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Sammanfattning 

Crowdfunding har de senaste åren haft en kraftig popularitetsökning och med detta har en 

samhällsdebatt väckts, därmed även det vetenskapliga intresset för crowdfunding, dess 

strukturer samt underliggande dynamik. Mollick utförde 2013 en av de större studierna i 

området med syfte att studera vilka kvantitativa faktorer som var avgörande för ett projekts 

utfall. Studien landade i slutsatsen att dessa framgångsfaktorer kunde kategoriseras enligt 

Kvalitet, Nätverk samt Geografi. Med utgångspunkt i Mollicks resultat ämnar följande studie 

att studera kategorierna Kvalitet och Nätverk samt utvidga Mollicks modell genom att samla 

data från 200 projekt, studera dessa med hjälp av 13 variabler, skapa sex modeller och vidare 

pröva modellerna med hjälp av linjär regressionsanalys. Studien landade i slutsatsen att en 

utvidgning av Mollicks modell var möjlig med hjälp av variablerna Uppdateringar samt 

Belöningssteg.  

 

Nyckelord: Crowdfunding, Entreprenörskap, Framgångsfaktorer, Gräsrotsfinansiering, 

Innovation, Nätverk, Kickstarter, Kvalitet, Logistisk binär regressionsanalys, Startup  
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1. Inledning 

År 2008 lanserade Apple Inc. sin första iPhone, en smartphone som var den första av sitt slag 

och kombinerade tidigare kända teknologier för att vidare skapa en revolutionerande produkt 

(MacWorld 2008). Efter lanseringen var många snabba med att förutspå iPhones framtid, 

bland dessa gav den inflytelserike branschexperten Steve Ballmer, dåvarande VD för 

Microsoft Corporation, följande expertutlåtande: 

“[Om första generationens iPhone] Det är den dyraste telefonen i världen och tilltalar inte 

företagskunder eftersom den inte har ett tangentbord, något som inte gör den till en bra 

maskin att skicka e-post med. […] Det finns ingen chans att iPhone kommer att få någon 

betydande marknadsandel. Ingen chans” (Ballmer 2007, författarnas översättning). 

Åtta år senare, 2015, rapporterade Apple Inc. att cirka 61,2 miljoner iPhones såldes under 

första kvartalet vilket genererade en intäkt om 58 miljarder USD (The Guardian 2015). 

Samma kvartal genererade Microsofts smartphones en omsättning om 1,4 miljarder USD 

(Microsoft 2015). Idag är Microsoft en av Apples mindre konkurrenter sett till smartphones.  

 

Trots omvärldens kritik lyckades Jobs fullfölja sin idé efter flera års arbete tillsammans med 

ingenjörerna på Apple Inc. (ZDNet 2007). iPhone var dock inte Jobs första produkt, likt 

många andra entreprenörer hade flera av hans tidigare produkter floppat innan han lyckades 

skapa något som kom att revolutionera (Huffington Post 2011). Dessvärre har långt ifrån alla 

med entreprenöriella drömmar samma förutsättningar som Jobs med både bolag och kapital i 

ryggen. Brist på kapital och säkerhet är ett känt stort hinder för den potentiella entreprenören 

med intresse att starta eget (Arbetsförmedlingen 2014). 

”Om du behöver pengar när du startar företag kan banklån vara ett alternativ. För att 

bevilja ett lån vill långivaren gärna att företaget har god försäljning och en vinst. Som 

nystartad har du inte det. Då är det vanligt att banken vill att du ska lämna privata 

säkerheter eller skaffa en borgensman för lånet. Hur mycket du får låna beror på den 

uppskattade risken i din affärsidé. Den avgör också hur stora säkerheter du måste lämna” 

(Arbetsförmedlingen 2014, s 6). 

För att ett lån ska beviljas behövs en säkerhet, något många entreprenörer till nystartade bolag 

(vidare kallat startup) inte besitter. Vid dessa tillfällen rekommenderas låntagaren att lämna 
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privata säkerheter, eventuellt att en borgensman står för lånet, vilket är en förutsättningsfråga. 

Vidare kan den potentiella entreprenören vända sig till affärsänglar samt riskkapitalister på 

bekostnad av entreprenörens självständighet (Basu och Parker 2001). Om i grunden rätt 

person (bankman, affärsängel, riskkapitalist) misstror potentialen av en innovation eller 

affärsidé ökar sannolikheten till att de entreprenöriella drömmarna enbart förblir drömmar. 

Den uppskattade risken för iPhone var hög, då den kunde betraktas som en disruptiv 

innovation. Ballmers uttalande som branschexpert hade med stor sannolikhet fått potentiella 

finansiärer att avstå eller backa. Eftersom kapital är en hörnsten i innovationsskapande har 

den potentiella entreprenören tidigare tvingats till att bli bunden till de traditionella 

finansieringsmetoderna, där branschexperterna haft talan istället för att se till den stora 

massans behov.  

 

År 2009 introducerades Kickstarter, en plattform som med hjälp av Web 2.0 skapade ett 

nätverk där dagens finansiär tilläts att vara morgondagens entreprenör. På plattformen är 

konsumenten huvudaktör men kan även agera som finansiär och slutkund (Ordanini et al. 

2011). För att bli finansiär krävs ingen titel som affärsängel eller riskkapitalist, bara tillgång 

till ett bankkonto med ett saldo om minst 1 USD (Kickstarter 2015). För att bli entreprenör på 

Kickstarter krävs enbart en profil och ett skapat projekt med ett finansieringsmål och 

slutdatum. Målet som entreprenör på Kickstarter är att sälja in sin idé till samtliga besökare 

(the crowd) och sedan få dessa att bistå finansiellt till projektet. Konceptet kallas 

gräsrotsfinansiering (vidare kallat crowdfunding) och har sin grund i begreppet nättalko 

(vidare kallat crowdsourcing). Crowdsourcing innebär att ta hjälp av gemene man för att få 

idéer, tankar och förbättringar till ett aktuellt projekt (Walter och Back 2011) där 

crowdfunding är en gren i crowdsourcing med fokus på finansiellt stöd. Denna alternativa 

finansieringsmetod har sett en stark trendökning de senaste åren (Mollick 2013). Populariteten 

kan bero på att den potentiella entreprenören inte längre behöver använda sig av de 

traditionella finansieringsmetoderna för att erhålla startkapital. Via crowdfunding erhålls 

kapitalet istället i form av donationer direkt från den stora massan. Att crowdfunding växer 

och blir ett mer etablerat finansieringsalternativ skulle i teorin kunna lösa många av de 

problem kopplat till de mer traditionella finansieringsmetoderna.  

 

År 2015 fanns över 1250 crowdfundingplattformar och idag är Kickstarter en av de största 

(GoFundMe 2015). Sedan starten 2009 har 8,7 miljoner donationer gjorts på Kickstarter vilket 
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genererat totalt 1,7 miljarder USD för att finansiera 85 000 kreativa projekt (Kickstarter 

2015). Trots hög aktivitet från användarna på en plattform som samlar människor från hela 

världen med intresse för innovation och entreprenörskap har den potentiella entreprenören 

svårigheter med att erhålla kapital. Sedan start 2009 har enbart 22 % av alla avslutade projekt 

på Kickstarter inom kategorin teknologi lyckat uppnå uppsatt finansieringsmål (Kickstarter 

2015) vilket har konfunderat forskare världen över (Mollick 2013; Ordanini et al. 2011; 

Schwienbacher och Larralde 2010). Eftersom konceptet med crowdfunding är nytt har en stor 

samhällsdebatt kring ämnet väckts. Forskare försöker tyda vilka faktorer som avgör varför 

vissa projekt kan samla in över 20 miljoner USD på Kickstarter, vilket i skrivandets stund är 

Kickstarters mest finansierade projekt, emedan andra projekt inte erhåller en enda donation. 

Tidigare studier visar att projekt tenderar att lyckas med små marginaler eller misslyckas med 

stora (Mollick 2013). Tidigare forskning kring crowdfunding har fokuserat på att hitta de 

faktorer som är avgörande för ett projekts utfall. En av de största studierna inom detta område 

har gjorts av Mollick (2013) där över 48 000 projekt på Kickstarter studerats. Slutresultatet, 

beståendes av variabler kategoriserade i Nätverk, Kvalitet och Geografi kommer i följande 

studie få en ny tappning.  

 

Eftersom branschexperter tidigare har gjort felaktiga bedömningar, vilka tillämpas av banker, 

riskkapitalister och affärsänglar vid avgörandet av den uppskattade risken i en affärsidé kan 

istället crowdfunding vara lösningen. Vad hade hänt vid lanseringen av iPhone om inte Jobs 

hade haft både kapital och bolag i ryggen? 

“Under det senaste decenniet missade Microsoft Corporation i stort sett hela den mobila 

marknaden. Den nyligen bortgångne VD:n Steve Ballmer avgick från Microsoft en 

månad sedan och medgav i sin intervju att han skulle göra om de senaste tio åren om han 

kunde” (Wall Street Journal 2014, författarnas översättning). 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ämnar studera den bakomliggande dynamiken kring crowdfunding. Genom 

användandet av binär logistisk regression ämnar denna uppsats skapa en modell över 

processen då ett crowdfundingprojekt på Kickstarter.com uppnår finansiering. Genom att utgå 

från existerande crowdfundinglitteratur kommer ett antal hypoteser att presenteras. Dessa 

hypoteser används enbart i vägledande syfte och ämnar indikera potentiella val av ingående 

variabler i modellen. 
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För att besvara uppsatsens syfte ämnar vi svara på följande frågeställningar: 

 Hur fungerar crowdfunding och varför används crowdfunding som 

finansieringsalternativ? 

  Hur påverkar en entreprenörs sociala nätverk dennes chans att uppnå uppsatt 

finansieringsmål? 

 Hur påverkar ett projekts kvalitet chansen att uppnå uppsatt finansieringsmål?  

2. Teoretisk referensram 

2.1 Startup 

”...en startup är en temporär organisation sökandes efter en långsiktig och skalbar 

affärsmodell” (Blank 2012, författarnas översättning). 

Startup är ett brett begrepp som syftar till att beskriva ett specifikt stadium i ett projekt där 

affärsmodellen fortfarande befinner sig i ett utvecklingsstadium. För att bygga vidare på Steve 

Blanks citat kommer begreppet startup hädanefter definieras som ett innovativt nystartat 

projekt designat för snabb tillväxt. Dessa projekt går allra längst fram, vinner de största 

segrarna men tar också de största riskerna (Blank 2012). Antalet företag av startupkaraktär har 

växt markant på senare år och är idag den starkast drivande kraften för disruptiv innovation. 

Ett stort antal väletablerade företag och till och med hela marknader har utkonkurrerats av 

startupföretagens disruptiva krafter (Runnquist 2014). 

2.2 Traditionella finansieringsalternativ  

Studier har visat att de flesta entreprenörer undviker extern finansiering i den mån det är 

möjligt (Reid 1996; Winborg och Landström 1997). Berggren (2000) menar att det beror på 

kontrollaversion - entreprenörens önskan att vara självstyrande och oberoende. Detta då en 

extern finansiär på grund av sitt ägande blir delaktig i beslutsprocesser som rör verksamheten 

och därmed påverkar entreprenörens makt över sitt självstyre.  

 

Innovationsskapande är en resurskrävande process och en grundläggande aspekt av hållbart 

entreprenörskap är därför införskaffandet av nödvändiga resurser (Basu och Parker 2001). Det 
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finns två huvudkategorier av investeringar, eget kapital och skulder. Eget kapital syftar till 

erhållandet av en investering som direkt påverkar projektets egna kapital. I utbyte 

tillhandahåller investerarna aktieandelar med förhoppning om framtida avkastning. Som en 

konsekvens av den kontroll aktieinnehavarna erhåller minimeras den enskilda aktieägarens 

risk. Den skuldbaserade finansieringstypen innebär att finansiären förblir en extern aktör 

kopplad till bolaget genom avtal. I detta fall bär finansiären, på grund av sin säkerhet och 

anciennitet, en lägre risk över det egna kapitalet (Bruns och Fletcher 2008). 

Basu och Parker (2001) menar att det är vanligast med intern finansiering där entreprenören 

själv bistår med sina egna besparingar och tillgångar. Detta stämmer väl överens med 

Berggrens (2000) teori om att entreprenörer på grund av kontrollaversion undviker extern 

finansiering i den mån det är möjlig. Som tidigare nämnts är entreprenörskap och 

innovationsskapande en resurskrävande process och för att det skall vara möjligt för 

verksamheten att fortsätta utvecklas tvingas entreprenören i vissa fall att söka finansiering via 

externt kapital.  

2.2.1 Pecking-order-teorin 

Teorin avser att beskriva en verksamhets finansieringsbeteende och syftar till att förklara den 

ordning en verksamhet väljer att införskaffa kapital. Enligt (Myers 1984; Myers & Majluf 

1984) föredrar en verksamhet intern finansiering före extern. I de fall extern finansiering är 

nödvändig kommer denna att erhållas enligt en viss ordning – pecking order. Brav (2009) 

menar att en större asymmetri i informationsutbytet mellan en verksamhets interna och 

externa struktur leder till att verksamheten förlitar sig mindre på informationskänsliga 

finansieringsformer, eget kapital, och kommer istället förlita sig mer på skulder. Enligt 

Murray et al. (2003) är den drivande kraften bakom teorin att företagsledare besitter mer 

information om företaget än utomstående investerare. Investerare är kritiska till att investera i 

nyemission om de befarar att företagsledare endast kommer att emittera aktier när aktien är 

övervärderad. Företagsledare vill i sin tur inte erbjuda nyemission till ett pris mindre än 

marknadsvärdet.  

