet. Han är aktiv i 

både Norge och Sverige. Under 2016 gjorde han crowdfundingkampanj för att finansi-

era inspelningen och distribution av hans fjärde soloalbum. Kampanjen genomfördes 

via en crowdfunding-plattform. 
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Ludvig Papmehl-Dufay, Skapare av två lyckade kampanjer 

Ludvig Papmehl-Dufay är arkeolog och arbetar på Kalmar läns museum samt som uni-

versitetslektor på Linnéuniversitetet i Kalmar. Han var involverad i ett mycket lyckat 

crowdfunding-projektet i december 2014, som var en av de första kampanjerna i Sve-

rige, och även senare i en annan kampanj. Vi har valt att intervjua Papmehl-Dufay i 

egenskap av crowdfunding-expert. 
 

Erika Svensson, Artist 

Erika Svensson går under artistnamnet Anja Erika och har varit musiker i ungefär 15 års 

tid. När vi talade med henne hade hon just avslutat en lyckad crowdfunding för att fi-

nansiera utgivningen av en låt samt en kampanj och releasespelning i samband med 

detta. 
 

Max Valentin, CEO Fabel 

Max Valentin driver företaget Fabel och har en master med inriktning "Business inno-

vation and entrepreneurship". Valentin har föreläst om crowdfunding vid flera tillfällen. 

Han var en av grundarna till crowdfunding-plattformen Crowdculture som funnits sedan 

2010.  

 
 
3.4 Vetenskaplig kvalitet 
Augustsson (2012) menar att kvalitet innebär att kunna förmedla sitt budskap till de 

läsare som är intresserade av de frågeställningar som undersöks. Med utgångspunkt från 

detta behöver forskarna kunna balansera det som de själva tycker är intressant med vad 

läsaren tycker är intressant, vilket är något vi har haft i åtanke. En annan del av kvalitet 

är att se till studiens praktiska relevans och hur resultaten kan komma att få betydelse 

praktiskt (Alvehus, 2013). I det avlutande kapitlet “Slutdiskussion” är praktisk relevans 

något vi diskuterar närmare. Närhet är ett viktigt begrepp för att bedöma kvalitativ 

forskning. Detta kan innebära att komma ämnet nära och genom intervjuer ställa frågor 

med en mer öppen karaktär. Det är också viktigt med fyllighet i beskrivningar för att 

inte förlora innebörden (Starrin & Svensson, 1994). Vår utgångspunkt har varit att få ett 

djup och en närhet i studien. Självklart vill vi uppnå rättvisa beskrivningar och har tänkt 

på att försöka få med allt som är relevant för att få en korrekt förståelse. 
 

Reliabilitet (pålitlighet) och validitet (giltighet) är två begrepp som kan kopplas till kva-

liteten på en studie. Med reliabilitet menas att forskare ska kunna göra samma studie 
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flera gånger och uppnå samma resultat varje gång (Hartman, 2004; Alvehus, 2013). 

Begreppet är vanligt i framför allt kvantitativa studier men kan också användas i kvali-

tativa sammanhang. Reliabilitet handlar om överensstämmelsen och pålitligheten i en 

forskning (Bryman & Bell, 2005). Interbedömarreliabilitet är när studien innehåller sub-

jektiva bedömningar av olika observatörer, exempelvis när insamlad data ska kategori-

seras (ibid). Eftersom vi varit tre personer som utfört studien fanns en risk att våra tolk-

ningar inte var likadana. För att undvika detta strävade vi efter att vara överens om hur 

skulle tolka och ha en tät dialog. Med validitet menas hur korrekt observationen av det 

forskaren undersöker är, med andra ord är målet att uppnå en riktig och sann världsbild 

(ibid). Forskaren bör tänka på att verkligen undersöka det som är ämnat att undersökas 

och inte falla ur ramen för forskningsfrågorna (Alvehus, 2013).  
 

Alvehus (2013) menar att det i kvalitativa studier är svårt att tala om en verklighet som 

inte är något påverkad av personerna som utför studien. Därför kan användningen av 

begreppen reliabilitet och validitet bli något märkvärdigt. Det skulle vara svårt att få 

exakt samma resultat om studien utfördes igen av någon annan när kvalitativ metod 

används, särskilt med tanke på utförda intervjuer (Alvehus, 2013). Observationer är ofta 

påverkade av de föreställningar en person har av världen. Dock ifrågasätter Guba och 

Lincoln (1994, se Bryman & Bell, 2005) att det finns en enda sanning och menar att det 

kan finnas många olika beskrivningar av den sociala verkligheten. En del av validiteten 

som kan vara relevant för kvalitativa studier, och så även för denna studie, att beakta är 

att granska sin metod så att den empiriinsamling och analys som sker är rimlig. Genom 

att vara självkritisk och försöka se problemet ur flera perspektiv kan forskaren troligen 

framhålla ett mer giltigt resultat och sannolik slutsats (Alvehus, 2013).  
 

Det finns även andra kriterier som kvalitativa studier kan utvärderas efter, som vissa 

anser är mer anpassade till just kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005). Bryman och 

Bell (2005) hänvisar till Guba och Lincoln (1994) som för att bedöma kvaliteten istället 

använder begreppen trovärdighet och äkthet. Dessa begrepp har hjälpt oss att få en 

bättre förståelse för kvalitet kopplat till kvalitativa studier. Med trovärdighet menas att 

studien har tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet (Guba & Lincoln, 1994 se Bry-

man & Bell, 2005). Det är även viktigt att forskaren kan styrka och bekräfta att den 

handlat i god tro, det vill säga att en inte har egna motiv eller styr undersökningen 

(ibid). Med äkthet menar Guba och Lincoln (1994 se Bryman & Bell, 2005) bland annat 

att forskaren ska ge en rättvis bild och att studien bör har tillfört något till de personer 
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som medverkat i den. Exempelvis genom att få en bättre förståelse för sin egen och 

andra deltagares upplevelse av den miljö och situation de befinner sig i (ibid). Vi hop-

pas och tror att så är fallet. 
 
 
3.5 Forskningsprocessen  
Vårt intresse för crowdfunding förstärktes under sommaren 2017 i och med crowdfun-

dingen av Statement Festival. Festivalen fick stor uppmärksamhet bland våra vänner på 

våra sociala medier. Vi har kunnat följa utvecklingen av vad som från början var en 

reaktion på förekomsten av sexualbrott på festivaler men som utvecklades till att bli en 

festival. Vi valde därför att vi ville studera crowdfunding och särskilt inom musikbran-

schen i Sverige. Närmare bestämt ville vi studera kampanjskaparens roll inom crow-

dfunding eftersom vi sett hur artister som använder sig av crowdfunding kan klara sig 

på egen hand utan att ha kontrakt med ett skivbolag. Vi har samtidigt en förkärlek till 

social media som vi upplever vara kopplade med kampanjer som sker via internet. Där-

för började vi söka tidigare forskning om crowdfunding och social media, vilket gör oss 

deduktiva i vår start.  
 

När vi hittade en kvantitativ studie som inte kunde bekräfta att social media-närvaro 

hänger ihop med en lyckad crowdfundingkampanj, något som vi upplevt som näst intill 

allmänt vedertaget, blev vårt nuvarande syfte och ämne mer tydligt. Vi började efter det 

att lägga märke till flera kvantitativa studier som inte nått motstridiga resultat. Samban-

det mellan sociala medier och crowdfunding fann vi därför intressant att undersöka kva-

litativt. Därmed valde vi att släppa kampanjskaparens roll och fokusera enbart på sam-

spelet mellan crowdfunding och sociala medier, dock fortfarande ur kampanjskaparens 

perspektiv. 
 

Efter att vi valt vårt ämne diskuterade vi fram preliminära forskningsfrågor för att få en 

god start. Vi började också spekulera kring vilka teorier som skulle bli användbara. Vi 

har arbetat med våra forskningsfrågor under tiden som vi hämtat information från tidi-

gare studier som vi funnit i artiklar och böcker. När vi sökte i artiklar så försökte vi 

också att se till att artikeln var publicerad i legitima vetenskapliga tidsskrifter så de hål-

ler en hög kvalité.  
 

Efter att ha samlat in tillräckligt med teori för att sammanställa en intervjuguide arbe-

tade vi parallellt med att samla empiri och ytterligare teori. Vi tog kontakt med respon-
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denterna via mail eftersom vi anser att mail tillåter personer att svara på sina egna vill-

kor och när de själva har tid. Vi har inte alltid kunnat ordna ett personlig möte då tid och 

resurser varit begränsade. De olika intervjuerna har skett på olika sätt, både över telefon, 

videosamtal på skype och personliga möten. 
 

Under intervjuerna har vi oftast varit två eller tre personer som medverkat, det kan ha 

både fördelar och nackdelar. Då vi varit flera har alltid en person kunnat vara mer kon-

centrerad på att ta anteckningar och observera intervjun, något som Bryman & Bell 

(2017) nämner som positivt. Trost (2010) däremot tar upp att det i vissa situationer kan 

upplevas hotfullt att bli utfrågad av flera intervjuare. Vi har ändå upplevt att det varit till 

vår fördel och även om en person ledde intervjun mer har alla kunnat flika in då det 

behövts. Vi har heller inte upplevt att intervjupersonerna visat tecken på att de känt sig 

obekväma i situationen. Under intervjun har vi varit induktiva och försökt att styra sam-

talet så lite som möjligt. 
 

När vi sedan analyserat och tolkat empirin har vi försökt att närma oss ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att forskaren försöker för-

stå  innebörderna och intentionerna hos människor sedda i sin verklighet och miljö (se 

Sjöström, 1994 i Starrin & Svensson, 1994). Forskare kan sedan tolka empirin genom 

att jämföra vissa stycken med helheten för att se rimligheten (se Westerlund, 2015 i 

Fejes & Thornberg, 2015). Genom hermeneutiken kan forskaren förstå vissa unika före-

teelser i relation till det som finns omkring (se Sjöström, 1994 i Starrin & Svensson, 

1994). Genom den kunskap som kommer ur detta kan forskaren bättre förstå företeelser 

i dess unika sammanhang (ibid). Alvesson och Sköldberg (2017, s.134) förklarar att 

“Delen kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna”. Genom att 

börja i en del och sätta den i samband med helheten, för att sedan återgå till studerandet 

av delen, får forskaren i processen en djupare förståelse av båda delarna (ibid).  
 

Det är på det ovan beskrivna sätt vi arbetat med de olika delarna. För att kunna under-

söka de olika delarna delade vi in empirin i olika kategorier utan hänsyn till tidigare 

forskning vilket innebär att vi var induktiva. Det gjordes genom att färgkoda de teman 

vi kunde uttyda och sedan undersöka underkategorier i dessa. Vi var sedan deduktiva 

och kopplade samman bekräftelser och motsägelser med teorierna vi valt ut. Under vår 

tolkningsprocess var vi hela tiden medvetna om vem som sa vad i vilket sammanhang 

för att verkligen försöka se verkligheten genom intervjupersonernas ögon. På så vis har 
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vi valt ut olika områden och analyserat dessa för sig för att sedan zooma ut och göra 

gränsöverskridande kopplingar med helheten. Detta har vi gjort för att få en nära tolk-

ning och komma på djupet av empirin. Till sist när vi besvarade våra forskningsfrågor 

återgick vi till att studera delarna på nytt och dra slutsatser. Först i efterhand ändrade vi 

intervjupersonernas namn till kodnamn för att göra dem anonyma. I vår analys av empi-

rin har alltså skett en växelverkan mellan induktion och deduktion vilket gjort tillväga-

gångssättet abduktivt. 
 

Värt att nämna är att det under vår skrivprocess varit jul och nyår. Det har gjort att vi 

inte kunnat befinna oss på samma fysiska plats. Därför har vi behövt dela upp och för-

fatta olika områdena vilket har påverkat skriftspråket i uppsatsen så att det kan skilja sig 

något mellan olika kapitel. Vi har däremot haft täta kontakter via Skype för att tolka vår 

empiri tillsammans vilket innebär att vi hela tiden varit tre personer som hjälpts åt att se 

empirin på det sätt respondenten har menat att den ska tolkas.  
 
 
3.6 Etik 
Vi har i vårt arbete försökt ha ett etiskt förhållningssätt och varit medvetna om hur vi 

tolkar delar i vår uppsats. Både när vi tolkat de teorier som används och den insamlade 

primära och sekundära datan. Etik kan vara ett sätt att granska forskningsprocessen och 

kan fungera som en riktlinje (Holme & Solvang, 1997). Vi har alltid haft i tanke att utgå 

från ett etiskt förhållningssätt främst när vi har genomfört intervjuer och sedan hur vi 

tolkat dem. Som Starrin och Svensson (1994) även tar upp är det viktigt för forskare att 

genomföra studier på ett etiskt sätt och inte ge saker vikt efter eget intresse. Vi har gi-

vetvis inte ändrat fakta.  
 

Det kan förekomma att forskaren behöver väga intresset av att finna ny kunskap mot 

behovet av att skydda intervjupersoner (Starrin och Svensson, 1994). På så sätt kan det 

uppstå en stridighet mellan validitet och etik eftersom det kan behövas kompromissa 

med användningen av empirin för att hålla en etisk linje. Det kan betyda att slusatser 

och analyser kan komma att påverkas då forskaren inte kan ta upp allt som framkommit 

i intervjuerna (ibid). Vi har tagit hänsyn till de personer som vi har intervjuat genom att 

respektera deras integritet och inte tvingat fram någon information. Ett sätt har varit att 

låta intervjupersonerna vara anonyma i kapitel 4 “Empirisk & Teoretisk Analys” för vi 

anser att det är viktigt att fokus ligger på vad som kommit fram och inte på vem som 

sagt vad.  
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3.7 Metodkritik  
Det finns viss kritik av den kvalitativa forskningsmetoden där frågan om objektivitet 

dykt upp. Bryman & Bell (2005) tar upp att det i kvalitativa studier är svårare att förstå 

varför just forskarna valt att undersöka vad de valt att undersöka. Medan det i kvantita-

tiva studier är mycket noggrant formulerat i frågeställningar och litteraturgenomgång 

(ibid). Med detta i åtanke har vi i problemdiskussionen arbetat med att framhålla den 

tidigare forskning som finns. Vidare har vi i problemformuleringen preciserat proble-

men vi undersöker.  
 

Eftersom vi i vår studie har intervjuat ett begränsat antal personer är det svårt att göra 

generaliseringar till populationer. Därför generaliserar vi istället till teori då det viktiga 

är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som kommer fram med hjälp av den insamlade 

datan. 
 

Vi tror att denna uppsats hade gjort sig bra som en induktiv studie eftersom forskarna 

tillåts leta teorier i efterhand och utveckla nya egna teorier. Både crowdfunding och 

sociala medier är relativt nya områden i forskningen. Det har varit svårt att matcha em-

pirin med redan befintliga teorier eftersom de ofta uppkommit på andra områden. Där-

för anser vi att forskningsområdet skulle utvecklas med nya teorier som kan uppstå i en 

induktiv studie.  
 

Om intervjupersonerna tillåts läsa sina svar i efterhand kan autenticiteten öka då de får 

chans att förtydliga och komplettera sina svar (Alvehus, 2013). Detta har endast en per-

son gjort då hen efterfrågade det, dock gjordes inga ändringar. I övrigt har vi inte haft 

möjlighet att låta alla läsa sina svar på grund av tidsbrist. Alvehus (2013) poängterar 

också att det inte behöver göra någon skillnad. Intervjuerna har genomförts noggrant 

och spelats in, därför känner vi oss trygga med autenciteten i svaren.  
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4 Empirisk & Teoretisk Analys 
I detta kapitel kommer vi analysera den insamlade empiri från intervjuer som vi har 

genomfört. Vi kommer leta efter mönster och tendenser från de olika intervjuerna och 

koppla samman de med varandra samt också med teorierna vi har presenterat i kapitel 2 

“Teori”. 

 
4.1  Crowdfunding – en mödosam möjlighet  
Här nedan redogör vi för och analysera empirin som underbygger svaret på vår första 

forskningsfråga. Denna fråga berör kampanjskaparens upplevelser av att använda sig av 

crowdfunding. 

 
4.1.1 Med lite hjälp från sina givare  
Person H tar upp att crowdfunding som metod är demokratisk och bra för fritänkare 

men att det är svårt om en inte redan är stor. Även Person G nämner att crowdfunding 

demokratiserar bedömningen av projekt genom att förlita sig på den stora massan. 

Crowdfunding är bra för musiker som vill vara independent (självständiga) menar Per-

son C. Gamble, Brennan och McAdam (2016) har förutspått att i framtiden kommer 

skivbolagen behöva bli mer tillmötesgående för att tillfredsställa artisters längtan efter 

kreativ frihet. Enligt Person G vill människor hjälpa till att finansiera något spännande 

och fräscht med bra och konstnärlig kvalité. Person H tror också att crowdfundingkam-

panjer ger en inblick i verkligheten att många artister har det svårt ekonomiskt. För Per-

son H handlade dock kampanjen om mer än att samla in pengar, hen ville skapa intresse 

för sitt artistskap och sin musik.  
 

Person B tycker det viktigaste med crowdfunding är publikengagemanget som skapas 

och att det minimerar den ekonomiska risken. Person B utvecklar med att kampanjskap-

are kan nå ut innan det har uppstått några investeringskostnader och en har en liten 

publik som garanterar att en själv inte går i konkurs. Att minimera den ekonomiska ris-

ken kan vara ett resultat av att kampanjskapare genom crowdfunding kan få en uppfatt-

ning om efterfrågan innan ett projekt är färdigställt och på så vis undvika att göra onö-

digt stora insatser (Mollick, 2013). Crowdfunding som en sorts marknadsundersökning 

har nämnts i flera av intervjuerna. Person D upplevde att kampanjen gav en direktre-

spons, folk ville att projektet skulle finnas vilket var av stor betydelse för att projektet 

blev av. Det var något Person F också var med om och berättar om att förr kunde hen 

jobba ett år med ett album och inte alls veta hur det skulle gå. Person E säger att det i 
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dagens samhälle är ganska svårt att få finansiering i musikbranschen utan att vara en 

etablerad artist. Hen fortsätter med att det inte alltid går att ta den ekonomiska risken 

som finns när en själv finansierar exempelvis ett album. På så vis öppnar crowdfunding 

upp nya möjligheter för artister att vara verksamma. Alternativet till crowdfunding 

skulle vara att låna pengar menar Person F, vilket gör en skuldsatt. 
 

Något som framkommit i intervjuerna är att be om pengar, som är en självklar del av 

crowdfunding, ibland kan kännas som tiggeri. Person F tycker att det kan vara obehag-

ligt att be om pengar för att följa sin dröm och att det kan kännas lite som ett kliv över 

gränsen. Person B tar upp att det beror lite på kontexten och hur kampanjen är utformad 

om det upplevs som tiggeri eller inte. Ordanini et al. (2010) beskriver två typer av 

crowdfunding: donationsbaserad (då personer skänker pengar) och belöningsbaserad (då 

personer som skänkt får något i gengäld). Person B menar att det egentligen inte borde 

ses som tiggeri, särskilt inte i belöningsbaserad crowdfunding då det sker en typ av för-

handsförsäljning. Person E tar upp att det kan vara annorlunda att göra en internationell 

crowdfundingkampanj. I Sverige kan det upplevas som att befolkningen har svårt för 

personer som ber om pengar, men det handlar inte om att vi inte vill ge pengar, förklarar 

Person E närmare.  

 
4.1.2 Möjligheter och utmaningar  
Person A sammanfattar en stor fördel med crowdfunding som innebär att nå ut till 

många och få möjlighet att förverkliga idéer som annars kanske inte hade kunnat ge-

nomföras. Person F tar upp att crowdfunding kan användas som marknadsföring vilket 

Mollick (2013) skriver om som ett av flera möjliga mål med användningen av metoden. 

Ett av de vanligaste svaren vi fått om fördelar med crowdfunding är att skapa relationer 

och engagemang. Det kan kopplas till Gerber och Hui (2013) som menar att kampanjs-

kapare motiveras av möjligheten att skapa nätverk och interagera med personer genom 

en crowdfunding-kampanj. Person D tycker dock att det kan vara en utmaning att hålla 

givarna uppdaterade hela tiden. Det kan vara lätt att glömma bort när skaparen är uppe i 

sitt projekt och har mycket annat att tänka på, menar hen. Interaktion mellan kund och 

varumärke är viktigt för att det med tiden ska uppstå kundengagemang som skapar en 

djupare och mer meningsfull relation (se Economist Intelligence Unit, 2007b i Sashi, 

2012).  
 

Person B klargör att crowdfunding generellt inte är en enkel metod men det kan vara 

lättare för de med en väldigt stark följarbas. Hen menar att det är svårt att få ihop pengar 
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och att vissa stora kulturprojekt aldrig skulle ha kunnat finansieras enbart genom crow-

dfunding. För Person F var en av anledningarna till att hen använde crowdfunding att 

hen redan hade en fanbase. Det var fördelaktigt att veta att det finns personer som följer 

en, berättar Person F.  
 

Person F ser det som en fördel att det uppstår en tätare kontakt och att publiken blir en-

gagerad, “Folk gillar det, gillar att engagera sig”. Rytting (2011) menar att kunden kan 

ses som en aktiv medaktör där kunden och leverantören tillsammans medverkar i en 

process och bidrar med olika insatser. I crowdfunding syns detta genom att kampanjs-

kaparen bidrar med sin skapelse. Kunden blir i detta fall den som bidrar med engage-

mang och pengar till kampanjen och kommer påverka om projektet kommer kunna ge-

nomföras. Person B ser en stor fördel i att kampanjskapare från dag ett fokuserar på sin 

publik. Hen förklarar att det innebär att alltid ha publiken i åtanke, att tänka över om det 

finns en publik och vad en själv vill uppnå. Person B jämför detta med att söka finansie-

ring via bidrag då fokus istället ligger på att fylla i formulär och argumentera för varför 

projektet uppfyller vissa kriterier.  
 

Person G tar upp att crowdfunding innebär en helt annan process jämfört med att söka 

finansiella medel från andra bidragsgivare. Då är det andra förberedelser och papper 

som ska skickas in och sedan väntan. Till skillnad från crowdfunding då det är ett af-

färstänk som behövs gällande marknadsföring och kommunikation. De reflektioner Per-

son B och Person G har gjort stämmer överens med vad Wikström (2016) säger om att 

det ställs högre krav på artisten i dagens musikbransch då denne måste lära sig att driva 

ett musikföretag. Hagen (2017) tar upp att crowdfunding också innefattar att kunna 

marknadsföra sin musik på social media samtidigt som Hui, Greenberg och Gerber 

(2014) menar att det finns teknologi och kunskaper som behövs för att driva kampanjen.  
 

Den största risken med crowdfunding tycker Person D är om det inte skulle gå att leve-

rera vad som lovats, “Då sviker man väldigt många människor”. Sashi (2012) framhål-

ler att en kund som förespråkar ett varumärke måste först kunna lita på säljaren, vilket 

kan vara svårt att uppnå om projektet misslyckas.  
 

Våra respondenter berättar att crowdfunding innebär väldigt mycket jobb och det tar 

mycket tid. Det kommer även upp att det kostar pengar att göra en crowdfundingkam-

panj. “Det kostar pengar, mer än vad som syns”, säger Person A, men hen ångrar inte 
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kampanjen då fördelarna vägde över. Person A menar också att det är bra att ha gjort 

projektet även om det var svårt ekonomiskt. Person F tar också upp att det kostar pengar 

att crowdfunda, bland annat marknadsföring och PR-resor. “Man måste ha en budget 

för att crowdfunda [...] Crowdfunding kan gå back, man kan gå minus” säger Person F. 
 

En utmaning som vi inte läst om tidigare uppmärksammade Person C, nämligen bokfö-

ringen. Person C använde Swish för att samla in pengar till sitt företag och då det blev 

många små summor var det mycket att hålla reda på och när de fick stora gåvor måste 

de beskattas.  
 

Att crowdfunda var för Person E ett sätt att nå en bredare publik men också något hen 

använde istället för att få hjälp av ett skivbolag. Crowdfunding kan för skivbolagen i 

vissa avseenden bli konkurrerande då artisten kan klara sig själv utan att behöva ge upp 

en del av sin inkomst till ett skivbolag (Gamble, Brennan & McAdam, 2016; Hui, Gre-

enberg & Gerber, 2014). Person E berättar vidare att en crowdfundingkampanj kan leda 

till att skivbolag blir intresserade av artister. Det stämmer överens med att internet har 

skapat nya möjligheter för A&R agenter att hitta talanger och se vilka musiker som får 

uppmärksamhet (Gamble, Brennan & McAdam, 2016; Wikström, 2013). 
 

En positiv aspekt med crowdfunding som kommit fram är att artister och arrangörer kan 

få en översikt i vilka städer som det finns publik. Person F tar upp att en skulle kunna 

göra crowdfunding för konserter i olika städer och planera turnéer utefter vart det finns 

stöd “Du kan köra en crowdfunding där du bara säljer konserter. Det är bara ett nytt 

sätt att sälja konserter på”. Även Person B säger att genom viss statistik kan en se i 

vilka städer många givare finns och utefter det planera en turné.  