2.2.2 Affärsänglar 

En affärsängel är enligt Prowse (1998) en förmögen enskild investerare som vanligtvis inte 

ingår i entreprenörens familjära nätverk. Affärsänglar är ofta entreprenörer sedan tidigare och 

tenderar att investera i startups och andra småföretag. De kan ofta ha betydande ägarandelar 

och aktivt delta i rådgivning inom företaget. Finansiering via en affärsängel bör betraktas som 
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andra omgångens finansiering och sker efter att entreprenören tömt sitt egna samt sin familjs 

kapital men innan entreprenören söker finansiering via externa riskkapitalbolag. Enligt Kerr et 

al. (2014) har det under de senaste åren bildats nätverk av affärsänglar – affärsängelnätverk. 

Dessa består av ett flertal förmögna individer som regelbundet träffas och investerar i 

startupföretag. Fördelarna med ett affärsängelnätverk är många. För det första är den 

sammanlagda summan som investeras större än den enskilda. För det andra kan affärsänglar 

investera en mindre summa i ett flertal företag vilket möjliggör deltagandet i fler projekt och 

en diversifiering av investeringsrisken. För det tredje minskar den enskilda 

investeringsbelastningen. För det fjärde är ett nätverk av affärsänglar mer synligt och 

attraktivt för en entreprenör. Slutligen, genom att ett flertal affärsänglar i en region bildar ett 

nätverk, uppstår en maktposition som möjliggör suveränt beslutsfattande.  

2.2.3 Banker 

Skuldbaserad finansiering är den mest förekommande källan för extern finansiering av 

småföretag eller företag i startupfas. I USA har över 50 % av alla företag yngre än två år 

skuldbaserad finansiering med traditionella banklån som den största källan för extern 

finansiering (Bruns och Fletcher 2008). Trots att banklån är den viktigaste och mest 

förekommande källan för extern finansiering av små till medelstora företag (Barton och 

Matthew 1989; Winborg och Landström 2001), har dessa generellt svårt att bli beviljade 

banklån (Walker 1989; Binks och Ennew 1992). En av anledningarna till att små till 

medelstora företag har svårt att uppnå bankfinansiering är att dessa i regel är mindre 

transparanta vilket skapar en informationsasymmetri mot banken. På grund av brist på tidigare 

erfarenhet kan lånegivaren inte veta hur sannolikt låntagaren kommer kunna återbetala lånet. 

Detta ger upphov till det välkända problemet med snedvridet urval – en situation där dåliga 

produkter eller kunder väljs ut på grund av asymmetrisk information (Stiglitz och Weiss 

1981). Bruns och Fletcher (2008) betonar därför vikten av att små till medelstora företagare 

förstår den underliggande processen som slutligen avgör om de blir beviljade ett banklån eller 

ej.  

 

Införandet av ett system av säkerheter är ett försök från bankens sida att minimera förlusten 

av eventuella lån som låntagaren inte förmår att betala tillbaka. Den starkaste säkerheten är 

någon form av garanti från låntagaren, det kan röra sig om exempelvis aktieandelar eller 

obligationer. En högrisklåntagare kommer att behöva garantera flera säkerheter och kommer 

att erhålla en hög ränta på sitt banklån och vise versa (Blazy och Weill 2013).  
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Många nystartade projekt har inte möjlighet att söka lånebaserad finansiering då dessa inte 

besitter tillräckliga säkerheter eller det stabila kassaflöde som krävs för att kunna säkerställa 

regelbundna räntebetalningar (Blazy & Weill 2013).  

2.2.4 Riskkapital 

Extern finansiering genom riskkapital nämns ofta som ett alternativ för företag att uppnå 

finansiering. Ett flertal välkända företag, som exempelvis Microsoft, Intel och Federal 

Express finansierades i sin startupfas av riskkapitalbolag. Dock utgör riskkapital sammantaget 

endast en blygsam andel av de externa finansieringsformerna (De Bettignies och Brander 

2007). Följande konfirmeras av Davis (2003) som landar i slutsatsen att 10 % av alla 

startupföretag och 5 % av alla småföretag är finansierade genom riskkapital. De Bettignies 

och Brander (2007) menar att det kan bero på att finansiering via riskkapital är koncentrerat 

till ett fåtal branscher där mjukvaru-, telekommunikation- och bioteknologibranschen utgör 

över 50 % av den totala riskkapitalfinansieringen. Det kan även bero på att riskkapitalister 

vanligtvis investerar i ett bolag i utbyte mot aktier och därmed rätten att vara delaktiga i 

beslutsprocesser, något entreprenörer helst undviker. Detta beteende hos entreprenörer kan 

även styrkas av tidigare nämnda studier (Reid 1996; Winborg och Landström 1997; Berggren, 

2000) vilka menar att entreprenörer på grund av kontrollaversion undviker extern finansiering 

i den mån det är möjligt. Crowdfunding kan i detta fall utgöra ett kompletterande alternativ 

till det redan existerande finansieringsformerna (Belleflamme et al. 2013). 

2.3 Crowdfunding 

Utvecklingen av begreppet crowdfunding och dess innebörd är nära relaterat till utvecklingen 

av Web 2.0
1
 samt utvecklingen av begreppet crowdsourcing (Ordanini et al. 2011). Mollick 

(2013) menar att teorin kring crowdfunding idag befinner sig i ett evolutionärt skede som 

kontinuerligt utvecklas i korrelation med den forskning som görs inom området. Enligt Hemer 

(2011) finns det en tendens att forskare prioriterar studiet av det närliggande begreppet 

crowdsourcing. Därför är möjligheten att ge en fullständigt definit definition av begreppet 

crowdfunding begränsad. Men, då crowdfunding har sina rötter i begreppet crowdsourcing 

(Schwienbacher och Larralde 2010) kan en bredare förståelse för crowdfunding erhållas 

genom att studera utvecklingen av crowdsourcing och crowdfunding över tid. 

                                                           
1
 En plattform vars innehåll ständigt förändras av samtliga användare i dess nätverk (Kaplan & Haenlein 2010). 
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Begreppet crowdsourcing myntades i en artikel av Howe (2006) i Wired Magazine. Enligt 

Howe (2006) innebär crowdsourcing en process där verksamheters sätt att strukturera 

företagsverksamheten starkt är kopplat till engagemanget av dess användare, the crowd. Tre 

år senare sammanfattar Safire (2009) Howes definition av crowdsourcing: 

”Handlingen att ta ett jobb, en gång utfört av ett utsett ombud (en anställd, frilansare eller 

ett separat företag) och outsourca det till en odefinierad och i allmänhet stor grupp 

människor genom en öppen inbjudan, som vanligtvis sker via internet” (Safire 2009). 

Kleeman et al. (2008) definierar crowdsourcing som en process där vinstdrivna verksamheter, 

via en internetbaserad plattform, outsourcar specifika uppgifter till allmänheten, the crowd, 

med syftet att enskilda individer skall bidra till verksamhetens produktion på ett 

kostnadseffektivt sätt.   

”Crowdsourcing [...] sker när ett vinstdrivande företag outsourcar specifika uppgifter. 

Dessa är nödvändiga för att tillverka eller sälja sin produkt till allmänheten (publiken) i 

form av ett öppet samtal över internet, med avsikt att motivera individer att bidra till 

företagets produktionsprocess, kostnadsfritt eller för en summa betydligt mindre än 

insatsens värde för företaget” (Kleeman et al. 2008). 

Då crowdfunding härstammar från crowdsourcing finns uppenbara likheter, båda använder sig 

av en internetbaserad plattform för att nå ut till allmänheten. Men, crowdfunding är till 

skillnad från crowdsourcing en strikt finansieringsmetod där entreprenören via en 

internetbaserad plattform vänder sig till ett stort antal finansiärer (Schwienbacher och 

Larralde 2010). Ordanini (2011) har en bred syn på crowdfunding och menar att det är en 

kollektiv process då individer slår samman sina pengar för att investera i och stödja insatser 

som initierats av andra personer eller organisationer. Ordanini (2011) definierar sin syn på 

crowdfunding enligt: 

“/e/n kollektiv ansträngning av människor som nätverkar och slår samman sitt kapital, 

oftast via internet, för att investera och stödja insatser som initierats av andra personer 

eller organisationer” (Ordanini 2011). 

Ordaninis (2011) definition utelämnar en vidare beskrivning av ersättning i form av förmåner 

eller inflytande i företaget. En snarlik, fortfarande bred men något mer specifik definition ges 

av Belleflamme et al. (2013) som definierar crowdfunding enligt: 
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“/ett öppet samtal, i huvudsak via internet, för tillhandahållande av finansiella resurser, 

antingen i form av donation eller i utbyte mot någon form av belöning och/eller rösträtter 

i syfte att stödja initiativ för särskilda ändamål" (Belleflamme et al. 2013). 

Mollick (2013) menar att då crowdfunding är ett tvärvetenskapligt fenomen som täcker 

många användningsområden inom en rad olika discipliner finns det mycket begränsade 

möjligheter att lämna en specifik definition. Vidare menar Mollick att entreprenörens 

respektive finansiärens målsättning är ytterst relevant men även den mest varierande aspekten 

av crowdfunding. Det är därför kontraproduktivt att definiera dessa med en formell definition 

som Belleflamme et al. (2013). Istället bör en diskussion föras gällande olika infallsvinklar av 

crowdfunding, som entreprenör respektive finansiär. Men Mollick (2013) menar att det är 

essentiellt för förståelsen av dynamiken kring crowdfunding att kunna lämna en specifik 

definition, denna kan dock variera beroende på vilket område som studeras. Mollicks (2013) 

definition är således smalare och ur ett entreprenörsmässigt sammanhang bör crowdfunding 

definieras som:  

"Crowdfunding refererar till de ansträngningar som gjorts av företagsamma individer och 

grupper - kulturella, sociala och vinstdrivna, för att finansiera satsningar genom att 

utnyttja relativt små bidrag från ett relativt stort antal personer via internet, utan 

standardiserade finansiella mellanhänder" (Mollick 2013). 

I denna studie anammas begreppet crowdfunding utifrån Mollicks (2013) definition: 

Crowdfunding syftar till de insatser som enskilda individer och eller grupper utför i syfte att 

söka finansiellt stöd genom en internetbaserad plattform i form av små bidrag av ett relativt 

stort antal individer, utan inblandandet av en traditionell finansiell intermediär. 

2.3.1 Crowdfundingmodeller 

Crowdfundingindustrin har de senaste fem åren växt exponentiellt och det finns idag över 

1250 olika plattformar (Forbes 2014). Gemensamt för alla plattformar är att en enskild individ 

eller grupp via en internetbaserad plattform kan söka finansiellt stöd i form av små bidrag från 

ett stort antal individer. Genom användandet av crowdfundingplattformar kringgås 

traditionella finansiella intermediärer som banker eller riskkapitalister. Upplägget på 

plattformarna är snarlika, en kampanj består av en presentation innehållandes väsentliga 

information såsom bakgrund, syfte och vision gärna med en tillhörande video. Det som skiljer 

dessa plattformar åt är valet av crowdfundingmodell. Det finns två huvudkategorier av 
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crowdfunding: belöningsbaserad och eget-kapital-baserad (Forbes 2014). Enligt Mollick 

(2013) är särskiljandet av entreprenörens respektive finansiärens målsättning ytterst relevant 

då denna är den mest varierande aspekten av crowdfunding. Med detta i baktanke har Mollick 

(2013) utvecklat fem olika crowdfundingmodeller. 

2.3.2 Entreprenörens målsättning 

Mollick (2013) menar att det inom crowdfunding finns en stor variation av målsättningar. 

Från projekt som syftar till att finansiera mindre engångssatsningar till större projekt där 

crowdfunding används i syfte att samla in ett tillräckligt stort kapital för finansiering av nya 

satsningar.  

 

Finansiering behöver nödvändigtvis inte vara målet, enligt Schwienbacher och Larralde 

(2010) finns andra anledningar att använda crowdfunding. Exempelvis kan företag i rent 

marknadsföringssyfte genom crowdfunding skapa efterfrågan i ett projekts utvecklingsskede 

och på så sätt bygga konkurrensfördelar. Mollick (2013) menar att detta tillvägagångssätt är 

särskilt viktigt för företag vars syfte är att skapa ett ekosystem med kostnadsfria produkter. 

Exempel på detta är när andra företag börjar utveckla applikationer till en produktlansering 

innan produkten lanserats, som till exempel utvecklandet av appar till kommande 

mobiltelefoner. Vidare menar Mollick (2013) att crowdfunding kan användas för att visa på 

marknadens behov av en produkt som i slutändan kan leda till åstadkommandet av mer 

traditionella finansieringar. Omvänt kan företag använda crowdfunding för att riskfritt och 

kostnadseffektivt urskilja marknadens behov av en produkt då underfinansierade projekt 

oftast speglar ett litet marknadsbehov av produkten i fråga. 

2.3.3 Finansiärens målsättning 

Crowdfunding omfattar ett brett spektrum av potentiella projekt och finansieringsmål och 

skiljer sig från mer traditionella finansieringsalternativ eftersom förhållandet mellan grundare 

och finansiär varierar efter sammanhang och finansieringsgrad. Det går att urskilja fyra 

huvudtyper av finansieringsprojekt, dessa överlappar oftast varandra då projekt kan tillåta 

finansiärer att uppnå flera olika mål samtidigt (Mollick 2013). 