 
4.1.3 Swish vs. Plattform  
De personer vi har intervjuat som har genomfört en crowdfundingkampanj har gjort det 

på lite olika sätt. Några har använt sig av crowdfunding-plattformar, andra av swish och 

någon av både och. Person C tar upp att det både finns positiva och negativa aspekter 

med plattformar. Hen upplevde att det tog mycket tid att läsa igenom avtal och ta reda 

på vilket som var bästa alternativet, till slut använde hen sig istället av swish. Det som 

kan vara negativt med att inte använda sig av en crowdfunding-plattform är att en bara 

når sina egna följare, berättar Person C. Med en plattform kan det vara lättare att nå in-

ternationellt, exemplifierar Person C.  
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Några av intervjupersonerna känner att plattformarna ställer en del krav såsom att skap-

arna var tvungna att göra uppdateringar på plattformen där de berättar hur kampanjen 

går. Flera plattformar skickar nyhetsbrev till givarna vilket kan upplevas negativt. Per-

son H berättade att hens givare tyckte det var störande att de fick nyhetsbrev från platt-

formen. Person H kände att det var tråkigt att plattformen använde hens namn för att 

sprida sitt eget namn samtidigt som hen förstår att de är ett företag som vill tjäna 

pengar. Även Person F upplevde det som något negativt att plattformen samlar in e-

postadresser från personens givare och var kritisk till att de tröttar ut ens följare med 

spam (skräppost, oönskade mail).  
 

Person F tycker överlag att de flesta plattformar är jättebra. Person H upplevde att den 

plattformen hen själv har erfarenhet av fungerade bra, hade snygg design och var smidig 

att använda. Person D kände att det är mer legitimt att använda en plattform och att det 

är enkelt att redovisa alla pengar. Samtidigt berättar Person D att förfrågningar om 

swish har kommit och att många nog är vana vid swish. 

 

4.2 Social media – ett värdefullt verktyg 
Här nedan kommer vi att redogöra för och analysera empirin som underbygger svaret på 

vår andra forskningsfråga. Denna fråga berör sociala medier och vad ett bra inlägg in-

nehåller. 

 
4.2.1 Social media och crowdfunding går hand i hand 
När vi diskuterar sociala mediers betydelse för en crowdfundingkampanj med våra in-

tervjupersoner säger många att betydelsen är stor. Flera av de intervjuade säger att soci-

ala medier är 100 procent anledningen till varför kampanjen lyckades. Enligt Person E 

var det endast en liten andel som sökte efter hen på crowdfunding-plattformen. Person 

D beskriver sociala medier som ”navet i hela grejen” och inte bara för själva crowdfun-

dingen utan för att hela projektet ska bli av. Även Person C säger att hen inte vet hur 

folk hittat hen utan Facebook, att det inte ens hade blivit några spelningar. Person A 

förklarar att det är genom Facebook som hen når allt folk. Person F säger också att det 

är ett måste att ha sociala medier idag för att nå sin publik. Det finns eventuellt alterna-

tivet att ha en mail-lista men hen framhåller ändå att sociala medier är nästan det enda 

sättet att nå igenom bruset. Person G berättar dock att det är hög konkurrens om upp-

märksamhet på social media. Hen förklarar att crowdfunding bygger på att ha en följar-

bas som växer och att få personer att ge. För att det ska kunna ske så måste skaparen 
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vara synlig. Detta görs via sociala medier som är det snabbaste sättet att dela sitt bud-

skap och skapa. 
 

Viljan om att skapa “buzz” kan vi koppla till Noble och Nobles (2009) teori om att kun-

der som delar positiv information till andra kunder har stor inverkan på köpbeteendet. 

Om vi hårddrar vad crowdfunding är så kan vi se det som en kund som köper ett löfte 

om något. Vi kan också koppla det till en önskan om eWOM som är något bredare än 

att personerna som sprider ordet själva är kunder. Teng et al. (2014) forskning visar på 

att eWOM är avgörande för att en crowdfunding ska lyckas. 
 

Person C framhåller dock att social media kan ha olika stor betydelse beroende på var 

kampanjskaparen har sin följarbas. Om skaparen bara har följare live så kan det vara 

svårt med sociala medier, menar Person C. Hen säger att om ens image är “fjortis” så 

ska en vara på sociala medier och fortsätter “Medan ett gubb-band hade inte haft sina 

[...] fans där utan de hade haft dem någon annanstans...” Kategoriseringar som “fjor-

tis” och “gubb-band” kan kopplas till teorier om image och identitet. Image är enligt 

Grönroos (2015) så kunden ser på varumärket och vad de associerar det med. Dit räknas 

beskrivningen “gubb-band” i detta fall eftersom det sägs av någon som betraktar varu-

märket utifrån och har sina egna tankar om det. Medan identitet istället är hur personen 

bakom varumärket vill att varumärket ska bli sett av kunden enligt Grönroos (2015). Dit 

räknas i sammanhanget beskrivningen “fjortis” som sägs som exempel om hen själv. 

Enligt Person C är alltså varumärket, identitet och image något som kan ha betydelse för 

hur användningen av sociala medier bör utspela sig. 
 
4.2.2 Live är också viktigt  
Även om sociala medier är väldigt viktigt för crowdfundingkampanjen så framhålls att 

mötet i verkligheten är minst lika viktigt. Person H säger att det inte är säkert att folk 

vill lyssna på artistens musik bara för att artisten finns på sociala medier. Även Person F 

har liknande reflektioner och berättar ”Att någon gillar dig på Facebook kanske inte 

betyder att dem gillar dig eller ens lyssnat på en låt”. Hen förklarar att många på soci-

ala medier vill ha allt gratis och endast i en kort stund innan det är nästa grej som gäller. 

Person F menar på att en halv miljon följare på sociala medier kan vara rätt så lite sett 

till hur många som ger pengar. Detta eftersom musiken inte är vad som är bärande på 

sociala medier enligt Person F. Hen förklarar att det viktiga är att ha följare som “verk-

ligen följer” en snarare än att fokusera på antalet följare.  
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Respondenterna belyser att ha många följare inte behöver vara något positivt.  Likheter 

finns med Dann och Danns (2001) teori om att det är bättre att få färre besökare på sin 

sida som faktiskt leder till köp än många besökare som inte genererar något. Dock talar 

författarna främst om monetära värden. Både Person A och Person E ser ett värde med 

en större följarbas. Enligt Person A har crowdfundingen haft en positiv påverkan på 

hens sociala medier genom att den“boostat” hens följarbas på sociala medier. Även 

Person E berättar att de som har gett pengar till projektet har börjat följa hen på sociala 

medier. Viljan att ha många följare på sociala medier kan vi koppla till Wikströms 

(2013) teori om “the audience-media engine”. Publikens räckvidd benämns som procen-

ten av den totala publiken som avsändaren lyckas nå. Fler följare resulterar mest alltså i 

en större räckvidd. 
 

Det framkommer också en omvänd situation där istället för att följare framstår mer en-

gagerade än de kanske är så kan kampanjskaparen framstå som mer framgångsrik än 

hen egentligen är. Exempelvis berättar Person E att det är lätt att “hitta på sig själv” på 

sociala medier. Hen ger som exempel att om en skriver mycket om spelningar kan det 

framstå som att en har jättemånga spelningar även om det är samma spelning som det 

skrivits om flera gånger. Person C berättar att hen har arbetat aktivt med att dela posi-

tiva recensioner om sig själv vilket har fått hen att framstå som mer framgångsrik än 

hen upplevt sig själv. 
 

En ytterligare aspekt som Person C framhåller är att mötet med någon i ett livesamman-

hang ger direkt feedback på om personen gillar det eller inte. På sociala medier får en 

inte det. Att inte få feedback på sociala medier är något som Malthouse et al. (2013) 

skriver om i sin forskning. De menar på att kvantitativa värden som ofta mäts, såsom 

antal gillningar, delningar och kommentarer, endast mäter output - det vill säga det som 

skickas ut. Men dessa värden talar inte om vilka effekterna blir av det som skickas ut.  
 

Person H tar upp att de personliga mötena är det som ger mest men att sociala medier är 

viktigt för att underhålla relationerna som skapas. Hen säger också att huruvida sociala 

medier är viktigare än live kan bero på artistens image och målgrupp. Person H menar 

att för vissa artister kanske musiken är sekundär och sociala medier viktigare. Hen tar 

upp Samir och Viktor som exempel och beskriver att de är “tokiga” på sociala medier 

men det funkar för dem och många gillar dem. 
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4.2.3 Det bästa sociala mediet  
Person G berättar att språket och tilltalet ska variera mellan olika sociala medier ef-

tersom de är olika i sin utformning. Hen menar att på Facebook går det att vara mer ut-

förlig medan på Instagram behöver det vara snyggt och tilltala folk snabbt, detta ef-

tersom det är vad som drar till sig folk på Instagram. Person H berättar att hen postar 

olika inlägg på olika medier sedan hen blev medveten om att det kunde ha betydelse och 

upplever att det har gett resultat. Även Person E berättar att hen lägger upp kortare fil-

mer på Instagram som visar kärninnehållet medan hen lägger upp hela filmer på Fa-

cebook. Person E berättar vidare att Instagram känns mer som ett medium där en pratar 

med vänner medan på Facebook upplever hen sig mer som en offentlig person. Hen 

uppfattar Instagram som flyktigare där en får “ropa något kort”. Samtidigt som hen 

upplever att inlägg ligger kvar längre på Facebook och aktualiseras mer. Därför har en 

också nytta av att kommentera på inlägg och svara på kommentarer för att “trycka upp” 

sitt eget inlägg i andras nyhetsflöden. Hen upplever inte att det är så på Instagram ef-

tersom folk skrollar mer där.  

 

Salo, Lankinen och Mäntymäki (2013), som studerat hur artister använder sig av olika 

sociala medier för att marknadsföra sig, nämner också att olika sociala medier används 

på olika sätt. Sociala mediet Facebook används enligt studien som ett socialt media där 

konsumenter följer artistsidor, postar kommentarer och frågor till gruppen av andra föl-

jare och deltar i event (ibid). Dock nämns inte Instagram i studien. 

 

När det kommer till vilket socialt media som är det bästa när någon gör en crowdfun-

ding i Sverige är Facebook det sociala media som kommer på tal mest. Enligt Person G 

har personerna större chans att nå sina släktingar och föräldrar på Facebook än på andra 

sociala medier. Person C upplever att det är flest människor på Facebook. Person B be-

rör vad ett bra socialt media är i samband med en crowdfunding och framhåller att det 

ska vara enkelt att dela vidare inlägg. Hen nämner Snapchat som exempel på ett socialt 

media där detta inte är möjligt. Enligt Person B är därför Twitter ganska optimalt rent 

tekniskt men understryker att Twitter inte har så hög penetration i Sverige vilket gör det 

till ett mindre bra verktyg. Därför landar även Person B i att Facebook är den sociala 

median som oftast spelar störst roll rent generellt. Även Thies, Wessel och Benlian 

(2014) bekräftar i sin undersökning av olika sociala medier att Facebook är det mediet 

som ger bäst marknadsföring och socialt brus (social buzz). Samtidigt motsäger inter-
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vjupersonernas reflektioner teorin som Summers, Chidambaram och Young (2016) har 

om att Facebook ger sämre effekt än Twitter och Google+. 
 

Person B belyser också att nischade projekt kan ha större nytta av forum för likasinnade 

än av sociala medier när det gäller att söka finansiering via crowdfunding. Hen nämner 

att forum kanske är något som inte brukar kategoriseras som social media. Dock i Salo, 

Lankinen och Mäntymäki (2013) nämner de forum som ett socialt medium och delar in 

det i underkategorin “content communities”.  

 
4.2.4 Ett bra inlägg 
När det gäller innehållet i ett bra inlägg på sociala medier har de som intervjuats mycket 

erfarenhet att dela med sig av.  

Personligt 

Person H berättar att hen får många gillningar när hen använder sig av selfies 1. Hen tror 

att selfies är personligt på ett visst plan även om det också kan upplevas som ytligt. Per-

son C har liknande erfarenhet och upplever att bilder på de involverade i projektet får 

“så mycket fler gillningar”. Hen jämför två bilder där bilden på de involverade i pro-

jektet har nästan fyra gånger så mycket gillningar som en annan kampanjbild där de inte 

är med på bilden. Person C tror att detta kan bero på att de som ser inläggen känner per-

sonerna på bilden och gillar vilket i sin tur gör att deras bekanta också ser inlägget och 

kanske känner igen personerna och gillar. Person H upplever också att andra mer per-

sonliga inlägg och reflektioner som berör får mer respons. Dessa inlägg får kommenta-

rer och följare visar sitt stöd enligt Person H.  