 Belöningsbaserad crowdfunding är den vanligaste typen av crowdfunding och innebär 

att finansiärer får någon form av belöning för att finansiera ett projekt. Belöningen 
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varierar beroende på vilken typ av projekt som finansierats. Det kan till exempel röra 

sig om att bli citerad i en film eller ha möjligheten att påverka utvecklingen av en 

produkt. Inom denna typ av crowdfunding betraktas finansiärerna som tidiga kunder 

med tillgång till produkten innan lansering, till ett bättre pris eller dylikt. Denna typ av 

crowdfunding är mest förekommande i entreprenöriella projekt som exempelvis 

utvecklandet av ny mjukvara, hårdvara eller konsumentprodukter. 

 

 Beskyddarmodellen är typisk i konst- och humanitära projekt. Denna modell placerar 

finansiärer i positionen av filantroper som inte förväntar sig något i gengäld.  

 

 Utlåningsmodellen innebär att likvida medel erbjuds som ett lån med förväntningar 

om en viss avkastning på investerat kapital. I fallet av mikrofinansierade lån är 

långivaren mer intresserad av ökningen i sin sociala status snarare än avkastning på sin 

investering.  

 

 Kapitalmodellen: finansiärer betraktas som investerare i den mer traditionella 

bemärkelsen och tillhandahåller aktier eller liknande ersättning som avkastning på sin 

investering. Denna typ av crowdfunding är relativt ovanlig, enbart 5 % av alla 

crowdfundingprojekt, från 2013 även förbjuden i USA. Det är dock fullt möjligt att det 

i framtiden uppstår olika varianter av denna crowdfundingform som kan innebära att 

investerare får en del av framtida vinster och/eller avgifter.  

2.4 Forskningsbakgrund 

På senare år har crowdfunding blivit ett allt mer populärt finansieringsalternativ för startups 

(Schwienbacher och Larralde 2010). En av anledningarna till detta är USA:s president Barack 

Obamas godkännande av propositionen ”Jumpstart Our Business Startups” – JOBS. En 

proposition vars syfte är att underlätta finansieringssökandet för startupföretag genom 

crowdfunding (Vita Huset 2012).  Trots crowdfundingmodellens framgång menar Mollick 

(2013) att det fortfarande är oklart hur crowdfunding potentiellt skulle underlätta för 

nyetablerade företag att erhålla kapital. Vidare menar Schwienbacher och Larralde (2010) att 

det trots crowdfundingfenomenets popularitet saknas tillgång till vetenskapligt granskade 

artiklar som undersöker den underliggande dynamiken. Esaiasson et al. (2012) menar att ett 

underliggande samhällsproblem som väcker debatt måste ligga till grund för att ett nytt 

forskningsområde ska etableras. Detta kan jämföras med begreppet energisäkerhet vars 
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förekomst i vetenskapligt granskade artiklar är förknippat med samhällsdebatten kring en 

säker tillförsel av energi (Cherp et al. 2014). Idag ses en liknande trend med crowdfunding. 

Genom en ökande popularitet har en samhällsdebatt väckts och därmed även det 

vetenskapliga intresset för crowdfunding, dess strukturer samt underliggande dynamik 

(Mollick 2013). Vid brist på tidigare forskning korsbefruktas ofta olika teorier från 

närliggande forskningsområden för att öka förståelsen kring ett fenomen (Esaiasson et al. 

2012). Forskningen kring crowdfunding har utvecklats enligt ett liknande mönster. Mollick 

(2013) menar att det är viktigt att undersöka om crowdfunding drivs av samma underliggande 

dynamik som andra mer traditionella investeringsformer, det vill säga, har projekt som 

signalerar hög kvalitet större tendens att lyckas eller finns det någon annan mindre rationell 

urvalsmetodik? Enligt Ordanini et al. (2011) finns det tre drivkrafter bakom konsumentens 

vilja att bistå med finansiellt stöd: viljan att delta i någon annans framgång, viljan att vara 

delaktig i ett större socialt sammanhang och slutligen den rent ekonomiska aspekten. De två 

första drivkrafterna visar att lojalitet är en avgörande faktor i crowdfundingsammanhang. 

Enligt Ordanini et al. (2011) identifierar sig ofta finansiären med produkten/tjänsten i fråga 

och visar sin lojalitet genom att aktivt stödja finansieringen. Ur Ordanini et al. (2011) studie 

kan därför slutsatsen dras att entreprenörens och även finansiärens nätverk spelar roll vid en 

crowdfundingkampanj. 

2.4.1 Att lyckas genom nätverk 

Begreppet Web 2.0 dök första gången upp år 2004 och används för att beskriva hur 

mjukvaruutvecklare och slutanvändare använder internet. Kortfattat innebär utvecklandet av 

Web 2.0 etablissemanget av en plattform vars innehåll ständigt förändras av samtliga 

användare i dess nätverk (Kaplan och Haenlein 2010). Denna utveckling har i sin tur lett till 

utvecklingen av sociala medier som enligt Nationalencyklopedin (2014) definieras enligt: 

”Ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud” (Nationalencyklopedin, 

2014). 

Framträdandet av sociala medier har enligt Lorenzo-Romero (2014) förändrat dels den 

akademiska men även den entreprenöriella aspekten av marknadsföring. 1960- och 70-talets 

massmarknadsföringsapproach har tappat popularitet då den inte längre är lika effektiv. På 

senare år har ett flertal studier visat vikten av marknadsföring i sociala medier. Bland annat 
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har Nobre et al. (2014) studerat vilka, om några, fördelar små till medelstora företag har 

genom att involvera sociala medier i sin marknadsstrategi. Studien landar i slutsatsen att 

sociala medier verkar som en kommunikationskanal mellan företag och dess kunder. Detta 

genom att skapa ett större medvetande samt väcka ett intresse för den aktuella produkten eller 

tjänsten i fråga. Socialt nätverkande har alltså en betydande roll i relationsskapandet som ökar 

försäljningen. Denna studie är intressant i crowdfundingsammanhang då det oftast är enskilda 

individer eller små till medelstora företag i uppstartsfas som väljer att söka finansiering via 

crowdfunding.  

 

Belleflamme et al. (2013) argumenterar för vikten av att skapa en gemenskapsbaserad 

upplevelse kring den aktuella produkten och därmed möjliggöra för gemenskapsfördelar. Med 

gemenskapsfördelar syftar Belleflamme et al. (2013) till det ömsesidiga utbytet mellan 

investeraren och entreprenören som på sikt gynnar båda parter. Följande tre aspekter har 

enligt Belleflamme et al. (2013) identifierats: förbeställning, högre investeringsgrad samt 

viljan att vara delaktig i en större social gemenskap.  

 

I ett crowdfundingsammanhang befinner sig produkten i ett utvecklingsstadium. Genom att 

erbjuda en förbeställning kan entreprenören attrahera innovatörer (Belleflamme et al. 2013) 

vilka enligt Ryan och Gross (1943) är de första konsumenterna som väljer att anamma en 

innovation. Ryan och Gross (1943) menar att dessa individer har en nära relation till 

entreprenörer och interagerar frekvent med andra innovatörer. Innovatörerna betraktas som 

engagerade, risktagande och villiga att betala ett högre pris för att erhålla produkten innan den 

etablerats på marknaden. På så sätt uppstår en relation mellan entreprenören och innovatören, 

tillsammans skapar de en större social gemenskap (Rogers 1962). Vidare stärks Belleflammes 

argument gällande viljan att vara delaktig i en större social gemenskap av Ordanini et al. 

(2013) som även betonar vikten av delaktigheten i ett större socialt sammanhang.  

 

Cumming och Johan (2009) understryker vikten av finansiellt stöd från vänner och familj i 

uppstartsfasen. Dessa har ofta en väletablerad relation och fungerar därför som en god källa 

för kapital, speciellt i de fall då entreprenören saknar tidigare erfarenhet och därmed inte 

besitter ett stort kontaktnät inom branschen.  

”Förutom grundarens/entreprenörens egna besparingar är familj och vänner […] en vanlig 

finansieringskälla i ett projekts uppstartsfas”(Cumming & Johan, 2009)   
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Parker (2009) har undersökt hur stor den genomsnittliga andelen av finansieringsintäkterna i 

ett startupföretag kommer från entreprenörens familj och vänner. Studien landar i slutsatsen 

att 31 % av finansieringen kommer därifrån. Med grund i Cumming och Johan (2009) samt 

Parker (2009) studier har Agrawal et al. (2011) undersökt huruvida det geografiska läget 

potentiellt kan påverka en crowdfundingkampanjs utfall. Studien landar i slutsatsen att lokala 

investerare, oftast entreprenörens familj och vänner tenderar att investera i dennes 

startupprojekt. Med grund i dessa studier har Mollick (2013) i ett dataset innehållandes över 

48 500 kickstarterkampanjer studerat huruvida entreprenörens nätverk kan påverka en 

crowdfundingkampanjs utfall. För att erhålla ett mått på entreprenörens nätverk har Mollick 

valt att se till entreprenörens antal Facebookvänner, kommentarer på projektet samt kvoten 

mellan finansieringssumma och antal finansiärer. Mollicks studie visar en koppling mellan en 

lyckad crowdfundingkampanj och antalet Facebookvänner, antal kommentarer och 

finansieringskvoten det vill säga, storleken på entreprenörens sociala nätverk påverkar dennes 

chans att lyckas med sin crowdfundingkampanj.  

2.4.2 Att lyckas genom kvalitet 

Forskare har länge varit intresserade av att studera vilka bakomliggande faktorer som ligger 

till grund för åstadkommandet av lyckad finansiering (Baum & Silverman 2004; Dushnitsky 

2009; Kirsch et al. 2002; MacMillan 1986; Stuart och Shane 2002). En investering är 

generellt kopplad till en risk, speciellt vid etablissemanget av ett nytt företag då det inte finns 

tillräckligt med tillgänglig data (Mollick 2013). Enligt Gorman och Sahlman (1989) samt 

MacMillan (1986) bedömer en potentiell investerare kvalitén av produkten och sannolikheten 

för framgång innan denne väljer att investera. Vidare menar MacMillan (1986) att potentiella 

investerare värdesätter företag som signalerar god kvalitet. Chen et al. (2009) menar att 

investerare bedömer entreprenörer som söker finansiellt kapital baserat på två faktorer: 

förberedelse och passion. Vidare menar Mollick (2013) att högkvalitativa kampanjer 

ytterligare förstärks genom den så kallade Mattheweffekten (Merton 1957); högkvalitativa 

kampanjer attraherar finansiärer som i sin tur sprider kampanjen vidare till andra potentiella 

finansiärer eller annan media vilket ökar intresset för den specifika kampanjen. Mollick 

(2013) undersökte därför faktorer som indikerar kvalitet i en crowdfundingannons, bland 

annat tillgång till en video samt tillhandahållandet av en uppdatering tre dagar efter 

kampanjstart. Dessa tre faktorer kan ur Chen et al. (2009) studie betraktas som element ur 

förberedelse och passion. 
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”Regel #1 för Kickstartervideos: gör en! Det finns få saker som indikerar kvalitet mer än 

en video. Att skippa detta steg kommer missgynna ditt projekt” (Mollick 2013, 

författarnas översättning). 

Vidare argumenterar Mollick (2013) för vikten av frekventa uppdateringar. Efter sin 

undersökning kunde Mollick bekräfta att kvalitet är en starkt bidragande faktor för 

uppfyllandet av en crowdfundingannons finansieringsmål. Mer specifikt kom Mollick fram 

till att en kampanj utan en video löper 26 % större risk att misslyckas samt att avsaknaden av 

tidiga uppdateringar minskar chansen att lyckas med strax över 13 % (Mollick 2013).  

Enligt Frick (2013) har belöningsbaserade crowdfundingprojekt större chans att lyckas, detta 

beror på att människor i större utsträckning finansierar om de får något tillbaka, ofta i form av 

förbeställning av en produkt eller tjänst. Detta kan konfirmeras av Ordanini (2011) studie som 

visar att den egna ekonomiska vinningen är en stark drivkraft för en konsuments vilja att 

finansiera. Detta har också visats i en studie genomförd av Buraschi och Cornelli (2002) där 

de kom fram till att små materiella belöningar tenderar att gynna ett donationsbeteende. 

Ytterligare en aspekt kan ses i Landry et al. (2006) studie som visar att en person tenderar att 

donera mer till välgörenhet om de vid donationen också tillhandahåller en lott. Dessa studier 

utelämnar dock en viktig aspekt av belöning, nämligen belöningsgraden. Falk (2007)  har 

studerat belöningsgradens påverkan vid välgörenhet. I studien skickades tre olika 

välgörenhetsinbjudningar till totalt 2000 slumpmässigt valda individer. 1/3 av inbjudningarna 

innehöll en liten gåva, 1/3 med en större gåva och 1/3 utan någon gåva. Studien visade att de 

individer som fick en liten gåva donerade 17 % mer än de som enbart fick en inbjudan och de 

som fick en större gåva donerade 75 % mer än de som enbart fick en inbjudan.  

 

Maximala finansieringsperioden på Kickstarter minskade år 2011 från 90 till 60 dagar. 

Kickstarter argumenterar för att en längre finansieringsperiod inte leder till ett ökat incitament 

för mer finansiering utan istället leder till att potentiella finansiärer väljer att skjuta upp sin 

donation och med tiden glömmer bort att donera (Kickstarter 2011).  