 

Det syns ett samband mellan att dela något personligt så som en bild på sig själv och att 

få spridning. Detta kan kopplas till Cheung och Lees (2012) teori om att konsumera, 

dela och att skapa information är sätt att delta i eWOM. Handlingar som att gilla och 

dela är två sätt att delta i eWOM då de kan kopplas till att konsumera och dela. Om del-

ningen innebär att personen skriver något ytterligare själv kan detta också ses som skap-

ande och på så vis även uppfylla det tredje sättet att delta i eWOM. 

 

                                                
1 Bilder på sig själv som personen själv har tagit 
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Även Person G framhåller att det är viktigt att ha ett personligt tilltal. Språket ska vara 

engagerande, spännande, snyggt men också genuint. Hen berättar att givaren måste 

kunna känna att den får kontakt med personen denne stöttar.  

 

Person E berättar att hen får mycket mer gillningar på sin privata Facebook-sida och 

Instagram än på artistsidan. Hen tror att det beror på att de mer likasinnade personerna 

finns där. Algoritmer har inverkan på vad som visas i flödet enligt Ntalianis et al (2013). 

En artistsida på Facebook når i regel endast ut till 2,5% - 6% av sina följare (Manson, 

2014). Samtidigt når den privata sidan ofta likasinnade eftersom en av rankningarna 

berör vem som delat inlägget och huruvida det är en person vars inlägg användaren bru-

kar gilla (Ntalianis et al, 2013). Det syns därför tydliga samband mellan Ntalianis et al. 

(2013) teorier och vad Person E’s reflektioner om varför hen får fler gillningar på sin 

privata facebooksida än på sin artistsida.  

Känslosamt 

Person E framhåller att känslomässiga inlägg är viktiga. Känslo-ord och känslouttryck 

även genom bilder är viktigt. Hen berättar att det är inlägg som är enkla, tydliga och 

politiskt känslomässiga som får mycket respons och typen av inlägg stämmer också 

överens med hens projekt. Det är tydligt att det råder samstämmighet mellan innehåll av 

inlägget och meddelandet, vilket kan kopplas till kongruens. Detta går i linje med Cian, 

Krishna och Elders (2014) teori om att kongruens kan påverka attityder, även om det i 

författarnas fall gällde samstämmighet mellan rörelse och budskap.  

  

Person E berättar vidare att hen aldrig fått så mycket delningar som när en musikvideo 

lades ut på sociala medier. Detta ses stämma överens med teorier om livfullhet i inläg-

gen som visas på av Chua och Banerjee (2015) då både synintrycket blir rörligt och hör-

seln berörs av en video. Ett rörligt synintryck skapar också högre engagemang enligt 

Cian, Krishna och Elder (2014). Person E förklarar också att musikvideon är känslolad-

dad och även språket i tillhörande inlägg. Även Person G är noga med att poängtera att 

de känslomässiga banden till personer är viktigt. Om någon har ett starkt känslomässigt 

band till någon annan kan hen stötta denne nästan oavsett vad denne vill göra enligt 

Person G. 

 

Vi kan se en koppling mellan intervjupersonernas reflektioner och den emotionella in-

telligensen som beskrivs av Consoli (2010). Eftersom kunder ofta söker efter någonting 
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utöver bra pris och kvalitet som liknas vid rationella faktorer blir symbolik och känslo-

mässiga laddningar extra viktigt.  

Tydligt 

Det framkommer att det är viktigt att inlägget är enkelt och tydligt. Person D berättar att 

hen under sin kampanj hela tiden fick tänka efter vad som var det viktiga för att kunna 

stryka det som var överflödigt. Även Person B framhåller att det är viktigt att vara 

”pang på” med vad en vill ha sagt. Vikten av tydlighet framkommer också i tidigare 

forskning, Sabate et al (2014) skriver att ett inlägg får vara lite längre så länge det är 

relevant för att förstå inlägget.  

 

Framgångshistorier 

Positiva inlägg som är bra för projektet uppfattas ge mycket gillningar och spridningar. 

Person A berättar att inlägg med tyngd sprider sig mycket mer och kan nå ut till 10 000-

20 000 personer, ibland till 35 000 personer. Person A har då inte använt sig av annon-

sering eller sponsring av inlägg och har en följarbas på ca 3 500 personer på Facebook. 

Person A ger exempel på inlägg med tyngd, nämligen inlägg där hen berättade att det 

finansiella målet var uppnått eller att hen fått besked om sponsring när hen sökt pengar. 

Även Person F nämner att hen har fått mycket respons på inlägg som visade på framsteg 

med projektet och att projektet närmade sig mål. Exempel som hen nämner som fram-

gång kan vara att dela att en synts i TV eller andra medier. Hen tror att givarna tycker 

det är lite häftigt att se den de stöttat i TV. Samt att de tar åt sig lite av att framgången 

blivit av vilket hen också tycker att de ska göra. 

 

Varför följare väljer att dela och interagera med denna typ av inlägg går att koppla 

samman med teorier om kundens orsaker att bidra till en crowdfunding. Ordinini et al. 

(2010) beskriver att kunden har ett behov av att backa någons projekt och vara en del av 

dennes framgång samt viljan av att vara en del av ett gemensamt social initiativ. De som 

inte kunnat bidra ekonomiskt till projektet och därmed inte benämns som kunder kan 

ändå känna samma behov av att vara med och stötta vilket gör att även de delar. 

Kuppusway och Bayus (2017) kommer också fram till att givare vill se sitt bidrag göra 

så stor skillnad som möjligt. Framgångshistorier är ett kvitto på att bidraget gjort skill-

nad vilket också kan göra det extra attraktivt att gilla och dela. 

Video eller bild 
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Person F berättar att hen fått bra träff på vissa videos. Det var generellt filmerna med 

inblickar i projektet som gav mest respons. Person E berättar att bild eller video är jätte-

viktigt ”Det måste ha en bild eller video, det är helt… det går nästan inte känns det som 

längre att skriva saker bara, då måste man ha folk som verkligen följer en och vill 

läsa”.  

 

Även Person D bekräftar att det är bilder och videos som funkar. För hen är rörligt det 

som funkar bäst. Det kan vara att hen går ut och gör en video eller lägger upp en rolig 

bild. Hen upplever bild och videos som mycket starkare än att bara lägga upp en text. 

Person C berättar också att bilder ger respons. För hen var det bilder med en text som 

beskrev vad de gjorde som funkade.  

 

Uppfattningen om att bilder och videos ger gillningar och kommentarer går i linje med 

tidigare forskning. Dels säger Cian, Krishna och Elder (2014) att visuell estetik är för-

knippat med effektiva annonser. Studier visar också att bilder har en positiv effekt på 

kommentarer (Sabate et al, 2014: Chua & Barenjee 2015). Chua och Barenjee (2015) 

kommer fram till att videos är det som har mest framgång när det gäller delningar och 

kommentarer. Även Thies, Wessel och Benlian (2014) når slutsatsen att kreativa inlägg 

innehållande foton och video får mest socialt brus. Kommentarer räknas till handlingar 

som har ett högre kundengagemang enligt Malthouse et al. (2013). Detta innebär att 

intervjupersonerna bekräftar teorierna och visar att engagemanget är högre när inläggen 

innehåller bilder eller videos. 

Uppmana till handling 

“Det är inte tiggeri men man ber faktiskt om pengar. Vill du vara med och stötta det 

här projektet? […] Vill du vara med på det här, vill du va med på den här resan? Det 

är en ganska häftig resa för folk.” - Person F 

 

När vi talat med personerna vi intervjuat har det kommit fram att de ibland uppmanar 

sina följare till att agera eller göra något specifikt. Person H uppmanar ibland till att 

dela eller gilla ett inlägg men ber om det på ett snällt sätt, “om du vill, hjälp till”. Hen 

berättar att det är nödvändigt att publicera inlägg om crowdfundingen ofta för att folk 

ska se det i sitt flöde eller komma ihåg att det pågår en kampanj.  
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Vad som kan kännas lite jobbigt enligt intervjupersonerna är att be om pengar. Person B 

framhåller ”call to action” som en av de viktigaste ingredienserna i ett inlägg på sociala 

medier. Annars vet inte folk vad de förväntas göra efter att de sett inlägget. Person E 

säger att hen hade svårt för att be om pengar och att hen rättfärdigade det hela för sig 

själv genom att hen hade något politiskt som hen ville sprida som var viktigt. Hen näm-

ner också belöningssystemet som en hjälp ”att jag har kunnat säga till människor att, 

du får det här och när du får det här så är du med mig och säger…”  

 

Person C berättar att hen var väldigt aktiv på sociala medier och att hen kände sig job-

big som ”tjatade” om att folk skulle skänka pengar till projektet. Samtidigt framhåller 

hen att det faktiskt funkade. Person C berättar att hen arbetade med flera olika verktyg 

för att ha möjligheten att dela kampanjen. Hen gjorde korta ”do it yourself”-filmer, 

bloggade och la upp foton samtidigt som hen i inläggen påminde om att de gärna ville 

få in bidrag.  

 

Call to action är en av trappstegen i Dann och Danns (2011) modell “Five step model 

for e-marketing promotions”. Detta steg går ut på att de kunder vars intresse har fångats 

också ska tas till handling. I crowdfundingens fall blir handlingen ofta att ge ett bidrag i 

utbyte mot en tackgåva. Efter att handlingen är utförd och kunden i detta fall är med och 

stöttar ett projekt blir det kampanjskaparens roll att också se till att kunden är nöjd och 

inte ångrar sig. Detta skriver vi djupare om i analysen av relationer. 

  

Andra sätt att uppmana till handling på är att be om en viss respons. Person C provade 

att ställa frågor i sina inlägg på sociala medier för att påbörja en konversation. Frågorna 

kunde vara i stilen med, vad tycker ni om det här. Dock upplevde Person C att hen inte 

fick någon respons, ”Berätta gärna vad ni tycker. Men var ingen som pallade typ. De 

skickar ett hjärta. Det fanns inga utförliga kommentarer.” Det går att se tydliga likheter 

med det Person C berättar och Chua och Banerjees (2015) teori som rör interaktion. 

Enligt författarna är interaktion positivt till en viss grad men efter det kan det vända och 

bli negativt. I studien av Chua och Banerjee (2015) nämns som exempel att frågor gör 

ett inlägg mindre populärt. Författarna tror att det kan bero på att det är tidskrävande att 

svara på en fråga. Dock behöver frågan som Person C har ställt inte alls vara tidskrä-

vande vilket motsäger Chua och Barenjees (2015) teori om orsaken till varför inlägg 

med frågor kan vara negativt.  
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Språk 

Person E berättar att hen har använt sig av mycket versaler. Hen tycker att ett bra inlägg 

ska ha en ”snärtig” rubrik som fångar intresse och att inlägget måste ha en video eller 

en bild. En rubrik som fångar intresset kan kopplas till Fill (2013) som skriver om den 

klassiska AIDA-modellen. Där beskrivs uppmärksamhet och intresse vara de två första 

byggstenarna i de mentala stegen en kund går igenom innan ett köp. Videon eller bilden 

kan antas vara det som kallar på uppmärksamhet medan den ”snärtiga rubriken” kan ses 

som det som väcker ett vidare intresse.  

 

Vidare säger Person E att videos bör vara textade. Person C berättar att hen gör alla in-

lägg på engelska eftersom det funkat för hen tidigare men också för att ge ett enhetligt 

intryck. Person F berättar att det är skillnad på Youtube mellan att göra något på 

svenska och engelska. Hen upplever att det är mer ”fart på” videos som är på engelska. 

Dann och Dann (2011) beskriver steget “attraction” som när det skapas attraktion och 

nyfikenhet hos mottagaren som gör att denne klickar sig vidare in på hemsidan. I detta 

fall är hemsidan crowdfundingplattformen. Om mottagaren inte förstår inlägget finns 

risk att “attraktionen” inte har möjlighet att uppstå. Det går att se att text på videos kan 

göra videon mer tillgänglig oavsett om någon har nedsatt hörsel eller inte har möjlighet 

att ha ljudet på vilket ökar möjligheten att förstå inlägget. Även att skriva på engelska 

gör att inlägget kan nå en bredare målgrupp.  

  

Vidare förklarar Person C att ett enkelt språk med mycket emojis får mycket gillningar 

och delningar. Hen använde sig av uttryck som OMG (Oh my God) och liknande ut-

tryck när hen delade med sig av nyheter. Person H använde sig mycket av hashtags 2 

och säger att det ska vara relevanta hashtags för att bli synlig och nå ut till en ny publik. 

Utöver att språket går att använda för att dela sitt budskap och göra det mer tillgängligt 

genom att texta bilder och videos så är det också något vi kan koppla till att bygga sitt 

varumärke. Enligt Mårtensson (2009) är det viktigt för ett varumärke att ha en klar och 

stark identitet. Vi ser att språket är just vad som skapar associationer till varumärket. 

Person C pratar om att hen använder emojis, förkortningar och ett enkelt språk, detta 

kan bli något som följare associerar hens varumärke med. 

 

                                                
2 En hashtag, #, är ett sätt att kategorisera och göra inlägg sökbara på internet 
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Person G tipsar om att alltid undvika ett sarkastiskt eller negativt språk eftersom det kan 

skina igenom att personen då gör kampanjen motvilligt, för att någon annan sagt att den 

borde. Det är en bättre metod att vara energisk och ha ett tydligt budskap. Detta kan 

kopplas till Kapferers (2012) teori om att ett varumärke ska skapa passion. Det kan vara 

svårt att göra om personen själv inte är passionerad. 

Annonsera 

Flera vittnar om att annonsering på Facebook gör en markant skillnad i hur mycket vis-

ningar ett inlägg får. Person C berättar att inlägg som hen betalat för att exponera har 

funkat och att de har nått ut bredare än när hen inte har haft en annons på ett inlägg. Hen 

tar dock upp att hen själv skrollar förbi annonser om det inte är något hen känner igen. 

Även Person H säger att hen använde sig av annonser eftersom det gav mycket. Person 

F nämner att annonsering är nödvändigt:“Jag har massa följare men Facebook vill ha 

betalt för att jag ska nå dem [...] sociala medier idag är inte gratis”. Hen fortsätter med 

att förklara att bara för att en har en sida på Facebook så innebär det inte att folk kom-

mer att hitta till den.  

 

Det syns tydliga likheter med algoritmerna som beskrivs av Ntalianis et al. (2013). När 

Facebook rankar ett inlägg så får det mer poäng om avsändaren och mottagaren känner 

varandra (affinity). Det innebär samtidigt att sidor som inte räknas som en person lätt 

konkurreras ut. När någon väljer att annonsera så betalar personen för att inlägget ska 

visas för det antal människor och den målgrupp som avsändaren väljer. På så sätt kan 

avsändaren nå ut med sitt meddelande till en utvald publik trots att algoritmerna egent-

ligen skulle ha rankat ner inlägget. Detta gör annonserna användbara. 

Algoritmer 

Person C berättar att hen upplevde att hens filmer som hen delade på Facebook från 

Youtube var något som hamnade långt ner i flödet och försvann. ”Facebook vill inte 

visa Youtube-videos”. Hen funderar över om de inte hade varit bättre att strunta i 

youtubefilmer och ladda upp filmerna direkt på Facebook istället eftersom det är där 

som de har flest följare. Person C använde sig av ”street teams” som innebar att en mer 

engagerad skara av följare var med i en egen grupp på Facebook där de uppmanades att 

gilla nya inlägg på artistsidan. Detta gjordes för att komma runt algoritmer på Facebook 

så att inläggen skulle finnas kvar i flödet och vara synligt under en längre tid. Även Per-
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son B framhåller att kampanjskaparen måste ta hänsyn till algoritmer för att kunna 

skapa ett bra inlägg.  

 

”Säg att du har skrivit en jättebra text som innehåller alla kvalitativa aspekter som den 

bör ha. Så liksom nedrankas den av algoritmer av någon anledning. För mycket text på 

en bild eller något. Då spelar det ingen roll hur kvalitativt bra innehållet är det kommer 

aldrig komma igenom, det kommer aldrig visas för någon”.  

 

Person B påpekar också att algoritmer är en färskvara som ständigt förändras. De förän-

derliga algoritmerna berättar även Ntalianis et al. (2013) om i sin studie. Det som dock 

är genomgående är att nya funktioner rankas högre (ibid).  

 
4.3 Varumärken – en märklig märkning  
Här nedan kommer vi att redogöra för och analysera empirin som underbygger svaret på 

vår tredje forskningsfråga. Denna fråga berör hur en tar hänsyn till sitt varumärke under 

en crowdfundingkampanj. 

 
4.3.1 Viktigt vs. Överskattat  
Som vi tog upp i teorin så sa Blackwell (2004) att artister och personer också kan vara 

varumärken då dem är lika kopplade till kunder som ett företag och andra traditionella 

varumärken. Det blir tydligt i vår studie att personerna vi intervjuat själva är varumär-

ken, till exempel så har Person D rollen att vara ansiktet utåt för sin kampanj och sprida 

den vidare. Något som var intressant i våra intervjuer var att vi fick väldigt olika svar på 

hur viktigt det är att tänka på varumärke. Det framkom väldigt tydligt att vissa tänker 

mer på det än andra. Kampanjskaparna nämnde alla att de tänkte på sitt varumärke, men 

däremot hade de väldigt olika tankar om ifall det var bra eller inte att göra det. Person H 

nämner att det är jätteviktigt att tänka på sitt varumärke för att få en helhet. Hen anser 

också att det är något som artister borde tänka mer på och att det även skulle kunna vara 

en sak som kan läras ut på musikskolor. Person E berättar att varumärke är något som 

hen tänker på, men samtidigt mår dåligt över att hen gör. Hen fortsätter förklara att det 

är viktigt med varumärke samtidigt som hen önskar att det inte var det. Person F nämner 

också att varumärke är något som hen tänker på. Hen ser sig själv som en viss typ av 

artist och låter musiken och låtarna vara en del av varumärket och skalar bort mycket 

annat. En av experterna nämnde dock att varumärke är något som egentligen kanske inte 

alls är så viktigt att tänka på och att det sällan är något som diskuteras inför en kampanj. 
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Vad som är viktigt istället är att prata om hur ens kampanj sticker ut och om folk tror på 

en. Hen nämner dock att det kanske är fel men att det är så det funkar i de kampanjer 

hen varit involverad i. Att vi fick olika svar från våra intervjupersoner kanske skulle 

kunna kopplas till det vi skrev i teorikapitlet om att det kan vara svårt att definiera be-

greppet varumärke då olika experter har olika definitioner på det (Kapferer, 2012). Ifall 

det finns olika sätt att definiera ett begrepp på kanske det också påverkar synsättet, då 

en ser det på olika sätt. 

 
4.3.2 En spegling av sig själv eller att vara någon annan 
Enligt Kapferer (2012) så behöver varumärket kunna skapa engagemang och inge re-

spekt, förtroende samt passion. Något som diskuterades i flera av intervjuerna är hur 

viktigt det är eller anses vara med ett varumärke som speglar sig själv. Person E nämner 

att det är väldigt viktigt i hens genre och bransch att ens varumärke är nära en själv “I 

min bransch så är ens varumärke i princip en själv [...] och det skulle inte funka för mig 

i alla fall att inte vara liksom.. nära”. Person E fortsätter med att berätta att hen visar en 

snävare bild av sig själv ju mer offentlig hen blir och väljer att inte visa vissa saker i sitt 

liv på internet. Person G nämner att om en är en artist, som håller på med så kallad 

“mainstream” musik, går genom ett bolag eller förlag så har den tur om den hamnar på 

ett ställe där det finns en attityd och inställning att vara sig själv, men att det också kan 

bli tvärtom. “Om man hamnar i liksom idolträsk och sådana saker, så kan man ganska 

snabbt acceptera att man själv kommer inte vara tillräcklig för att det ska vara intres-

sant”. Hen fortsätter med att berätta att det finns en fara med att vara ett varumärke idag 

eftersom att alla finns på sociala medier, speciellt i den yngre generationen. Det finns ett 

behov av att få bekräftelse och att bli sedd.  
 

”Det tror jag också bidrar till att varumärket ibland börjar utifrån och inte inifrån, och 

det tror jag är farligt. Alltså att det byggs utifrån vad andra tycker och vad andra anser 

är snyggt eller fint eller populärt...”.  
 

Ifall varumärket börjar utifrån och bygger på trender eller vad andra personer tycker 

såsom Person G säger så går detta emot Kapferers (2012) idé om vad som är ett bra va-

rumärke. Han skriver bland annat att ett bra varumärke bygger på trovärdighet, engage-

mang och passion.  
 

Person F nämner att hen tänker mycket på sin identitet och sin autenticitet. Enligt hen 

gäller det att vara så ärlig som möjligt med det en håller på med. Hen säger att det är 
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viktigt med trovärdighet. Detta är enklare att koppla ihop med Kapferers (2012) idé om 

ett bra varumärke, då trovärdigheten kommer in. Det stämmer även överens med tolk-

ningen om hur en autentisk person är enligt Moulard, Garrity och Rice (2015). Person F 

tror att det finns en risk med att läsa för mycket om hur en ska vara på sociala medier då 

det kan det förstöra för en. Person F menar att ens sociala medier ska gå i linje med vem 

du är. Dock så finns det även exempel på band och artister som har ett varumärke som 

inte alls är nära dem själva och de jobbar med alter egon på scen. Detta kan ses i exemp-

let om Kiss som Blackwell (2004) nämnde, då bandet jobbar mycket med sin identitet 

genom sitt smink och speciella kläder. Detta är något som även dök upp under intervju-

erna då en av artisterna jobbar på samma sätt, att inte ha sig själv som varumärke utan 

jobbar mycket med en speciell identitet som ska passa med musiken den spelar. 
  
Vid diskussioner om varumärke så nämndes det också att det är viktigt att vara samma 

person live på scenen och på sociala medier för att få en helhet som artist. Person F 

tycker som sagt att en ska vara så ärlig som möjligt med det en håller på med. Person F 

menar att om en som artist gör en speciell sak på scen kan en också göra det på sina 

sociala medier men annars ser hen ingen anledning varför en skulle vara någon annan 

online. ”Du är den du är på webben som du är på scenen på något sätt [...] jag tror att 

den där trovärdigheten är ganska viktig”. Även detta kan visa på autencitet, om artisten 

inte ändrar sig och beter sig på olika sätt, vilket Moulard, Garrity och Rice (2015) tog 

upp som en viktig faktor för att vara autentisk. Även Person C nämnde att detta är något 

som hen jobbade mycket med. Det är viktigt med en helhet så att imagen och identiteten 

hålls ”stenhårt”. Ens identitet specificerar vad för värde varumärket har och visar också 

på originalitet (Kapferer, 2012). För Person C var det även viktigt med en stark image 

så att folk skulle veta vem en är och att det är samma upplevelse att vara inne på ens 

sociala medier som att se en live. 

 

4.4  Relationer – ett betydelsefullt band 
Här nedan kommer vi att redogöra för och analysera empirin som underbygger svaret på 

vår fjärde forskningsfråga. Denna fråga berör hur kampanjskapare via sociala medier 

kan bygga och utveckla relationer. 

 
4.4.1 Ge och få 
Det har framgått i våra studie att sociala medier är ett viktigt verktyg för att kommuni-

cera med sina följare och informera om den aktuella crowdfundingen. Att intressegrup-
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per på internet, såsom grupper på Facebook, är bra sätt för varumärken att behålla nya 

och gamla kunder på är något Adjei, Noble och Noble (2009) tar upp som verkar 

stämma överens med respondenternas uppfattning. Person F lyfter fram att kampanjs-

kapare måste bygga upp en relation för att få folk att investera pengar. Det kan vi 

koppla till att det ur en kundrelation kan uppkomma en ekonomisk vinst, vilket Gum-

messon (2008) beskriver som return on relationships (ROR). Som Grönroos och Helle 

(2012) beskriver det är relationer ibland ömsesidiga och båda parter kan tjäna på relat-

ionen, även om det inte behöver vara ekonomisk vinst (se Kumar et al., 2007 i Grönroos 

& Helle, 2012). För Person H har det varit viktigt att ha ett utbyte med sina följare på 

sociala medier, vilket visar på ömsesidighet. Person G menar att crowdfunding förlitar 

sig på att bygga en publik som konstant växer, eller åtminstone konstant håller sig på 

samma nivå.  
 

Några av våra respondenter har först under kampanjens gång eller i efterhand förstått 

betydelsen av sociala medier för att skapa relationer. Person E framhåller att arbetet 

med kampanjen har varit ett väldigt bra sätt att skapa relationer till människor och nå 

nya personer. Hen fortsätter med att det är en fördel med crowdfunding att en bygger 

relationer och framförallt engagemang kring det en gör. Just relationsskapande har varit 

något som flera av intervjupersonerna lyft som en fördel med crowdfunding. För Person 

H har det som tidigare nämnt varit viktigt att ha ett utbyte med sina följare på sociala 

medier och menar att crowdfunding på ett sätt är en direktlänk mellan skaparen och fan-

sen. Person D beskriver det som att de blev en tight enad grupp. Det är något som 

stämmer med vad Person E talar om när hen berättar att ju längre kampanjen framskred 

desto mer blev det “vi” istället för “jag” som kampanjen handlade om. Person E berättar 

att för hen är något av det mest betydelsefulla att ha en relation till fansen och förtydli-

gar att det behöver vara en två-vägs-kommunikation. Detta är en tanke som finns med i 

personens närvaro på sociala medier. Sashi (2012) menar att endast genom att möta 

kundernas behov kan säljaren möta sina egna behov och som Person E känner kan vara 

för att hen i relationen lyckas möta sina följares behov.  
 