2.4.3 Syntes av tidigare forskning  

Tidigare forskning kring crowdfunding präglas av sökandet efter framgångsfaktorer, något 

som har inspirerat oss i denna studie. Då studien ämnar bepröva men även utveckla befintliga 

teorier har vi valt att undersöka de komponenter som i tidigare forskning visats vara 

betydande för en kampanjs utfall och utöver detta har vi utvecklat en analysmodell i syfte att 
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få en ökad förståelse för den underliggande dynamiken bakom crowdfunding. Med 

utgångspunkt i Mollicks (2013) studie har vi valt att fördjupa oss i samt utveckla två av hans 

framgångsfaktorer: Kvalitet och Nätverk. I respektive framgångsfaktor kommer ett antal 

hypoteser att presenteras för att sedan ligga till grund för framtida modellval. 

Nätverk: 

Hypotes 1: Ett högre antal sociala medier kopplat till ett projekt kommer positivt påverka ett 

projekts utfall. 

Lorenzo-Romero (2014) menar att utvecklandet av Web 2.0 och därmed uppkomsten av 

sociala medier drastiskt har förändrat hur verksamheter marknadsförs. Enligt Nobre et al. 

(2014) har socialt nätverkande en betydande roll i relationsskapande då sociala medier 

fungerar som en kommunikationskanal mellan företaget och dess kunder. Detta i sin tur 

skapar ett medvetande och intresse om den aktuella produkten vilket kan leda till ökad 

försäljning. 

Hypotes 2: Ett högre antal tidigare backade projekt kommer positivt påverka projektets utfall. 

Ett flertal studier (Ryan & Gross 1943; Rogers 1962; Belleflamme et al. 2013) visar på den 

gemensamma viljan att vara delaktig i en större social gemenskap. Belleflamme et al. (2013) 

argumenterar för vikten av det ömsesidiga utbytet mellan investerare och entreprenör som på 

sikt gynnar båda parter, gemenskapsfördelar. Ur dessa studier är det därför intressant att pröva 

huruvida entreprenörer som backar upp andra projekt lyckas i större utsträckning då detta kan 

tolkas som viljan att vara delaktig i ett ömsesidigt gynnsamt utbyte entreprenörer sinsemellan. 

Hypotes 3: Ett högre antal Facebookvänner kopplat till ett projekt har en positiv påverkan på 

ett projekts utfall. 

Cumming och Johan (2009) samt Parker (2009) understryker vikten av finansiellt stöd från 

vänner och familj för ett företag i uppstartsfas då nystartade företag generellt sätt saknar 

erfarenhet samt ett väletablerat kontaktnät. Följande konfirmeras av Mollick (2013) som 

landar i slutsatsen att det finns ett samband mellan ett uppnått finansieringsmål och antal 

Facebookvänner. Med utgångspunkt i dessa studier är det av intresse att pröva huruvida 

antalet Facebookvänner fortfarande har en avgörande betydelse för ett projekts utfall. 
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Hypotes 4a: Populära initiativ är attraktiva för den enskilda finansiären; ett högre antal 

kommentarer hos ett projekt har en positiv påverkan på ett projekts utfall 

Hypotes 4b: Populära initiativ är attraktiva för den enskilda finansiären; En lägre 

genomsnittskvot mellan finansieringssumma och antal finansiärer kommer ha en positiv 

påverkan på ett projekts utfall.  

Tidigare forskning av bland annat Mollick (2013) understryker vikten av att erhålla finansiellt 

stöd från ett stort antal finansiärer. Detta signalerar att ett projekt är populärt och kommer 

därför med större sannolikhet att lyckas nå uppsatt finansieringsmål. Ett populärt projekt ses i 

sin tur som attraktivt och lockar fler investerare och Mattheweffekten sker. Genom att se till 

kvoten mellan finansieringssumma och antal finansiärer ska Mollicks resultat bekräftas. 

Kvalitet: 

Hypotes 5a: Engagerade crowdfundingentreprenörer lyckas i större utsträckning; Video har 

en positiv påverkan på ett projekt utfall. 

Hypotes 5b: Ett högre antal uppdateringar kopplat till ett projekt kommer ha positiv påverkan 

på projektets utfall. 

Mollick (2013) har undersökt faktorer som indikerar kvalitet i ett projekt, exempelvis tillgång 

till en presentationsvideo och tillhandahållandet av en uppdatering tre dagar efter 

kampanjstart. Dessa kan tolkas som ett tecken på engagemang och av denna anledning är det 

av intresse att pröva huruvida Mollicks resultat fortfarande gäller. 

Hypotes 6: En längre finansieringsperiod har en negativ påverkan på ett projekts utfall. 

Sedan Kickstarter år 2011 ändrat maxlängden på finansieringsperioden och numer 

rekommenderar en finansieringsperiod om max 30 dagar (Kickstarter 2015) är det av intresse 

att pröva huruvida det finns en korrelation mellan ett projekts finansieringsperiod och utfall. 

Hypotes 7a: Ett högre antal tidigare lyckade projekt kommer påverka projektets utfall 

positivt.  

Hypotes 7b: Ett högre antal tidigare misslyckade projekt kommer påverka projektets utfall 

negativt.  
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Hypotes 7c: Ett projekt initierat av ett företag kommer påverka projektets utfall positivt. 

Ett flertal studier (Gorman & Sahlman 1989; MacMillan 1986) visar att potentiella investerare 

värdesätter företag som signalerar god kvalitet. Med utgångspunkt i dessa studier har vi valt 

att tolka en tidigare lyckad kickstarterkampanj som ett tecken på en entreprenör med 

högkvalitativa projekt; ett tidigare misslyckat projekt har en negativ påverkan på framtida 

projekts utfall. På samma sätt kommer ett projekt initierat av ett företag betraktas som ett 

tecken på kvalitet. 

Hypotes 8: Ett högre antal belöningsgrader kommer positivt påverka projektets utfall.  

Tidigare studier visar att små materiella belöningar gynnar ett donationsbeteende (Buraschi & 

Cornelli 2002; Landry et al. 2006). Falk (2007) har undersökt belöningsgradens påverkan på 

donationsbeteende och landar i slutsatsen att det finns en korrelation mellan belöningens och 

donationssummans storlek. Med utgångspunkt ibland annat dessa studier undersökte och 

konfirmerade Frick (2013) att belöningsbaserade crowdfundigkampanjer - kampanjer som 

tillhandahåller en belöning vid donation, exempelvis produkten eller tjänsten i förväg har 

större chans att uppnå uppsatt finansieringsmål.  

3. Metod 

I följande kapitel redogörs vägen från datainsamling till färdig modell. Kapitlet inleds med att 

beskriva hur datainsamlingen har gått till. Därefter beskrivs hur data har kontrollerats och 

analyserats innan modellskaparprocessen initierats. I Modell 1 ingår samtliga studerade 

variabler utan hänsyn till inbördes korrelation mellan de beskrivande variablerna. Genom att 

studera korrelationsmatrisen (se Tabell 2) ses att enbart vissa variabler påverkar en kampanjs 

utfall, dessa presenteras i Tabell 3. Med utgångspunkt i Tabell 3 har Modell 2 utvecklats. För 

att smalna av modellen ytterligare och åstadkomma statistiskt signifikanta resultat har hänsyn 

tagits till eventuell korrelation mellan variablerna i Modell 2. För att detta skall vara möjligt 

har variablerna kategoriserats enligt Kvalitet och Nätverk, vidare har enbart korrelationen 

mellan variabler i respektive kategori analyserats (se Tabell 4). I ett försök att åskådliggöra 

olika modellkombinationer baserat på Tabell 4 har Tabell 5 skapats som visar den algoritm 

som ligger till grund för Modell 3 A – D. 
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3.1 Datainsamling 

Data från lyckade samt misslyckade projekt samlades in manuellt från 

crowdfundingplattformen kickstarter.com. Eftersom Kickstarter markerar misslyckade projekt 

med metataggar, filtreras dessa bort vid en sökning med kravspecifikationer och endast 

pågående samt lyckade projekt visas. Misslyckade projekt finns fortfarande kvar på 

Kickstarters hemsida men kan endast hittas genom specifika sökord eller en direktlänk. För att 

få tillgång till misslyckade projekt via en direktlänk till Kickstarter har Kicktraq använts. 

Kicktraq är en fristående internettjänst tillgänglig för allmänheten med syftet att ge 

användaren tillgång till bland annat pågående och arkiverade kickstarterprojekt, inklusive 

misslyckade. Kicktraq finansieras genom att exponera besökaren för annonsering, detta har 

dock inte påverkat undersökningens integritet. Utan Kicktraq, eller en liknande tjänst, hade 

inte undersökningens syfte kunnat uppfyllas. Datainsamlingen skedde vidare i Excel för att 

sedan analyseras i IBM SPSS samt R. 

Datainsamling 

 

 

 

 

Felsökning och kontroll av data 

Modell 1 

(Samtliga 13 variabler) 

Tabell 2. Korrelationsmatris 
Tabell 3. Påverkar variabeln en kampanjs 

utfall? 

Modell 2 

(10 variabler) 

Modell 3 A-D 

Tabell 4. Korrelationsmatris mellan 

kvalitets- och nätverksvariabler 

Tabell 5. Korstabell över hög kollinearitet 

kvalitets- och nätverksvariabler 

Figur 1 Sammanfattning av studiens metod. Författarnas komposition. 
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3.2 Data och urval 

För att genomföra undersökningen har två separata sökningar utförts. Ena sökningen 

omfattade lyckade kampanjer och den andra omfattade misslyckade. Med lyckade och 

misslyckade kampanjer menas den kampanj som uppfyllt respektive inte uppfyllt sitt 

finansieringsmål innan projektets avslut. Data från totalt 200 projekt har samlats in och vidare 

har två populationer skapats, lyckade (100 st.) samt misslyckade (100 st.). Antalet 

datainsamlingar berodde på antalet hypotesprövningar varpå varje hypotes beskriver en 

variabel i den logistiska regressionsanalysen, mer om detta i avsnitt 3.3. Datainsamlingen 

avgränsades till projekt i kategorin teknologi som ämnat samla in mellan 100 000 och 1 000 

000 USD. Vidare har endast projekt som samlat in minst 150 %, om lyckat, respektive 50 %, 

om misslyckat, av sitt finansieringsmål undersökts. På varken Kickstarter eller Kicktraq finns 

möjligheten förfina sökningen vad gäller förhållandet mellan den slutgiltiga summan och 

finansieringsmålet (procent) därav beräknades detta manuellt. De första 100 projekten inom 

vardera populationen som uppfyllde sökkriterium valdes ut och dessa har sorterats efter 

avslutat kampanjdatum. För att samla in data över populationen på Kickstarter fanns 

möjligheten att ställa in sökkriterier för lyckade kampanjer (se Figur 2), cirka 150 kampanjer 

uppfyllde angivna kriterier. På Kicktraq användes kategorin Arkiverade Projekt, beståendes 

av över 178 000 arkiverade projekt, sorterat efter slutdatum. Vidare undersöktes vartdera 

projektet manuellt för att uppfylla de givna kriterierna (se Figur 2). Resultat av insamlad data 

ses i Appendix C. 

 

Figur 2 Skärmpdump över de angivna sökkriterierna på Kickstarter (Kickstarter 2015). 
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Figur 3 Skärmdump över de angivna sökkriterierna på Kicktraq (Kicktraq 2015). 

 

3.2.1 Felsökning och kontroll av data 

All datainsamling som sker manuellt involverar den mänskliga faktorn vilket inkluderar 

mänskligt felhandlande. För att eliminera risken för missvisande resultat felsöktes all data 

innan analys. Exempel på denna felsökning kan vara att undersöka värden på den kategoriska 

variabeln Video (se Tabell 1). Variabeln Video definieras som 1 = Video finns samt 0 = Video 

saknas, vilket innebär att värden utöver detta är felaktiga och behöver korrigeras. Vidare har 

min-, max- och medelvärde för respektive oberoende variabel analyserats för att säkerställa att 

värdet är inom ramen för vad som anses rimligt. I samtliga tabeller har N ett värde på 200 

vilket säkerställer att alla datapunkter har inkluderats i körningarna för samtliga variabler. 

Tabell 1 Deskriptiv statistik 

 N Minimum Maximum Medel Std. Avvikelse 

Sociala medier 200 ,000 4,000 ,780 1,157 

Tidigare backade 200 ,000 75,000 3,925 8,394 

Tidigare lyckade 200 ,000 5,000 ,095 ,497 

Tidigare misslyckade 200 ,000 2,000 ,070 ,292 

Belöningssteg 200 1,000 65,000 10,325 8,199 

Finansieringsperiod 200 13,000 60,000 37,53 10,783 

Uppdateringar 200 ,000 67,000 10,740 12,750 

Video 200 ,000 1,000 ,845 ,363 
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Företag 200 ,000 1,000 ,705 ,457 

Log(Facebookvänner) 200 ,000 3,623 ,936 1,215 

Kommentarer 200 ,000 1,000 ,685 ,466 

Log(Pledged/Backers) 200 ,000 3,393 1,814 ,982 

Log(Finansieringsmål) 200 5,000 8,477 5,249 ,425 

Valid N (listwise) 200     

Tabell 1 Visar antal datapunkter (N), min-, max- och medelvärde samt standardavvikelse för varje oberoende 

variabel.  