Diskussionen om samhörighet och två-vägs-kommunikation kan kopplas till Sashis 

(2012) studier om olika grader av kundengagemang. Författaren förklarar att interakt-

ionen med konsumenter påverkar vilken grad av kundengagemang som uppstår till ett 

varumärke. Sashi (2012) utvecklar vidare att det är viktigt med ett emotionellt band men 

det är först när det sker relationellt utbyte och upprepade interaktioner som en konsu-
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ment blir ett fan. Om det finns ett emotionellt band men det saknas relationellt utbyte 

resulterar det i en hänförd kund som talar gott om varumärket men som inte är del i en 

långvarig relation (ibid).  
 

Enligt Person B så behöver i princip inte relationen vara mer långsiktig än till kam-

panjens slut. Person B fortsätter berätta att hen däremot tror att förhoppningen är att 

någon typ av relationen ska uppstå och att det handlar om mer än bara pengar. För att 

skapa en långvarig relation tror Person C att det är viktigt att inte släppa allt när kam-

panjen väl är över. Gerber och Hui (2013) menar att skapare via sin crowdfunding-

kampanj får chans att kommunicera med personer som de har något gemensamt med 

och kan på så sätt skapa långsiktiga relationer. En intressant aspekt som Person A tar 

upp är att när hen gjorde en andra crowdfundingkampanj visade det sig att givarna från 

den första kampanjen blev väldigt betydelsefulla. Person A berättar om den andra kam-

panjen att den aldrig hade lyckats om den breda kontaktbasen från föregående kampanj 

inte hade funnits. Denna kontaktbas menar Person A att kampanjen fick helt och hållet 

på grund av sociala medier.  
 

När vi ser till hur kommunikationen på sociala medier under en crowdfunding går till 

mer konkret får vi lite olika svar. Som Sashi (2012) tar upp är det så att engagerade 

kunder i större utsträckning uttrycker sig via sociala medier och det är något vi har 

märkt av i samtalen med våra respondenter. Många av intervjupersonerna verkar tycka 

att det är viktigt att svara på kommentarer som fås på sociala medier. Vilket också kopp-

las till interaktion som en viktig del i en relation (Sashi, 2012). Person C tar upp att hen 

försökt vara aktiv och exempelvis svara på kommentarer eller åtminstone reagera på 

dem genom att exempelvis “gilla” kommentaren eller svara med en emoji (piktogram). 

Detta är något som Person H beskriver på liknande sätt. Om en kund kommenterar ett 

inlägg räknas det enligt Malthouse et al. (2013) som att ha ett högre engagemang än att 

bara “gilla” det, vilken också kan stämma vise versa, alltså i det fall kunden får ett svar 

tillbaka. Person C berättar vidare att hen tror att det är viktigt att svara på allt och att 

göra det snabbt.  
 

Malthouse et al. (2013) tar också upp att kommentarer på sociala medier leder till att 

avsändaren får mindre kontroll över vad andra kunder ser och läser i samband med in-

lägget hen har postat. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) skriver att eftersom informat-

ion sprids fort på internet är det viktigt att kunna svara på den respons som fås, särskilt 
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när det gäller kommentarer som innehåller negativa åsikter. När det kommer konstiga 

eller kritiska kommentarer berättar Person A att hen hanterar det på ett diplomatiskt sätt, 

hen brukar inte radera kommentarer. Att hantera sådana situationer på det sätt som Per-

son A gör kan kopplas till Sashis (2012) teorier om att en kund först måste kunna lita på 

säljaren för att bli en förespråkare av varumärket. 

 
4.4.2 Få med och engagera givarna  
Enligt Person B gäller det att kommunicera till de tidiga bidragsgivarna att de är pro-

jektets hjältar, detta för att de ska känna ett engagemang att dra in andra personer i slutet 

av kampanjen. Vi kan koppla detta till Thies, Wessel och Benlian’s (2014) teori om att 

personer gärna vill höra från sina vänner om en kampanj är bra innan de ger pengar. 

Person B utvecklar med att förklara att vid slutet av kampanjen kommer det egna nät-

verket vara tömt och skaparen måste därför nå längre. Här kan det vara viktigt att an-

vända sig av de två sista delarna ur “the five step model for e-marketing promotions” 

(Dann & Dann, 2011). Dessa är “call to action” och “repeat activity” (ibid). Till de som 

redan stöttat kampanjen och redan följer sidorna på sociala medier, kan en använda sig 

av “call to action” för att uppmana personerna till att dela kampanjen vidare i sina nät-

verk. För att skapa lojalitet och kundmedverkan är det enligt Dann och Dann (2011) 

viktigt att ha en kommunikationsstrategi, vilket kan behövas för att engagera de som 

redan är givare. Det innebär att fortsätta marknadsföringsaktiviteter även efter kunden 

gjort ett köp vilket ingår i “repeat activity” (ibid).  
 

Person B förklarar att om givarna som bidragit i början av kampanjen är beredda att 

dela och stå för projektets innehåll är det väldigt hjälpsamt för att nå i mål. Person E 

märkte att särskilt under de sista dagarna var engagemanget större och många delade 

kampanjen vidare. Malthouse et al. (2013) talar om att kundrelationer har ändrats i och 

med sociala medier och att kunden nu är mer aktiv och har större makt. Om vi ser till 

Adjei, Noble och Nobles (2009) forskning har positiv respons i C2C-sammanhang 

större inverkan än vad negativ respons har, vilket gör det avgörande att ha extra mycket 

positiv uppmärksamhet i slutet för att kampanjen ska gå i mål. Här kan varumärkens 

communities på internet vara ett hjälpsamt verktyg som kan ge inverkan på försäljning-

en (Adjei, Noble & Noble, 2009). Det har kommit fram i studier att desto mer engage-

rade kunderna är desto mer samarbetsvilliga är dem (se Macneil, 1981 i Sashi, 2012). 
 

Person D berättar att folk vill känna sig delaktiga. Det kan bero på att fans, som 

Blackwell (2004) beskriver det, investerar mer tid, energi och känslor i relationen till ett 
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varumärke. Enligt Ordini et al. (2010) är att vara en del av någons framgång en av an-

ledningarna till att personer ger pengar till en crowdfundingkampanj. Person E berättar 

att människor får en känslomässig relation till kampanjer de stöttar och tror att det går 

att skapa engagemang genom att försöka sprida sina egna känslor kring kampanjen. Det 

Person D säger kopplas till att engagera sina följare så att de blir ett fan. Sashi (2012) 

definierar ett fan som en person som har ett högt relationellt utbyte och ett starkt emot-

ionellt band med ett varumärke.  
 

Person D tror att skaparen bör uppmana att målet med kampanjen är något som uppnås 

gemensamt och att en gör det tillsammans. Exempelvis kan en säga att det här kommer 

bli det mäktigaste någonsin, fortsätter Person D. Person E skickar små videos och kär-

leksbrev för att berätta att följarna är omtyckta. Det sista steget i “Five step model for e-

marketing promotions” är “repeat activity” vilket innebär att ha en kommunikationsstra-

tegi och att arbeta med marknadsföring även efter köp (Dann & Dann, 2011). Genom att 

göra som Person D eller E och uppmuntra givarna minskar risken att de kan ångra sig. 

Det sista steget är en del av att skapa lojalitet och nöjda kunder (Dann & Dann, 2011).  
 

Att vara personlig i sin kommunikation tror Person A är ett sätt att skapa engagemang 

och att visa vem som står bakom kampanjen. Hen tänker att genom att dela nyheter och 

uppdateringar om kampanjen så hålls relationen vid liv. Detta stämmer överens med vad 

Richard Sedley (se Chaffey, 2008) säger om att upprepade interaktioner stärker investe-

ringen en kund gör i ett varumärke. Person A har på olika sätt försökt vara kreativ och 

berättar om olika sätt att engagera givarna. I samband med kampanjen som Person A 

var delaktig i bjöds givarna in till en speciell träff och andra VIP-evenemang för att ge 

lite extra. Det var något som var mycket uppskattat och många som deltog. Kampanjen 

blev väldigt framgångsrik och det stämmer överens med Normanns (2011) teori om att 

framgång kan kopplas till förmågan att involvera kunden och låt dem medverka.  
 

4.4.3 Relationen till media är också viktigt 
Att ha relationer till omvärlden som media och olika influencers tror Person H är bra för 

att få spridning och delningar. Det går i enlighet med vad Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2016) säger om att online PR (e-PR) är ett verktyg för att skapa en hype kring en kam-

panj och att det är ett billigt marknadsföringsverktyg för att nå en stor publik. Person H 

framhåller att det gäller att ha något att erbjuda i gengäld.  
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Person D berättar att innan kampanjen gick av stapeln kontaktades personer som hen 

tyckte om och ville skulle medverka, sedan ombads dem att dela kampanjen. I det arbe-

tet skrevs listor på vilka som kontaktats och sedan antecknades vilka som delat och vad 

det ledde till. Person D tror att det gjorde att det samlades in mycket mer pengar än om 

ingen känd profil hade hjälpt till att dela. Eftersom Person D antecknade vad följderna 

av relationen till tredje-part blev kunde hen se att det var positivt och det har även 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) kommit fram till.  
 

Person C kontaktade musikbolag, musiktidningar och musikbloggar vilket resulterade i 

medverkande i ett bands musikvideo och att de blev recenserade. Hen spekulerar i om 

relationen till tredje-part har stärkt relationen till fansens då det blivit tillfällen att 

“skryta” om att andra uppmärksammat en. Person F tror att relationer till media och 

influencers är jätteviktigt för det gör att en blir en del av ett större sammanhang och de 

som stödjer kampanjen får en bekräftelse på att de är en del av något större. Om kam-

panjen blir uppmärksammad i media kommer de som var med och bidragit tidigt att 

känna en bekräftelse på att de hittat nåt intressant, fortsätter Person F förklara. Att bli 

omnämnd av någon som inte har en koppling till ett företag (i detta fall en crowdfun-

dingkampanj) ger mer förtroende då informationen kommer från en oberoende källa 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Även Teng et al. (2014) nämner att de som anses 

vara experter har större kredibilitet än förstahandskällor. Person F samarbetade med en 

annan kampanjskapare. Person F tror att i framtiden kan samarbeten vara en större del i 

crowdfunding, artister med olika fanbase eller olika etablerad fanbase kan samarbeta för 

att göra en större kampanj. Det har även kommit fram i intervjun med Person B att relat-

ioner till influencers inte alltid behöver vara positiv. Person B ställer sig frågan om in-

fluencers upplevs som autentiska. Hen menar att när dem gör saker och ting som är up-

penbart branding är det inte lika intressant att ta till sig eller läsa om. I samtalet kommer 

Person B fram till att relationen till de som stöttat en kampanj därför är mycket viktigare 

och inger ett större förtroende. 



”Navet i hela grejen” – En kandidatuppsats om sociala mediers betydelse för crowdfunding inom musikbranschen 
 

54 

5 Slutdiskussion  
Vi ska i detta kapitel redogöra för svaren vi har fått fram på våra forskningsfrågor med 

en diskussion samt besvarar vårt syfte. Till sist beskrivs den praktiska relevansen av 

studien och förslag på vidare forskning. 

 
 
5.1 Besvarande av forskningsfrågor och syfte  
Här nedan går vi igenom uppsatsens fyra forskningsfrågor och till slut förklaras på vil-

ket sätt syftet uppfyllts. 

 
5.1.1 Vilka möjligheter och utmaningar upplever kampanjskapare att crowdfun-
ding har? 
I studien framkommer det att olika personer har olika förutsättningar för att lyckas med 

sin kampanj eftersom antal engagerade följare kan skilja sig åt. Det hänger också sam-

man med kompetensen att hantera sociala medier. Även lyckade kampanjer kan vara en 

utmaning att få ihop ekonomiskt då det kan vara svårt att göra en uppskattning av det 

arbete och kostnader som ligger bakom en crowdfunding. Samtidigt öppnar crowdfun-

ding upp möjligheter för att förverkliga idéer och vara verksam inom musikbranschen. 

Framförallt minskas den ekonomiska risken personer annars kan utsättas för. Crow-

dfunding kan även ha en positiv inverkan på skapandet av nya relationer och ger tillfälle 

att skapa engagemang hos de som vill stötta projektet. 
 

Det har framkommit att genom crowdfundingen kan skapare nå ut till många personer 

och samtidigt engagera sina givare. En av de stora fördelarna är relationerna som skapas 

under kampanjen. Ett genomgående synsätt på crowdfunding är att det ger nya möjlig-

heter för artister att vara verksamma vilket också samstämmer med tidigare forskning. 

Vad som däremot förtydligas i vår studie är att crowdfunding också minskar den eko-

nomiska risken som artister utsätter sig för i de fall kampanjen lyckas. Det har kommit 

fram att crowdfunding inte alltid är avgörande för om ett projekt ska bli av utan att det 

också för vissa finns möjligheten att finansiera sig själv. Det kan dock innebära både 

ekonomisk förlust eller att skapare blir skuldsatta. Samtidigt framkommer det också att 

det går att gå back på en crowdfundingkampanj, även i de fall där kampanjen är lyckad. 
 

En annan positiv aspekt med crowdfunding som uppsatsen lyft fram är att artister och 

arrangörer genom vissa plattformar kan se statistik från crowdfundingen och då får en 

översikt av sina givare och i vilka städer de finns. På så sätt kan de fokusera marknads-
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föringen geografiskt och även planera inför evenemang. Detta kan bli ytterligare en 

konkurrensfaktor som lockar artister till crowdfunding-plattformar istället för att artisten 

använder sig av ett skivbolag. Detta är något som inte tagits upp i tidigare forskning. Vi 

tror att plattformarna kan utvecklas och erbjuda sina skapare mer statisk då det kan vara 

väldigt användbart. Det kan även komma att bli en konkurrensfaktor mellan olika crow-

dfunding-plattformar. 
 

Vi har sett en tendens av att crowdfunding uppfattas som en demokratisk insamlingsme-

tod. Person G tar upp att crowdfunding demokratiserar bedömningen av projekt genom 

att bedömningen sker av den stora massan. Även Person C tar upp att crowdfunding 

bidrar till att en artist kan vara mer självständig. Det nämns också att det är en utmaning 

att inte redan vara etablerad eller ha en stor följarbas vilket ansetts vara viktiga fram-

gångsfaktorer. Därför går det att se crowdfunding från olika håll, antingen som att det är 

demokratiskt eller som att det istället handlar om popularitet. Om det handlar om det 

sistnämnda blir den sociala kompetensen väldigt viktig, eller i detta fall, den sociala 

media-kompetensen. Detta eftersom att crowdfunding idag ofta sker online. Folket får i 

crowdfunding makten att bestämma vilka projekt som ska finansieras men har samtidigt 

inte alla alternativ är synliga för sig, på grund av att kampanjskaparna har olika förut-

sättningar för att nå ut.  
 

Crowdfunding medför mycket arbete och det är tidskrävande att vara närvarande på 

sociala medier för att marknadsföra sin kampanj. Det har framgått att crowdfunding kan 

innebära att ta sig an flera olika roller, förutom att vara artist. Marknadsföring verkar 

vara en självklar del av arbetet till skillnad från den ekonomiska biten, såsom budgete-

ring eller bokföring, som inte är lika självklart när någon gör en crowdfunding. En in-

tressant reflektion gjordes av Person C som valde swish som insamlingsmetod. Denna 

metod innebar oväntat mycket jobb och tid med bokföringen eftersom det var många 

små summor att hålla reda på samt att större gåvor skulle beskattas.  
 
 
5.1.2 Vad innehåller ett inlägg på sociala medier som verkar positivt på skapandet 
av ett varumärke och hantering av relationer? 
Tidigare forskning har visat att inslag som bilder och videos i ett inlägg har en positiv 

verkan på spridning och engagemang. Denna studie vidareutvecklar detta genom att 

sammanfatta olika beståndsdelar av kvalitativ karaktär som ett inlägg bör innehålla. Ett 

inlägg för en crowdfundingkampanj bör vara personligt, känslosamt, tydligt, innehålla 
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en framgångshistoria samt uppmana till handling. Det framgår att ett känslosamt inlägg 

skapar större engagemang hos mottagare eftersom de tycks kommentera den typen av 

inlägg i högre utsträckning. Vi ser i linje med tidigare forskning att en video eller en 

bild är viktig att ha med i ett inlägg. Vad som är extra intressant som vi vill belysa är att 

bilder på kampanjskaparen själv ger mer respons än bilder på något annat. 
 

Det har visat sig att sociala medier har haft väldigt stor betydelse för crowdfunding. 

Sociala medier har benämnts som “navet” i hela kampanjen. Det är ett sätt att nå perso-

ner snabbt även om det är hög konkurrens för att synas. Vi ser samtidigt att betydelsen 

av sociala medier i en crowdfundingkampanj varierar. Vi har hittat två variabler som 

gör sociala medier mer och mindre användbart. Den ena berör följarbasen, var den 

finns, exempelvis om publiken inte finns på medier blir det svårt att nå dem där. Den 

andra berör behovet av att nå utanför sin egen bekantskapskrets för att kunna samla in 

det behövda beloppet. Som diskuterat räcker det många gånger inte med att de personer 

som redan finns i sitt kontaktnät ger pengar utan kampanjen behöver nå fler.   
 

Social media är beroende av gillningar, delningar och kommentarer för att synas. Medan 

traditionell media av liknande slag (bild, text och videos) är beroende av att från början 

placeras på ett fysiskt ställe med många besökare av rätt målgrupp såsom en välbesökt 

busshållplats eller en populär tidning. Detta gör att relationen till fans och antalet följare 

på sociala medier blir avgörande för hur användbart social media är för kampanjskap-

aren. Ett alternativ är att använda sig av betalda annonser där antalet som ser inlägget 

och för vilka det ska visas går att manipulera. Dock är detta något som kostar pengar. 

Samtidigt benämns annonser på sociala medier som en nödvändighet för att nå ut trots 

att de lätt scrollas förbi. 
 

De kvalitativa inslag som framkommit visar att inlägg ska vara personliga och känslo-

samma. Det stämmer också överens med tidigare forskning om emotionell intelligens 

som säger att konsumenter idag söker ett värde som är symboliskt och bortom rationella 

egenskaper som pris och kvalité. Det kan troligtvis vara svårt att vara rationell när det 

gäller att bidra till belöningsbaserad crowdfunding. Detta eftersom konceptet går ut på 

att betala för något i förväg som kanske inte blir av eller kanske inte blir bra. Det kan då 

vara problematiskt att avgöra kvalitén och priset i förhållande till produkten vilket gör 

den emotionella intelligensen mer framträdande. Dock beror detta på ifall vi ser på be-

löningsbaserad crowdfunding som sätt att bidra till att en idé kanske blir verklighet eller 
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som ett köp av en vara där belöningen är varan. Person F uttrycker att crowdfunding 

egentligen är ett annorlunda sätt att sälja på.  
 

En bör vara medveten om att det finns algoritmer på sociala medier som kan påverka 

inläggets spridning. Dock är det osäkert hur många som är medvetna om detta. Samti-

digt är algoritmer en färskvara som kontinuerligt förändras. Därför kan det som sägs om 

algoritmerna i denna studie snart vara passé. Person B menar att det inte spelar någon 

roll hur kvalitativt bra innehållet är eftersom algoritmer kan göra så att det aldrig syns. 

Det finns dock sätt att öka sina chanser, eftersom det ofta är nya funktioner som rankas 

högre. Därför går det hålla reda på algoritmerna till viss del genom att hålla reda på vad 

som är nytt.  
 

Vi kan se att en bild på personen själv upplevs få mer uppmärksamhet på sociala medier 

än andra bilder. Dessa bilder får många gillningar skapar då större spridning. Inlägg 

som uppfattas vara personliga skapar mer engagemang hos följarna. Detta är betydelse-

fullt för eWOM.  Person F uttrycker att det är personerna som “verkligen följer” som är 

avgörande för om en crowdfunding blir lyckad. Det engagemang som kan skapas med 

personliga inlägg kan därför verka positivt på crowdfundingen. 
 

Intressant är att intervjupersonerna gör tydligt skillnad på vad som sker på sociala me-

dier och vad som sedan sker i den fysiska verkligheten. De är tydliga med att sociala 

medier inte nödvändigtvis speglar den fysiska världen. De nämner exempelvis att anta-

let följare på en sida på sociala medier inte behöver innebära att följarna är engagerade 

på riktigt. I kontrast syns tydliga fördelarna med att träffa eventuella givare live i den 

fysiska världen eftersom feedback kommer direkt samt att det ger mer när det kommer 

till relationer. Samtidigt nämner de att de själva också har makten att verka mer fram-

gångsrika på sociala medier än de upplever sig själva. 
 
 
5.1.3 Hur kan kampanjskaparen ta hänsyn till sitt varumärke under användandet 
av sociala medier i en crowdfundingkampanj?  
I denna studie har det funnits olika tankar om varumärke i samband med genomförandet 

av en crowdfundingkampanj. Något vi upplevde som oväntat var när Person E berättade 

att hen kan må dåligt över att tänka på sig själv som ett varumärke. Även om hen förstår 

att det är viktigt att tänka på så önskar hen att det inte var det. Det verkar vara viktigt för 

vissa att ett personligt varumärke ligger nära sin egen personlighet. Att vara sig själv, att 
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vara äkta och ärlig med vad en gör är ord som använts för att beskriva essentiella delar i 

ett varumärke.  
 

Vi får en uppfattning av att egenskaperna av ett varumärke såsom att vara engagerad 

och trovärdig är något som är viktigt för en kampanj men att det finns en ovilja att be-

nämna tankesättet som en del av ett varumärke. Personer kan, som det tas upp i teorin, 

vara varumärken men det verkar inte vara något som läggs tid att tänka på inför en 

crowdfundingkampanj. Person B menar att varumärke inte är något som varit i åtanke 

utan att kampanjen mer har handlat om att sticka ut. 
 

Om varumärket inte är nära personen själv kan det istället vara byggt utifrån. När varu-

märket byggs utifrån så ser vi risker med att varumärket inte blir lika trovärdigt ef-

tersom det kan lysa igenom att personen bara följer en trend. Samtidigt riskeras det att 

varumärket inte utstrålar samma passion för det som personen gör och därför inte heller 

visar något engagemang. Kopplat till Kapferers (2012) teorier om varumärkens egen-

skaper skulle en konsekvens kunna bli att varumärket försvagas.  
 

Varumärken kan också byggas upp ur en ny identitet som inte alls är nära en person 

själv men som ändå uppstått utifrån personens egen tanke och ambition. Då finns fortfa-

rande en kontroll och ett engagemang bakom. Person E tar upp att genom sociala me-

dier kan en “hitta på sig själv”. På så sätt kan personer påverka hur de framstår, vilket 

kan vara positivt för en kampanjskapare. Vi tror att det är viktigt att då ha sitt varu-

märke i åtanke för att inte komma ifrån sin identitet. Sammantaget kan vi se att det är 

viktigt att skapa en helhet i hur en framstår och agerar på sociala medier för att visa 

kongruens i varumärket.  
 

Att ha en helhet i sitt varumärke är något som även tas upp när det gäller hur en artist 

framstår på sociala medier och på scen. Person C tar upp att för att hålla en stark image 

är det bra att vara samma på sociala medier som live. Hen fortsatte förklara att det kan 

även vara ett bra sätt för publiken att känna igen en. Person F tar upp gällande sociala 

medier att en faktiskt kan skrämma bort sin “riktiga” publik om en inte är försiktig och 

tänker sig för. Vi tolkar detta som att det därför är viktigt att ha en enhetlig image.  
 

Sociala medier funkar bättre för vissa varumärken än andra, lite beroende på var de har 

sin målgrupp. Som Person C tog upp kanske vissa typer av varumärken ska finnas på 

sociala medier medan det inte är lika viktigt för exempelvis “gubb-band” som inte har 
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sina fans där. Person H säger att för vissa artister kanske musiken är sekundär och soci-

ala medier viktigare. Detta kan stämma till viss del men om en kampanjskapare har som 

mål att samla in pengar till ett projekt ser vi ändå att de bör vara aktiva på sociala me-

dier då vi sett att det har stor betydelse. 
 
 
5.1.4 Hur kan kampanjskaparen via sociala medier bygga och utveckla relationer 
till fans och givare? 
I vår studie har det framkommit att sociala medier är ett viktigt verktyg för att bygga 

relationer till givarna i sin crowdfunding-kampanj och även upprätthålla befintliga relat-

ioner. Detta sker övergripande genom kommunikation och integration via sociala me-

dier. Därför är det viktigt att tänka på att regelbundet interagera och kommunicera med 

sina givare då det skapar kundengagemang.  
 