Tabell 1 visar deskriptiv statistik över all data. För samtliga variabler har alla datapunkter 

inkluderats, vilket kan utläsas ur N = 200 samt Valid N (listwise) som beskriver hur många 

datapunkter som inte har exkluderats.  Samtliga variabler är kontinuerliga förutom Video, 

Företag och Kommentarer som är kategoriska. Vidare har Facebookvänner, Pledged/Backers 

och Finansieringsmål logaritmerats för att åstadkomma en fördelning mer lik en 

normalfördelning, mer om detta i avsnitt 3.2.2. I detta avsnitt förs ingen diskussion om 

värdena på de olika variablerna eftersom tabellen är en sammanställning av data från båda 

populationerna. Beskrivandet av en enskild variabel i Tabell 1 säger således ingenting om 

dess påverkan på en kampanjs utfall, istället hade två tabeller med deskriptiv statistik; dels en 

för de lyckade, dels en för de misslyckade kampanjerna varit av intresse att visa. Detta är 

dock en annan typ av analys som inte tas upp inom ramen för denna uppsats eftersom syftet är 

att använda logistisk regressionsanalys. Värt att notera är dock att variablerna Tidigare 

backade, Belöningssteg, Finansieringsperiod och Uppdateringar uppvisar en stor spridning i 

jämförelse med de andra variablerna. Detta beror på att dessa variabler innehåller avvikande 

värden som i sin tur skapar en större spridning i datamaterialet.  

3.2.2 Transformationer 

Det är önskvärt att ha en normalfördelad distribution av datapunkter hos en variabel eftersom 

många av de parametriska statistiska metoderna utgår från normalfördelad data. Data kan i 

vissa fall anta en skev fördelning vilket resulterar i en förskjuten kurva. Exempel på en skev 

variabel är Finansieringsmål som endast kan anta värden över 0 och på grund av uppsatsens 

avgränsning ligger mellan 100 000 till 1 000 000 USD. På grund av detta uppstår en negativ 

skev fördelning där majoriteten av datapunkterna antar höga värden. För att kringgå 

problemet med skev fördelning kan två olika tillvägagångssätt tillämpas. Antingen lämnas 

den parametriska statistiken för användningen av icke-parametriska metoder, som exempelvis 

Spearmans ρ. Alternativt kan problemet lösas genom att transformera variabeln, följande görs 

genom matematiska operationer. Resultatet av en korrekt utförd transformation ger en 
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fördelning av datapunkter som är mer normalfördelad än tidigare. Detta möjliggör det 

fortsatta användandet av statistiska parametriska metoder. Beroende på hur fördelningen av 

den analyserade variabeln ser ut finns ett antal tillgängliga transformationer, exempelvis: 

kvadratiska, inversa eller logaritmiska transformationer. Då fördelningen av de 

transformerade variablerna i denna studie efterliknar en logaritmisk kurva har således en 

logaritmisk transformation valts. Detta innebär att extremvärden inte påverkar den studerade 

variabeln i samma utsträckning. Det råder dock inte konsensus kring användandet av 

transformationer i den statistiska forskningsvärlden, vissa forskare argumenterar starkt för 

medan andra starkt emot (Tabachnick och Fidell 2007). Men, för att åstadkomma mer 

statistiskt signifikanta resultat är parametrisk statistik fördelaktig och därför har användandet 

av transformationer tillämpats. 

 

Figur 5 visar hur variabeln Log(Finansieringsmal) såg ut innan respektive efter logaritmering. 

Se Appendix B för resultat över samtliga logaritmeringar. 

 

Figur 4 Kernellbaserad täthetsskattning av variabeln Finansieringsmal. I figuren ses en skev fördelning där 

samtliga datapunkter ligger till vänster på x-axeln. Författarnas egen komposition i R. 
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Figur 5 Kernellbaserad täthetsskattning över logaritmen av variabeln Finansieringsmal.  I figuren ses att 

fördelningen (i jämförelse med innan logaritmeringen) mer liknar en normalfördelning. Författarnas egen 

komposition i R. 
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3.2.3 Korrelationer 

Tabell 2 Korrelationsmatris över alla studerade variabler 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 (1) Lyckats Correlation Coefficient 1,000 ,240** ,566** ,208** -,003 ,592** ,012 ,861** ,428** ,625** -,037 ,678** ,599** -,306** 

Sig. (2-tailed) . ,001 ,000 ,003 ,972 ,000 ,866 ,000 ,000 ,000 ,600 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(2) Sociala medier Correlation Coefficient ,240** 1,000 ,303** ,093 -,014 ,250** ,008 ,229** ,243** ,248** ,097 ,253** ,206** -,047 

Sig. (2-tailed) ,001 . ,000 ,189 ,844 ,000 ,907 ,001 ,001 ,000 ,174 ,000 ,003 ,507 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(3) Tidigare backade Correlation Coefficient ,566** ,303** 1,000 ,294** ,047 ,429** -,003 ,526** ,360** ,429** ,166* ,547** ,448** -,186** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 . ,000 ,509 ,000 ,962 ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,008 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(4) Tidigare lyckade Correlation Coefficient ,208** ,093 ,294** 1,000 ,295** ,102 ,067 ,220** ,108 ,115 ,070 ,171* ,140* -,123 

Sig. (2-tailed) ,003 ,189 ,000 . ,000 ,151 ,348 ,002 ,127 ,106 ,326 ,015 ,048 ,084 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(5) Tidigare misslyckade Correlation Coefficient -,003 -,014 ,047 ,295** 1,000 ,041 ,138 ,063 -,007 ,024 ,074 -,011 ,011 ,067 

Sig. (2-tailed) ,972 ,844 ,509 ,000 . ,567 ,052 ,376 ,922 ,741 ,298 ,879 ,879 ,345 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(6) Belöningssteg Correlation Coefficient ,592** ,250** ,429** ,102 ,041 1,000 ,133 ,612** ,476** ,534** ,017 ,526** ,524** -,127 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,151 ,567 . ,060 ,000 ,000 ,000 ,813 ,000 ,000 ,073 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(7) Finansieringsperiod Correlation Coefficient ,012 ,008 -,003 ,067 ,138 ,133 1,000 ,106 ,020 ,054 ,106 -,015 -,076 ,041 

Sig. (2-tailed) ,866 ,907 ,962 ,348 ,052 ,060 . ,134 ,779 ,446 ,135 ,832 ,285 ,567 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(8) Uppdateringar Correlation Coefficient ,861** ,229** ,526** ,220** ,063 ,612** ,106 1,000 ,454** ,637** -,008 ,663** ,587** -,253** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,002 ,376 ,000 ,134 . ,000 ,000 ,905 ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(9) Video Correlation Coefficient ,428** ,243** ,360** ,108 -,007 ,476** ,020 ,454** 1,000 ,511** -,008 ,513** ,459** -,147* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,127 ,922 ,000 ,779 ,000 . ,000 ,909 ,000 ,000 ,037 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(10) Företag Correlation Coefficient ,625** ,248** ,429** ,115 ,024 ,534** ,054 ,637** ,511** 1,000 -,104 ,623** ,610** -,244** 
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Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,106 ,741 ,000 ,446 ,000 ,000 . ,145 ,000 ,000 ,001 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(11) Log(Facebookvänner) Correlation Coefficient -,037 ,097 ,166* ,070 ,074 ,017 ,106 -,008 -,008 -,104 1,000 ,013 ,000 -,008 

Sig. (2-tailed) ,600 ,174 ,019 ,326 ,298 ,813 ,135 ,905 ,909 ,145 . ,851 1,000 ,914 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(12) Kommentarer Correlation Coefficient ,678** ,253** ,547** ,171* -,011 ,526** -,015 ,663** ,513** ,623** ,013 1,000 ,680** -,255** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,015 ,879 ,000 ,832 ,000 ,000 ,000 ,851 . ,000 ,000 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(13) Log(Pledged/Backers) Correlation Coefficient ,599** ,206** ,448** ,140* ,011 ,524** -,076 ,587** ,459** ,610** ,000 ,680** 1,000 -,228** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,003 ,000 ,048 ,879 ,000 ,285 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 . ,001 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

(14) Log(Finansieringsmål) Correlation Coefficient -,306** -,047 -,186** -,123 ,067 -,127 ,041 -,253** -,147* -,244** -,008 -,255** -,228** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,507 ,008 ,084 ,345 ,073 ,567 ,000 ,037 ,001 ,914 ,000 ,001 . 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

**. Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån (tvåsidig).  

*. Korrelationen är signifikant vid 0,05-nivån (tvåsidig). 
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Tabell 2 visar de parvisa korrelationerna mellan variablerna. För att undersöka eventuell korrelation 

mellan variablerna har Spearmans ρ använts i samtliga korrelationsmatriser. Olika forskare föreslår 

olika indikationsnivåer, Cohen (1988) föreslår följande riktlinjer:  

Låg korrelation: 0,1 ≤ ρ ≤ 0,29  

Medel korrelation: 0,3 ≤ ρ ≤ 0,49 

Hög korrelation: 0,5 ≤ ρ ≤ 1,0 

För att visa signifikansnivån för eventuell korrelation mellan variablerna har ett tvåsidigt test (utläses 

Sig. 2 tailed) använts. Det är viktigt att poängtera att signifikansnivån i detta fall inte indikerar hur 

starkt två variabler korrelerar (vilket utläses ur ovannämnda ρ), utan hur starkt resultatet är. 

Signifikansnivån påverkas starkt av storleken på stickprovet, då vi har ett stort stickprov (N>100) 

innebär detta att väldigt små korrelationer ändå kommer vara statistiskt signifikanta.   

Tabell 3 Variabler som korrelerar med Lyckats 

 
Korrelerar med Korrelationskoefficient 

Lyckats Sociala medier ,240**     

 Tidigare backade ,566**     

 Tidigare lyckade ,208**     

 Belöningssteg ,592**    
 

 Uppdateringar ,861**     

 Video ,428**     

 Företag ,625**     

 Kommentarer ,678**     

 Log(Pledged/Backers) ,599**     

 Log(Finansieringsmål) -, 306**     

**. Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån (tvåsidig). 
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Tabell 3 visar enbart de variabler som korrelerar med Lyckats. Ur tabellen utläses att det finns en stark 

positiv korrelation mellan Lyckats, Tidigare backade, Belöningssteg, Uppdateringar, Företag, 

Kommentarer och Log(Pledged/Backers). Det råder en medelstark positiv korrelation mellan Lyckats 

och Video samt en medelstark negativ korrelation mellan Log(Finansieringsmål) och lyckats. Slutligen 

finns en svag positiv korrelation mellan Lyckats och Sociala medier samt Tidigare lyckade. 

Tabell 4 Korrelationsmatris mellan variabler i kategorierna Kvalitet och Nätverk 

                        Kvalitet 

Nätverk  

Tidigare 

lyckade Belöningssteg Uppdateringar 

  

 

Video 

   

 

Företag 

Sociala medier Korrelations 

koefficient  

,093 ,250
** 

,229
** 

 ,243
**

   ,248
**

 

Sig. (2-tailed) ,189 ,000 ,001  ,001   ,000 

N 200 200 200  200   200 

Tidigare backade Korrelations 

koefficient 

,294
** 

,429
** 

,526
**  ,360

**
   ,429

**
 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000   ,000 

N 200 200 200  200   200 

Kommentarer Korrelations 

koefficient 

,171
* 

,526
** 

,663
** 

 ,513
**

   ,623
**

 

Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,000  ,000   ,000 

N 200 200 200  200   200 

Log(Pledged/Backers) Korrelations 

koefficient 

,140
* 

,524
** 

,587
**  ,459

**
   ,610

**
 

Sig. (2-tailed) ,048 ,000 ,000  ,000   ,000 

N 200 200 200  200   200 

Tabell 4 Beskriver korrelationen mellan variabler i kategorin Kvalitet och Nätverk. Höga korrelationer (Spearmans ρ ≥ 0,5) 

är fetstilta.  

Tabell 4 är en uppdelning av Tabell 3 i två kategorier – Kvalitet och Nätverk. Tabellen är framtagen för 

att förenkla korrelationsanalysen. Genom att kategorisera variablerna på följande sätt studeras inte den 

inbördes korrelationen i kategorierna utan enbart korrelationen mellan variablerna från den andra 

kategorin. Vidare är högkorrelerande variabler med Spearmans ρ ≥ 0,5 fetstilta. Ur detta utläses att 

Tidigare backade har en hög positiv korrelation med Uppdateringar. Kommentarer har en hög positiv 

korrelation med Belöningssteg, Uppdateringar, Video och Företag och slutligen har 

Log(Pledged/Backers) en hög positiv korrelation med Belöningssteg, Uppdateringar och Företag. 
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3.3 Modellprecisering 

En logistisk regressionsmodell har använts för att estimera resultatet av en crowdfundingfinansierad 

kickstarterkampanj. Den beroende variabeln Lyckats definieras enligt 1 = Kampanj lyckades samt 0 = 

Kampanj lyckades ej beroende på hur många procent av finansieringsmålet som uppnåtts.  

 

Tidigare crowdfundinglitteratur (Mollick 2013) använder två kategorier av oberoende variabler för att 

mäta en kampanjs utfall – Kvalitet och Nätverk. Baserat på samtliga av Mollicks (2013) undersökta 

variabler inom dessa kategorier samt studiens egna variabler (Sociala medier, Tidigare backade, 

Tidigare lyckade, Tidigare misslyckade, Belöningssteg och Företag) har en grundmodell utvecklats: 

                   

 

   

            

 

   

             

 

   

        

Där:  

     är interceptet, värdet på prediktorn när alla oberoende variabler är noll. 

       är regressionskoefficienter som indikerar den relativa effekten en enskild oberoende 

variabel har på den beroende variabeln. 

 Nä       innehåller de variabler som påverkas av storleken av entreprenörens nätverk:  

Sociala medier – Antalet sociala medier. 

Tidigare Backade – Antalet tidigare backade projekt. 

Log(Facebookvänner) – Logaritmen av antalet Facebookvänner. 

Kommentarer – Binär variabel, beskriver om kampanjen har kommenterats eller ej. 

Log(Pledged/Backers) – Logaritmen av erhållen summa pengar/antalet finansiärer, det vill säga 

medelvärdet som varje enskild finansiär bidrar med. Ett högt värde indikerar att ett flertal 

finansiärer har bidragit med en mindre summa pengar, något som kan ses som ett tecken på en 

populär kampanj och bör därför påverkas av storleken på entreprenörens nätverk. 

           innehåller de variabler som indikerar kvaliteten av en kampanj:  

Tidigare Lyckade – Antalet tidigare annonser som uppnått uppsatt finansieringsmål. 

Tidigare Misslyckade – Antalet tidigare annonser som ej uppnått uppsatt finansieringsmål. 
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Belöningssteg – Antalet belöningssteg.  

Uppdateringar – Antalet uppdateringar. 

Video – Binär variabel, beskriver om kampanjen tillhandahåller en video eller ej. 

Företag - Binär variabel, beskriver om kampanjen är skapad av ett företag eller ej. 

 Ö       innehåller de övriga variablerna som inte passar in i kategorierna nätverk eller kvalitet 

men som ändå är av intresse att studera:  

Log(Finansieringsperiod) – Logaritmen av finansieringsperioden. 

Log(Finansieringsmål) – Logaritmen av finansieringsmålet. 

3.3.1 Modell 1 (M1): 

Modell 1 innehåller alla 13 studerade variabler. Alltså har ingen hänsyn tagit till eventuell inbördes 

korrelation mellan de beskrivande variablerna. Vidare har ingen hänsyn tagits till ifall samtliga av de 

beskrivande variablerna faktiskt påverkar en kampanjs utfall. 

                                                                      

                                                               

                                                             

                         
       

       
                           

3.3.2 Modell 2 (M2): 

Modell 2 innehåller enbart de variabler som har en statistiskt signifikant påverkan på en kampanjs 

utfall. Korrelationen mellan variabeln Lyckats och de 13 beskrivande variablerna undersöks genom 

användandet av Spearmans ρ. Detta utläses ur korrelationsmatrisen (se Tabell 2) genom att se till vilka 

av de 13 beskrivande variablerna som korrelerar med variabeln Lyckats. Dessa variabler har 

sammanfattats i Tabell 3. Ur samma tabell utläses att följande variabler korrelerar med Lyckats: 
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3.3.3 Modell 3 (M3 A – D): 

Modell 3 A – D är en vidareutveckling av Modell 2 med hänsyn till eventuell inbördes korrelation 

mellan de beskrivande variablerna. Enbart en delmängd av de möjliga kombinationerna har studerats. 

Detta urval har gjorts genom att kategorisera nio av variablerna enligt Mollick (2013) i Nätverk 

(Sociala medier, Tidigare backade, Kommentarer, Log(Pledged/Backers)) respektive Kvalitet (Tidigare 

lyckade, Belöningssteg, Uppdateringar, Video, Företag). Detta innebär att tabellen bortser från 

eventuell korrelation sinsemellan variabler inom en kategori. Alltså visas enbart eventuell korrelation 

mellan variabler i en annan kategori. Eftersom variabeln Log(Finansieringsmal) inte faller in under 

någon av kategorierna har denna variabel valt att uteslutas från modell 3 A – D. Resultatet av denna 

kategorisering ses i Tabell 4. I tabellen indikerar de fetstilta värdena hög korrelation, Spearmans ρ > 

0,5. 

Tabell 5 Korstabell över hög kollinearitet  

Nätverk Korrelerar med  Kvalitet 

Sociala medier   

Tidigare backade  Uppdateringar 

Kommentarer  Belöningssteg 

  Uppdateringar 

  Video 

  Företag 

Log(Pledged/Backers)  Belöningssteg 

  Uppdateringar 

  Företag 

Tabell 5 Visar Spearmans ρ > 0,5 mellan variabler i kategorin Nätverk respektive Kvalitet. 
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Tabell 5 visar hög korrelation mellan variabler i kategorierna Kvalitet och Nätverk. Sociala 

medier korrelerar inte med någon annan variabel och kommer därför att inkluderas i alla 

modeller framöver. Rad två i tabellen visar att Tidigare backade korrelerar med 

Uppdateringar, Belöningssteg, Video samt Företag. Detta innebär att antingen Tidigare 

Backade eller Uppdateringar, Belöningssteg, Video samt Företag kan vara med i framtida 

modeller. Alltså inte båda led samtidigt i samma modell eftersom variablerna korrelerar och 

därför beskriver samma sak. Enligt samma princip utläses från rad tre att 

Log(Pledged/Backers) korrelerar med Belöningssteg, Uppdateringar och Företag. Alltså bör 

antingen Log(Pledged/Backers) eller Belöningssteg, Uppdateringar och Företag ingå i en 

framtida modell. Genom att systematiskt enligt Tabell 5 undersöka alla möjliga 

variabelkombinationer kan enbart fyra möjliga utfall och därmed potentiella modeller av de 

beskrivande variablerna utläsas. Dessa fyra modeller benämns som modell 3 A – D nedan. 
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4. Resultat och diskussion 

Införskaffandet av nödvändiga resurser är en grundläggande aspekt av entreprenörskap och 

innovationsskapande (Basu och Parker 2001). Det finns två huvudkategorier av externa 

investeringar, eget kapital och skuld. Med eget kapital menas erhållandet av en investering där 

investerarna i utbyte tillhandahåller aktieandelar och i fallet med skuldbaserade investeringar 

förblir finansiären en extern aktör kopplad till bolaget genom avtal (Bruns och Fletcher 2008). 

Startups besitter generellt inte tillräckliga säkerheter eller det stabila kassaflöde som krävs för 

att kunna säkerställa regelbundna räntebetalningar och erhållandet av banklån kan därför vara 

svårt (Blazy och Weill 2013). Enligt Pecking-order-teorin kommer entreprenörer att välja typ 

av extern finansiering enligt en viss ordning. Brav (2009) menar att desto större asymmetri i 

informationsutbytet mellan en verksamhets interna och externa struktur, desto mindre 

kommer verksamheten förlita sig på informationskänsliga finansieringsformer (equity) och 

desto mer kommer verksamheten förlita sig på informationsokänsliga finansieringsformer 

(debt). Dock har studier (Reid 1996; Winborg och Landström 1997) visat att de flesta 

entreprenörer undviker extern finansiering i den mån det är möjligt. Följande beror på att en 

extern finansiär genom sitt aktieägande blir delaktig i beslutsprocesser som rör verksamheten 

och på så sätt påverkas entreprenörens makt över sitt självstyre (Berggren 2000).  Ett 

alternativ till traditionell finansiering är crowdfunding. Vid användandet av crowdfunding 

erhåller entreprenören finansiering utan skyldigheter och kan på så sätt fullfölja sin önskan 

om att vara självstyrande.  

 

Crowdfunding representerar ett nytt sätt för entreprenörer att anskaffa kapital och skapar 

ytterligare kanaler där finansieringsbeslut kan fattas. Detta påverkar de mer traditionella 

finansieringsalternativen vilka ofta sker offline samt utmanar den rådande dikotomin mellan 

entreprenörens sociala nätverk och potentiella finansiärer. Genom crowdfundingplattformen 

uppstår en relation mellan entreprenören, innovatören och den potentiella finansiären vilka 

tillsammans bildar en större social gemenskap. På Kickstarter kan dagens finansiär vara 

morgondagens entreprenör och där ges alla samma utgångsvillkor. Vidare är det upp till 

entreprenören att sälja in nästa innovation till den stora massan. Till skillnad från de 

traditionella finansieringsalternativen sker finansieringsprocessen på Kickstarter online, ett 

fysiskt möte mellan entreprenör och finansiär äger således aldrig rum. Av denna anledning är 

indikation på kvalitet vitalt för åstadkommandet av en lyckad finansieringsprocess.  
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Mollick (2013) menar att entreprenörens målsättning med användandet av crowdfunding 

varierar, allt ifrån finansiering av mindre engångssatsningar till större projekt. Schwienbacher 

& Larralde (2010) menar att företag kan använda sig av crowdfunding i rent 

marknadsföringssyfte och på så sätt bygga konkurrensfördelar. Crowdfunding kan även 

användas för att undersöka efterfrågan av en produkt som i slutändan kan underlätta 

åstadkommandet av en traditionell finansiering.  

 

På grund av det nya finansieringsalternativets snabba ökning i popularitet befinner sig 

crowdfundingteorin fortfarande i ett utvecklingsstadium. Studien ämnade därför ge bättre 

insikt i den bakomliggande dynamiken kring crowdfunding genom att se till framträdande 

forskning i framgångsfaktorer kopplat till ett projekt. Resultat från tidigare studier har visat ett 

flertal faktorer associerade med entreprenörens nätverk samt att projektets kvalitet har en 

positiv påverkan på projektets utfall. Genom att pröva och utvidga Mollicks (2013) modell 

innehållandes indikatorer i kategorierna Nätverk respektive Kvalitet har denna studie testat 13 

variabler och skapat sex modeller. 

Tabell 6 Binär logistisk regressionsmodell 

 M1 M2 M3a M3b M3c 

 

M3d 

 

Exp(B) 

(S.E.) 

Exp(B) 

(S.E.) 

Exp(B) 

(S.E.) 

Exp(B) 

(S.E.) 

Exp(B) 

(S.E.) 

 

Exp(B) 

(S.E.) 

(1) Sociala medier ,277 

(1,441) 

,780 

(, 532) 

1,064 

(, 175) 

,852 

(, 480) 

1,189 

(, 173) 

,971 

(, 456) 

(2) Tidigare backade 3,855 

(, 918) 

1,183 

(, 156) 

1,229** 

(, 072) 

1,160 

(, 144) 

1,214** 

(, 062) 

 

(3) Tidigare lyckade 7,464x10
9 

(2,272x10
5

) 

14,246 

(4,246) 

,646 

(, 413) 

45,176 

(2,556) 

,735 

(, 399) 

58,557   

(2,087) 

(4) Tidigare 

misslyckade 

,243 

(6,647) 

     

(5) Belöningssteg 13,542 

(1,795) 

1,365 

(, 193) 

 1,298* 

(, 133) 

 1,257   

(, 119) 
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(6) 

Finansieringsperiod 

,350 

(, 756) 

     

(7) Uppdateringar 31,696 

(2,271) 

1,936** 

(, 209) 

 2,279*** 

(, 221) 

 2,288*** 

(, 204) 

(8) Video 4,080x10
33 

(8,196x10
5

) 

1,822x10
8 

(5,903x10
5

) 

 6,734x10
16 

(8,144x10
5

) 

5,467x10
12 

(9,153x10
5

) 

7,785x10
16 

(8,240x10
5

) 

(9) Företag 2,112x10
29

 

(5,394x10
5

) 

2,413x10
5
 

(16,493) 

 1,494x10
8 

(10,208) 

 2,022x10
8
* 

(8,380) 

(10) 

Log(Facebookvänner) 

,012 

(3,094) 

     

(11) Kommentarer 9,997x10
18 

(4,136x10
5

) 

5,817x10
11

 

(4,825x10
5

) 

1,464x10
13 

(6,663x10
5

) 

   

(12) 

Log(Pledged/Backers

) 

,000 

(11,073) 

2,320 

(1,643) 

4,597** 

(, 500) 

 8,580*** 

(, 482) 

 

(13) 

Log(Finansieringsmål

) 

,000 

(18,849) 

,010 

(3,879) 

    

Konstant ,000 

(4,579x10
5

) 

,000 

(7,624x10
5

) 

,000 

(6,663x10
5

) 

,000 

(8,144x10
5

) 

,000 

(9,153x10
5

) 

,000 

(8,240x10
5

) 

***. Korrelationen är signifikant vid 0,001-nivån (tvåsidig).  

**. Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån (tvåsidig).  

*. Korrelationen är signifikant vid 0,05-nivån (tvåsidig). 

 . Korrelationen är signifikant vid 0,1-nivån (tvåsidig).  

 

 

Tabell 6 fortsättning. Binär logistisk regressionsmodell - Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood 12,043 23,196 128,385 26,868 147,947 28,031 
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Cox & Snell R 

Square 

, 734 , 719 , 525 , 714 , 476 , 712 

Nagelkerke R Square , 979 , 959 , 700 , 952 , 635 , 950 

 

 

      

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square , 145 , 107 7,831 , 134 9,608 , 233 

df 6,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

Sig. 1,000 1,000 , 450 1,000 , 294 1,000 

 

 

Modell 1 innehåller samtliga 13 undersökta variabler och är statistisk signifikant, Χ
2
 (13, N = 

200) = 265,216, p < ,001. Även Hosmer- och Lemeshow Goodness of fit-test visar att 

modellen är statistiskt signifikant Χ
2
 (6, N = 200) = 0,145, p = 1,000 > ,005. Följande leder 

till att modellen kan urskilja huruvida en kampanj har lyckats eller ej. Modellen som helhet 

beskriver mellan 73,4 % (Cox & Snell R Square) och 97,9 % (Nagelkerke R Squared) av 

variansen i en kampanjs utfall och visar rätt i 99 % av alla fall. Däremot, som visat i Tabell 6, 

är inga variabler i modellen statistiskt signifikanta och ingen slutsats kan således dras utifrån 

denna modell. I Tabell 2 ses att samtliga variabler i korrelationsmatrisen (med undantag för 

finansieringsperiod) korrelerar med varandra i varierande grad. Att modellen inte uppvisar 

statistiskt signifikans beror förmodligen på multikollinearitet mellan de 13 ingående 

variablerna, något som bör undvikas. 