Skapandet av relationer sker på något olika sätt men vi har sett ett mönster av att det är 

viktigt att ha ett utbyte med sina följare. Det är viktigt att svara på kommentarer som en 

får och uppdatera följarna om hur kampanjen går. Person H berättar att crowdfunding är 

som en direktlänk mellan skaparen och fansen. Person E talar om att det var skillnad 

från början av kampanjen och slutet då relationen till följarna utvecklades och det till 

slut blev en större gemenskapskänsla.  
 

Det har kommit fram att det inte nödvändigt att ha en långvarig relation till sina givare. 

Därför kan hänförda kunder i detta avseende anses vara lika betydelsefulla som fans. 

Även om det är viktigt att få givare till sin kampanj, vilket kan ses som en kortsiktig 

relation, så anser vi att skapare även borde tänka långsiktigt då det kan gynna ens fram-

tida karriär att ha dessa typer av relationer. När vi tagit upp frågan om långsiktiga relat-

ioner verkar det inte vara något som medvetet funnits i kampanjskaparnas tankar under 

tiden de själva arbetat med en kampanj. Ändå har långvariga relationer visat sig få bety-

delse. Person A berättar exempelvis om att hens andra kampanj inte hade lyckats om 

kontakterna från föregående kampanj inte redan hade funnits. 
 

Vi tror det kan vara avgörande att få extra mycket uppmärksamhet i slutet av kampanjen 

för att gå i mål. Person B tar upp att vid slutet av kampanjen behöver en nå längre då det 

egna nätverket kommer vara tömt. Som Person B säger gäller det att kommunicera till 

de tidiga bidragsgivarna att de är projektets hjältar för att de ska känna ett engagemang 

att dra in andra personer i slutet av kampanjen. Denna strategi tror vi är bra att använda 
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för att ge de tidiga följarna uppmärksamhet och visa tacksamhet. Det är också ett bra 

sätt för att nå nya givare och visa engagemang. 
 

Det har visat sig att vissa crowdfunding-plattformar samlar in information om givarna 

och skickar nyhetsbrev till dem om sådant som inte berör den kampanjen de sponsrat. 

Meddelanden som dessa kan uppfattas som spam och skulle kunna skada varumärket 

och på så sätt vara negativt för kundrelationen.  
 

När det kommer till omvärldsrelationer är det ofta positivt för crowdfundingkampanjer 

att blir uppmärksammade av tredje-part. Om någon som är opartisk uppmärksammar 

kampanjen kan det bekräfta för de som bidragit att de hittat nåt intressant. Det kan även 

vara mer pålitligt att höra information från någon som står utanför kampanjen. 
 
 
5.1.5 Syftet 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och analysera kampanjskaparens upplevel-

ser av att använda sig av crowdfunding samt betydelsen av sociala medier och hur de 

används när det kommer till att driva en crowdfunding-kampanj inom musikbranschen.  
 

Vi har kommit fram till att det inte är enkelt att göra en crowdfundingkampanj då det tar 

mycket tid, kräver mycket arbete och även en lyckad kampanj kan gå back. Men samti-

digt har vi märkt att crowdfunding är bra då skapare kan bygga relationer, utveckla sitt 

varumärke och få möjligheten att förverkliga idéer. Här har sociala medier en stor bety-

delse för att kampanjen ska lyckas. Genom sociala medier kan skaparen hålla kontakten 

med sina givare, utveckla relationer och nå ut till nya personer. Sociala medier är även 

ett bra verktyg för att sprida kampanjen, särskilt då trogna givare vill sprida kampanjen 

ytterligare. Även om det ligger mycket möda bakom kan arbetet med crowdfunding-

kampanjen resultera i mer engagerade följare, långsiktiga relationer och ett starkare va-

rumärke. 
 
 
5.2 Praktisk relevans och vidare forskning  
Vår forskning bidrar till praktisk kunskap om hur den sociala media-närvaron kan 

komma påverka kampanjens framgång. Den bidrar också med förståelse för vilka typer 

av inlägg på sociala medier som kan tala till publiken och hur en kan skapa relationer i 

samband med crowdfundingkampanjen, samt hur det bidrar till att bygga upp ett varu-

märke. Genom att ta del av vår studie bestående av samlade erfarenhet från kampanjs-
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kapare och experter som arbetat med crowdfunding och sociala medier kan kampanjs-

kapare få djupare kunskaper om hur de kan arbeta för att nå sitt crowdfunding-mål och 

förverkliga sitt projekt.  
 

Under vår forskningsperiod har flera olika intressanta ämnen kommit fram vilket skulle 

kunna resultera i framtida forskning. I början av uppsatsen var vi inne på att undersöka 

artistens roll i en crowdfundingkampanj. Efter en diskussion valde vi att istället under-

söka sociala mediers betydelse i en crowdfundingkampanj. Men under arbetets gång har 

artistens olika roller flera gånger dykt upp och därför tror vi det hade varit intressant att 

göra en undersökning om det ändå.  
 

Crowdfunding är en någorlunda ny metod så som den fungerar idag. Vi har under arbe-

tet förstått att metoden kan komma att bli en del av större kommersiella bolags affärs-

modeller. Som det framgått i vår studie kan crowdfunding vara ett alternativ för artister 

och arrangörer att genomföra projekt själv utan annat ekonomiskt stöd. Därför skulle det 

vara intressant att forska på hur musikbolag i Sverige kan använda sig av crowdfunding 

som en del av sin affärsmodell.  
 

I en av våra intervjuer kom det fram att personen gjorde ett samarbete med en annan 

artist då de gjorde sina crowdfundingkampanjer samtidigt. På så sätt kunde de hjälpa 

varandra och använda sig av varandras kontakter för att båda skulle nå sitt mål. Detta 

tycker vi är ett väldigt intressant ämne och föreslår en forskning om betydelsen av sam-

arbeten under en crowdfundingkampanj och vad det kan ha för fördelar och nackdelar.  
 

I studien har det framkommit att crowdfundingplattformar får ta del av kampanjskap-

arens kontaktnät med sina givare, något som kan vara problematiskt. En vidare forsk-

ning vi tror är intressant inom ämnet är vad som kan bli utfallet när ett varumärke ges 

makten att hantera och nyttja ett annat varumärkes kundkontakter. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Intervjuguide 
A. Crowdfunding - speciellt musik  

1. Crowdfunding som metod att samla in pengar 

2. Crowdfunding och artisten 

3. Fördelar och nackdelar 
 

B. Hur kampanjen marknadsförs via sociala medier 

1. Närvaro på sociala medier i en crowdfunding-kampanj 

2. Typer av social media 

3. Vad är ett bra inlägg 

4. Strategi, Tidsaspekten 

5. Varumärke, identitet, image 

6. Målgrupper 
 

C. Relationer via Social Media 

1. Kommunikation med givare/fans 

2. Responsen från fans/givare på social media 

3. Medianärvaro på sociala media för att skapa en relation 

4. Kundengagemang 

5. Relation till andra intressenter/influencers 
 

D. Bakgrund om Personen 

1. Yrkestitel  

2. Erfarenhet 

3. Anonymitet 

 
Bilaga 2 Presentation av intervjupersonerna  
Anna Christoffersson, Artist 

Telefonintervju, fredag den 8 december 2017 klockan 12.50-13.30.  

Anna satt på ett tåg, täckningen var dåligt i stor del av samtalet. Ingen inspelning då 

ljudkvalitén var dålig. Samtalet bröts tre gånger så vi fick ringa upp varandra igen. 
  

Anna Christoffersson är artist och låtskrivare med flera års erfarenhet som musiker. 

Under 2017 samlade hon in pengar för att finansiera produktionen av ett album. Hon 
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använde sig då främst av en crowdfunding-plattform men tillät även personer att ge 

pengar via swish. 
  
Chrissie Faniadis, VD EUNIA AB 

Videosamtal via Skype, tisdag den 19 december 2017 klockan 10.10-10-40. 

Samtalet spelades in. Vi satt i ett grupprum på Linnéuniversitete i Kalmar och Faniadis 

satt ostört. Det blev ett kort avbrott under intervjun på grund av tekniska fel. 
 

Chrissie Faniadis är VD på EUNIA och arbetar bland annat som  affärskonsult och fi-

nanseringsrådgivare, med särskild inriktning på kulturområdet. Hon undervisar också på 

olika universitet och har föreläst inom crowdfunding. Faniadis är expert hos European 

Cultural Foundation och medlem av Culture Action Europe. 
  

Linn Haraldsson, Artist 

Videosamtal via Skype, onsdagen den 29 november 2017 klockan 10.00-11.00.  

Vi satt i grupprum, hon var hemma hos sig i Västerås. Samtalet spelades in. 
  

Linn Haraldsson är sedan 6 år gitarrist i bandet Call Cat som under 2016 genomförde en 

crowdfunding-kampanj för att finansiera bandets debutalbum. Kampanjen pågick under 

sommaren och de lyckades nå sitt mål. 
  
Emma Knyckare, Grundare av Statement Festival 

Videosamtal via Skype, måndag den 18 december 2017 klockan 10.10-10.40. 

Samtalet spelades in. Vi satt i ett grupprum på Linnéuniversitetet, Kalmar Nyckel i 

Kalmar. 

Knyckare var ensam i ett rum och samtalet kunde genomföras ostört. 
  

Emma Knyckare är komiker, programledare, radiopratare, arrangör med mer. Knyckare 

är initiativtagare till Statement Festival som kommer arrangeras för första gången år 

2018. För att finansiera festivalen genomfördes en crowdfunding-kampanj som blev 

väldigt lyckad och har fått mycket uppmärksamhet. 
  

Peter Nordberg, Artist 

Videosamtal via Skype, onsdagen den 6 december 2017 klockan 10.15-11.15. 

Samtalet spelades in. Vi satt hemma hos Love i Kalmar och Nordberg var i sin studio 

vid Globen i Stockholm. 
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Peter Nordberg är en artist och låtskrivare som  är aktiv i både Norge och Sverige. Un-

der 2016 gjorde han crowdfundingkampanj för att finansiera inspelningen och distribut-

ion av hans fjärde soloalbum. Kampanjen genomfördes via en crowdfunding-plattform 

och lyckades nå sitt mål. 
  

Ludvig Papmehl-Dufay, Skapare av två lyckade kampanjer 

Intervju vid personligt möte, måndag den 11 december 2017 klockan 10.00-11.00. 

Samtalet spelades in. Vi besökte Ludvig på hans arbetsplats Länsmuseet i Kalmar. Där 

satt vi i fiket och vi fick prata ostört då det var tyst och lugnt i lokalen. 
  

Ludvig Papmehl-Dufay är arkeolog och arbetar på Kalmar läns museum samt som uni-

versitetslektor på Linnéuniversitetet i Kalmar. Han var involverad i ett mycket lyckat 

crowdfundingprojektet i december 2014, som var en av de första kampanjerna i Sverige, 

och även senare i en annan kampanj. Vi har valt att intervjua Papmehl-Dufay i egenskap 

av crowdfunding-expert. 
  

Erika Svensson, Artist 

Videosamtal via Skype, måndag den 18 december 2017 klockan 13.00-14.00. 

Samtalet spelades in. Vi satt ostörda i ett grupprum på Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Svensson var i ett utrymme där hon kunde tala med oss ostört. 
  

Erika Svensson går under artistnamnet Anja Erika och hade när vi talade med henne just 

avslutat en lyckad crowdfundingkampanj för att finansiera utgivningen av en låt samt en 

kampanj och releasespelning i samband med detta. Svensson har varit musiker i ungefär 

15 års tid. 
  

Max Valentin, CEO Fabel 

Intervju vid personligt möte, tisdagen den 5 december 2017 klockan 13.15-14.45. 

Samtalet spelades in. Vi var på ett café i Växjö och satt med Valentin vid ett bord i ett 

avskilt hörn. Tyvärr kunde bara två av författarna medverka under intervjun. 
 

Max Valentin driver Fabel som hjälper organisationer att nå och engagera sina mål-

grupper genom att designa och producera lösningar för konstruktivt deltagande. Han har 

en master med inriktning "Business innovation and entrepreneurship" och har föreläst 

om crowdfunding vid olika tillfällen. Han var en av grundarna till crowdfunding-



”Navet i hela grejen” – En kandidatuppsats om sociala mediers betydelse för crowdfunding inom musikbranschen 
 

 IV 

plattformen Crowdculture som funnits sedan 2010. Med Crowdculture kan projekt fi-

nansieras genom en kombination av crowdfunding och offentliga bidrag.  

 
 