 

För att utveckla modellen har samtliga oberoende variabler (Log(Facebookvänner), 

Finansieringsperiod, Tidigare misslyckade) som inte korrelerar med Lyckats, och därmed inte 

påverkar en kampanjs utfall, eliminerats.  

 

Mollick (2013) visar att det finns ett samband mellan uppnått finansieringsmål samt antal 

Facebookvänner; Cumming och Johan (2009), Parker (2009) understryker vikten av 

finansiellt stöd från familj och vänner för en startup. Våra resultat pekar emot detta kan bero 

på att majoriteten av alla undersökta projekt är företagsägda. Vilket skapar problem eftersom 

Kickstarter endast tillåter anslutning av ett specifikt Facebookkonto trots att ett företag kan ha 

flera ägare eller anställda. I praktiken har detta lett till att ett stort antal projekt inte har ett 
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Facebookkonto kopplat till Kickstarterprojektet och i vårt datamaterial innebär detta att 

antalet Facebookvänner hos majoriteten av alla projekt tilldelats värdet noll. Följande kan 

ligga till grund för de motsägelsefulla resultaten i vår studie.   

 

Kickstarter argumenterar för att en längre finansieringsperiod inte leder till ett ökat incitament 

för mer finansiering utan istället leder till att potentiella finansiärer väljer att skjuta upp sin 

donation och med tiden glömmer att donera. Ett resultat av detta var att Kickstarter år 2011 

valde att minska den maximala tillåtna finansieringsperioden från 90 till 60 dagar. Enligt vårt 

resultat ses inget samband mellan en kampanjs utfall och dess finansieringsperiod. Under 

datainsamlingens gång, när variabeln Uppdateringar undersöktes, uppmärksammades att de 

projekt som lyckas oftast gör det relativt tidigt. Detta styrker Mollick (2013) som menar att 

kvalitet är en avgörande faktor, en kampanj som inte uppvisar tecken på kvalitet kommer inte 

att lyckas oavsett finansieringsperiod.  

 

Variabeln Tidigare misslyckade har inte undersökts i tidigare crowdfundinglitteratur, utan har 

baserats på utomstående studier (Gorman och Sahlman 1989; MacMillan 1986) som visar att 

potentiella investerare värdesätter företag som signalerar god kvalitet.  Enligt våra resultat 

påverkar inte tidigare misslyckade projekt en kampanjs utfall. Detta kan bero på att en 

Kickstarterentreprenör kan avbryta kampanjen innan kampanjens slut och således registreras 

inte en kampanj som misslyckad.  

 

Med följande premisser kan därför modell 1 strykas. Modell 2 består av de tio kvarstående 

variablerna som korrelerar med Lyckats och alltså påverkar en kampanjs utfall, dessa ses i 

Tabell 3.  

 

Modell 2 är statistisk signifikant då Χ
2
 (10, N = 200) = 254,063. p <, 001. Även Hosmer- och 

Lemeshow Goodness of fit-test visar att modellen är statistiskt signifikant Χ
2
 (8, N = 200) = 

0,107, p = 1,000 > ,005. Följande leder till att modellen kan urskilja huruvida en kampanj har 

lyckats eller ej. Modellen som helhet beskriver mellan 71,9 % (Cox & Snell R Square) och 

95,9 % (Nagelkerke R Squared) av variansen i kampanjens utfall. Modell 2 visar rätt i 98 % 

av alla fall.  

Som visat i Tabell 6 är endast en variabel i modellen statistiskt signifikant, Uppdateringar
**

. 

Denna har en stark korrelation på 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv inverkan på 
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variabeln Lyckats. Uppdateringar har en oddskvot på 1,936 vilket indikerar att för varje ökat 

enhetssteg eller varje ny uppdatering är chansen att kampanjen lyckas närmare två gånger 

större än om ingen uppdatering sker, under kontroll för de andra variablerna i modellen. 

Enligt Mollick (2013) är engagemang ett tydligt tecken på kvalitet och mättes genom att se till 

antalet uppdateringar tre dagar efter kampanjstart. I denna studie mättes variabeln 

Uppdateringar inte enligt Mollick (2013), istället räknades det totala antalet uppdateringar 

under finansieringsperioden. Kontentan av våra resultat är att även det totala antalet 

uppdateringar under finansieringsperioden har en avgörande roll för en kampanjs utfall. 

 

Multikollineariteten mellan de tio ingående variablerna i modell 2 (se Tabell 3) leder i sin tur 

till att enbart en variabel – Uppdateringar blir statistiskt signifikant. För att bygga vidare på 

Modell 2 har hänsyn tagits till eventuell korrelation mellan de tio ingående variablerna. I 

Tabell 4 utläses korrelationen mellan dessa tio variabler kategoriserade med utgångspunkt i 

Mollick (2013) två kategorier - Kvalitet och Nätverk.  

 

Modell 3A innehåller variablerna Sociala medier, Tidigare backade, Tidigare lyckade, 

Kommentarer och Log(Pledged/Backers) och är statistisk signifikant, Χ
2
 (5, N = 200) = 

148,874. p < ,001. Även Hosmer- och Lemeshow Goodness of fit-test visar att modellen är 

statistiskt signifikant Χ
2
 (8, N = 200) = 7,831, p = 0,450 > ,005. Följande leder till att 

modellen kan urskilja huruvida en kampanj har lyckats eller ej. Modellen som helhet 

beskriver mellan 52,5 % (Cox & Snell R Square) och 70,0 % (Nagelkerke R Squared) av 

variansen i kampanjens utfall. Modell 3A visar rätt i 86 % av alla fall.  

 

Som visat i Tabell 6 är Tidigare backade
**

 och Log(Pledged/Backers)
**

 statistiskt 

signifikanta. Tidigare backade har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) 

samt positiv inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Tidigare backade en oddskvot på 

1,229 vilket indikerar att för varje ökat enhetssteg tidigare backade, det vill säga för varje 

tidigare projekt en entreprenör har backat, är chansen att kampanjen lyckas cirka 23 % högre 

än om ingen (ny) tidigare backning av ett projekt sker under kontroll för de andra variablerna 

i modellen.  

 

Log(Pledged/Backers) har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt 

positiv inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Log(Pledged/Backers) en oddskvot på 4,597 

vilket indikerar att för varje ökat enhetssteg Log(Pledged/Backers) (alltså medelvärdet av 
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USD/person för en viss kampanj) ökar, så ökar sannolikheten att kampanjen lyckas cirka 4.5 

gånger större än om medelvärdet inte hade ökats, under kontroll för de andra variablerna i 

modellen.  

 

Modell 3B 

Modell 3B innehåller variablerna Sociala medier, Tidigare backade, Tidigare lyckade, 

Belöningssteg
*
, Uppdateringar

***
, Video och Företag och är statistisk signifikant, Χ

2
 (6, N = 

200) = 152,310. p < ,001.  

Även Hosmer- och Lemeshow Goodness of fit-test visar att modellen är statistiskt signifikant 

Χ
2
 (8, N = 200) = 0,134, p = 1,000 > ,005. Följande leder till att modellen kan urskilja 

huruvida en kampanj har lyckats eller ej. Modellen som helhet beskriver mellan 53,3 % (Cox 

& Snell R Square) och 71,1 % (Nagelkerke R Squared) av variansen i kampanjens utfall. 

Modell 3B visar rätt i 87,5 % av alla fall.  

 

Belöningssteg har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv 

inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Belöningssteg en oddskvot på 1,298 vilket indikerar 

att för varje ökat belöningssteg, det vill säga för varje ytterligare belöningssteg, är chansen att 

kampanjen lyckas cirka  

30 % högre än om inget nytt belöningssteg införs under kontroll för de andra variablerna i 

modellen.  

 

Uppdateringar har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv 

inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Uppdateringar en oddskvot på 2,279 vilket 

indikerar att för varje ökad uppdatering ökar sannolikheten att kampanjen lyckas cirka 2,3 

gånger, under kontroll för de andra variablerna i modellen. 

 

Modell 3C 

Modell 3C innehåller variablerna Sociala medier, Tidigare backade
**

, Tidigare lyckade, 

Video och Log(Pledged/Backers)
***

 och är statistisk signifikant, Χ
2
 (5, N = 200) = 129,312. p 

< ,001. Även Hosmer- och Lemeshow Goodness of fit-test visar att modellen är statistiskt 

signifikant Χ
2
 (8, N = 200) = 9,608, p = 0,294 > ,005. Följande leder till att modellen kan 

urskilja huruvida en kampanj har lyckats eller ej. Modellen som helhet beskriver mellan 47,6 
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% (Cox & Snell R Square) och 63,5 % (Nagelkerke R Squared) av variansen i kampanjens 

utfall. Modell 3C visar rätt i 85,0 % av alla fall.  

Tidigare backade har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv 

inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Tidigare backade en oddskvot på 1,214 vilket 

indikerar att för varje ökat enhetssteg tidigare backade, det vill säga för varje tidigare projekt 

en entreprenör har backat, är chansen att kampanjen lyckas cirka 21 % högre än om ingen 

(ny) tidigare backning av ett projekt sker under kontroll för de andra variablerna i modellen.  

 

Log(Pledged/Backers) har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt 

positiv inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Log(Pledged/Backers) en oddskvot på 8,580 

vilket indikerar att för varje ökat enhetssteg Log(Pledged/Backers) (alltså medelvärdet av 

USD/person för en viss kampanj) ökar, så ökar sannolikheten att kampanjen lyckas cirka 8.6 

gånger större än om medelvärdet inte hade ökats, under kontroll för de andra variablerna i 

modellen. 

 

Modell 3D 

Modell 3D innehåller Sociala medier, Tidigare lyckade
..
, Belöningssteg

.
, Uppdateringar

***
, 

Video och Företag
*
 och är statistisk signifikant, Χ

2
 (6, N = 200) = 249,228. p < ,001. Även 

Hosmer- och Lemeshow Goodness of fit-test visar att modellen är statistiskt signifikant Χ
2
 (8, 

N = 200) = 0,233, p = 1,000 > ,005. Följande leder till att modellen kan urskilja huruvida en 

kampanj har lyckats eller ej. Modellen som helhet beskriver mellan 71,2 % (Cox & Snell R 

Square) och 95,0 % (Nagelkerke R Squared) av variansen i kampanjens utfall. Modell 3D 

visar rätt i 97 % av alla fall.  

 

Tidigare lyckade har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv 

inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Tidigare lyckade en oddskvot på 58,557 vilket 

indikerar att för varje tidigare lyckad kampanj som entreprenören har, är chansen att 

kampanjen lyckas nästan 6 gånger högre än om ingen (ny) tidigare lyckad kampanj finns, 

under kontroll för de andra variablerna i modellen.  

 

Uppdateringar har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv 

inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Uppdateringar en oddskvot på 2,288 att för varje 
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ökad uppdatering ökar sannolikheten att kampanjen lyckas cirka 2,3 gånger, under kontroll 

för de andra variablerna i modellen. 

 

 

Företag har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv inverkan på 

variabeln Lyckats. Vidare har Företag en oddskvot på 2,022x10
8 

vilket indikerar att 

kampanjer skapade av ett företag har 2,022x10
11

 gånger större chans att lyckas, under kontroll 

för de andra variablerna i modellen. 

 

Belöningssteg har en stark korrelation med 0,01-signifikansnivå (tvåsidig) samt positiv 

inverkan på variabeln Lyckats. Vidare har Belöningssteg en oddskvot på 1,257 vilket indikerar 

att för varje ökat enhetssteg belöningssteg, det vill säga för varje ytterligare belöningssteg, är 

chansen att kampanjen lyckas 25,7 % högre än om inget nytt belöningssteg införs under 

kontroll för de andra variablerna i modellen 

 

Resultaten från modell 3 A – D visar tydlig evidens på att entreprenörens sociala nätverk, likt 

existerande crowdfundinglitteratur, är av stor betydelse för projektets utfall. I samtliga 

definitioner av begreppen crowdfunding och crowdsourcing understryks nätverkets och stora 

massans tunga roll (Safire 2009; Kleeman et al. 2008; Ordanini 2011; Belleflamme et al. 

2013; Mollick 2013) ytterligare i våra resultat. Mer specifikt, den gemensamma viljan av att 

vara delaktig i en större social gemenskap, där det sker ett ömsesidigt gynnsamt utbyte mellan 

entreprenör och finansiär, påverkar en entreprenörs chans att lyckas med sin 

Kickstarterkampanj. Detta visar sig då variabeln Tidigare backade påverkar en kampanjs 

utfall. Resultaten styrker Ordanini et al. (2011) studie gällande drivkrafter kring 

konsumentens vilja att bistå med finansiellt stöd: viljan att delta i någon annans framgång 

samt viljan att vara delaktig i ett större socialt sammanhang. Belleflamme et al. (2013) 

betonar på samma sätt vikten av delaktigheten i en större social gemenskap genom begreppet 

gemenskapsbaserad upplevelse. Ryan och Gross (1943) beskriver likande premisser för 

relationen mellan entreprenörerna och de engagerade innovatörerna, liknande kan även ses 

hos Rogers (1962).  

 

Likt Mollick (2013) resultat, är det viktigt för entreprenören att åstadkomma popularitet kring 

projektet. Vår studie bekräftar Mollicks resultat gällande vikten av att erhålla finansiellt stöd 

från ett stort antal finansiärer, vilket i våra resultat visar sig genom att variabeln 
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Log(Pledged/Backers) är statistisk signifikant i samtliga av modell A-D som variabeln ingår i. 

Detta kan bero på Mattheweffekten (Merton 1957), ett populärt projekt är attraktivt och lockar 

därför fler finansiärer. Något som däremot motsäger detta är variabeln Kommentarer som inte 

har visat sig vara statistisk signifikant i våra resultat. Detta i sin tur kan bero på att den kodats 

som binär och alltså inte ser till det totala antalet kommentarer. 

Från den insamlade data kan det utläsas att majoriteten av alla crowdfundingprojekt i vår 

studie har initierats av företag (se Appendix C). Mollick (2013) menar att crowdfunding 

främst används av startups och enligt Blank (2012) befinner sig dessa fortfarande i 

utvecklandet av en affärsplan. Alltså har dessa företag ofta ingen tidigare lanserad produkt. 

Vidare menar Schwienbacher och Larralde (2010) att företag kan använda sig av 

crowdfunding i rent marknadsföringssyfte. Av dessa anledningar kan övriga sociala medier 

bortprioriteras, vilket kan vara en anledning till att variabeln Sociala medier inte visat sig vara 

statisk signifikant i våra resultat. 

 

Våra resultat från modell 3 A – D visar att även indikatorer på kvalitet i hög grad påverkar ett 

projekts utfall. Det är viktigt för entreprenörer som söker finansiering via crowdfunding att 

signalera på god förberedelse och starkt engagemang. I vår studie visar sig variablerna 

Uppdateringar, Belöningssteg samt Företag ge statistisk signifikans och kan därför påverka 

ett projekts utfall.  

 

Mollick (2013) har undersökt faktorer som indikerar kvalitet i ett projekt genom att studera 

tillgång till en presentationsvideo och tillhandahållandet av en uppdatering tre dagar efter 

kampanjstart. Mollick (2013) menar att dessa kan tolkas som ett tecken på engagemang och 

signalerar därför kvalitet. I denna studie mättes istället det totala antalet uppdateringar under 

finansieringsperioden. Kontentan av våra resultat är att även det totala antalet uppdateringar 

under finansieringsperioden har en avgörande roll för en kampanjs utfall och kan därför ses 

som en utvidgning av Mollicks modell. Däremot visar våra resultat att tillgången till en 

presentationsvideo inte påverkar en kampanjs utfall. Något som talar emot Mollick men som 

kan bero på det faktum att Mollicks undersökning är två år gammal och det i dagsläget 

rekommenderas av Kickstarter att samtliga projekt skall innehålla en presentationsvideo. 

Kickstarters rekommendation har kommit att innebära att det på senare tid blivit praxis att ha 

en presentationsvideo och en video är därför ingenting som längre skiljer högre från lägre 

kvalitativa projekt. 
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Vidare har Ordanini (2011), Buraschi och Cornelli (2002), Landry et al., (2006)  samt Falk 

(2007)  undersökt belöningsgradens påverkan på donationsbeteende. Studien landar i 

slutsatsen att materiella belöningar gynnar ett donationsbeteende. Variabeln Belöningssteg har 

likt dessa studier visat sig vara statistiskt signifikant och positivt påverka en kampanjs utfall. 

På grund av detta kan variabeln ses som en utvidgning av Mollick (2013) modell.  

Slutligen, variabeln Företag visade sig vara statistiskt signifikant och positivt påverka en 

kampanjs utfall. Detta kan tolkas som att projekt initierade av företag ses som ett tecken på 

kvalitet och investerare föredrar därför dessa framför projekt initierade av privatpersoner. 

Variabeln Tidigare lyckade visade sig däremot inte påverka en kampanjs utfall vilket står 

kontrast till detta men som å andra sidan stärker hela konceptet med crowdfunding – alla kan 

söka och erhålla finansiering oavsett historik. 

5. Slutsats samt vidare studier 

Hur fungerar crowdfunding och varför används crowdfunding som finansieringsalternativ? 

Startups besitter generellt inte tillräckliga säkerheter eller det stabila kassaflöde som krävs för 

att kunna erhålla de mer traditionella finansieringsalternativen och undviker dessa i den mån 

det är möjligt på grund av deras begränsande villkor. Crowdfunding representerar ett nytt sätt 

för entreprenörer att anskaffa kapital genom att låta den stora massan avgöra en startups 

framtid, i form av små donationer, istället för branschexperterna. På så vis uppstår en relation 

mellan entreprenörer, innovatörer och de potentiella finansiärerna från hela världen, vilka 

tillsammans bildar en större social gemenskap.  

Hur påverkar en entreprenörs sociala nätverk dennes chans att lyckas uppnå uppsatt 

finansieringsmål? 

Likt existerande litteratur i ämnet landar studien i resultatet att entreprenörens sociala nätverk 

är av stor positiv bemärkelse för att uppnå uppsatt finansieringsmål. Genom den 

gemenskapsbaserade upplevelsen är det av stor vikt för ett projekts utfall huruvida 

entreprenören tidigare har finansierat andra projekt på Kickstarter. Genom att skapa 

popularitet kring ett projekt ökar sannolikheten till att projektet får ett positivt utfall.  

 

Hur påverkar ett projekts kvalitet chansen att lyckas uppnå uppsatt finansieringsmål?  

Vilka kvalitetsfaktorer hos ett projekt ökar chansen att uppnå uppsatt finansieringsmål?  
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Kvalitet ökar tilliten hos betraktaren genom att uppvisa tecken på både tidsåtgång och 

eftertanke. Genom frekventa uppdateringar hos projektet under finansieringsperioden ökar 

sannolikheten till att projektet får ett positivt utfall. Antalet belöningssteg som erbjuds till den 

potentielle finansiären har från studien visat sig ha positiva effekter på ett projekts utfall. 

Vidare är ett tydligt signalement på kvalitet ifall projektet är initierat av ett företag istället för 

en privatperson och ska på samma sätt ha en positiv inverkan på en kampanjs utfall. 

 

Från följande studie kan en utvidning av Mollicks (2013) studie göras. Detta genom 

variablerna Uppdateringar samt Belöningssteg vilka kom att ha god statistisk signifikans i 

följande studie. För vidare studier hade exempelvis en annan crowdfundingplattform än 

Kickstarter kunnat studeras för att se om det går att urskilja ett användarmönster.  Eventuellt 

att en likande studie görs men med på en annan kategori av projekt, för att urskilja eventuella 

skillnader sinsemellan olika kategorier på Kickstarter.  
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7. Appendix A – Detaljerade resultat för de olika modellerna 

7.1 Modell 1 

Omnibustest av modellkoefficienter 

 Chi-square df Sig. 

 Steg 265,216 13 , 000 

Block 265,216 13 , 000 

Modell 265,216 13 , 000 

 

Klassifikationstabell  

 

                                                  Observerad 

Förväntad 

Lyckats 

Procent korrekt , 0 1,0 

 Lyckats , 0 99 1 99,0 

1,0 1 99 99,0 

Total procent   99,0 

 

 

Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

12,043 , 734 , 979 

 

 

 

  

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square df Sig. 

, 145 6,000 1,000 
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Variabler i modellen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 
Sociala medier -1,285 1,441 , 795 1 , 373 , 277 

Tidigare backade 1,349 , 918 2,161 1 , 142 3,855 

Tidigare lyckade 22,733 2,272x10
5 

, 000 1 1,000 7,464x10
9 

Tidigare misslyckade -1,416 6,647x10
5 

, 000 1 1,000 , 243 

Belöningssteg 2,606 1,795 2,109 1 , 146 13,542 

Finansieringsperiod -1,050 , 756 1,925 1 , 165 , 350 

Uppdateringar 3,456 2,271 2,317 1 , 128 31,696 

Video 77,391 8,196x10
5 

, 000 1 1,000 4,080x10
33 

Företag 67,522 5,394x10
5 

, 000 1 1,000 2,112x10
29 

Log(Facebookvänner) -4,411 3,094 2,032 1 , 154 , 012 

Kommentarer 43,749 4,136x10
5 

, 000 1 1,000 9,997x10
18 

Log(Pledged/Backers) -13,644 11,073 1,518 1 , 218 , 000 

Log(Finansieringsmål) -28,920 18,849 2,354 1 , 125 , 000 

Konstant -19,383 4,579x10
5 

, 000 1 1,000 , 000 
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7.2 Modell 2 

Omnibustest av modellkoefficienter 

 Chi-square df Sig. 

Steg 1 Steg 254,063 10 ,000 

Block 254,063 10 ,000 

Modell 254,063 10 ,000 

 

 

Klassifikationtabell 

 

                                                 Observerad 

Förväntad 

 
Lyckats 

Procent korrekt 
 

,0 1,0 

 Lyckats ,0 98 2 98,0 

1,0 2 98 98,0 

Total procent   98,0 

 

 

 

Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

23,196
a 

, 719 , 959 

 

 

 

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square df Sig. 

, 107 8 1,000 
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Variabler i modellen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 
Sociala medier -, 249 , 532 , 219 1 , 640 , 780 

Tidigare backade , 168 , 156 1,161 1 , 281 1,183 

Tidigare lyckade 2,656 4,246 , 391 1 , 532 14,246 

Belöningssteg , 311 , 193 2,595 1 , 107 1,365 

Uppdateringar , 660 , 209 9,951 1 , 002 1,936** 

Video 19,021 5,903x10
5 

, 000 1 1,000 1,822x10
8 

Företag 12,394 16,493 , 565 1 , 452 2,413x10
5 

Kommentarer 27,089 4,825x10
5 

, 000 1 1,000 5,817x10
11 

Log(Pledged/Backers) , 841 1,643 , 262 1 , 609 2,320 

Log(Finansieringsmål) -4,611 3,879 1,413 1 , 235 , 010 

Konstant -44,187 7,624x10
5 

, 000 1 1,000 , 000 
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8.1 Modell 3A 

Omnibustest av modellkoefficienter 

 Chi-square df Sig. 

 Steg 148,874 5 ,000 

Block 148,874 5 ,000 

Modell 148,874 5 ,000 

 

 

Klassifikationstabell 

 

                                                  Observerad 

Förväntad 

 
Lyckats 

Procent korrekt 
 

,0 1,0 

 Lyckats ,0 76 24 76,0 

1,0 4 96 96,0 

Total procent   86,0 

 

 

 

Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

128,385 , 525 , 700 

 

 

 

 

 

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square df Sig. 

7,831 8,000 ,4 50 
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Variabler i modellen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Socialamedier , 062 , 175 , 126 1,000 , 723 1,064 

Tidigarebackade , 207 , 072 8,279 1,000 , 004 1,229 

Tidigarelyckade -, 437 , 413 1,121 1,000 , 290 , 646 

Kommentarer 30,315 6,663x10
5 

, 000 1,000 1,000 1,464x10
13 

Log(Pledged/Backers) 1,525 , 500 9,302 1,000 , 002 4,597 

Constant - 33,462 6,663x10
5
 , 000 1,000 1,000 , 000 
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8.2 Modell 3B 

Omnibustest av modellkoefficienter 

 Chi-square df Sig. 

 Steg 250,391 7 ,000 

Block 250,391 7 ,000 

Modell 250,391 7 ,000 

 

 

Klassifikationstabell 

 

                                                Observerad 

Förväntad 

 
Lyckats 

Procent korrekt 
 

,0 1,0 

 Lyckats ,0 98 2 98,0 

1,0 2 98 98,0 

Total procent    98,0 

 

 

 

Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

26,868 , 714 , 952 

 

 

 

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square df Sig. 

, 134 8,000 1,000 
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Variabler i modellen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Socialamedier -, 160 , 480 , 112 1 , 738 , 852 

Tidigarebackade , 149 , 144 1,061 1 , 303 1,160 

Tidigarelyckade 3,811 2,556 2,223 1 , 136 45,176 

Belöningssteg , 261 , 133 3,854 1 , 050 1,298 

Uppdateringar , 824 , 221 13,921 1 , 000 2,279 

Video 38,748 8,144x10
5
 , 000 1 1,000 6,734x10

16
 

Företag 18,822 10,208 3,400 1 , 065 1,494x10
8
 

Constant -65,451 8,144x10
5
 , 000 1 1,000 , 000 
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8.3 Modell 3C 

Omnibustest av modellkoefficienter 

 Chi-square df Sig. 

 Steg 129,312 5 ,000 

Block 129,312 5 ,000 

Modell 129,312 5 ,000 

 

 

 

 

Klassifikationstabell 

 

                                                 Observerad 

Förväntad 

 
Lyckats 

Procent korrekt 
 

,0 1,0 

 Lyckats ,0 80 20 80,0 

1,0 10 90 90,0 

Total procent   85,0 

 

 

 

Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

147,947 , 476 , 635 

 

 

 

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square df Sig. 

9,608 8,000 , 294 
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Variabler i modellen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Socialamedier , 174 , 173 1,006 1,000 , 316 1,189 

Tidigarebackade , 194 , 062 9,913 1,000 , 002 1,214 

Tidigarelyckade -, 308 , 399 , 596 1,000 , 440 , 735 

Video 29,330 9,153x10
5 

, 000 1,000 1,000 5,467x10
12 

LogPledgedBackers 2,149 , 482 19,845 1,000 , 000 8,580 

Constant -34,232 9,153x10
5 

, 000 1,000 1,000 , 000 
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8.4 Modell 3D 

Omnibustest av modellkoefficienter 

 Chi-square df Sig. 

 Steg 249,228 6 ,000 

Block 249,228 6 ,000 

Modell 249,228 6 ,000 

 

 

Klassifikationstabell 

 

                                                  Observerad 

Förväntad 

Lyckats 

Procent korrekt ,0 1,0 

Lyckats ,0 97 3 97,0 

1,0 3 97 97,0 

Total procent   97,0 

 

 

 

 

Modellsammanfattning 

-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

28,031
 

, 712 , 950 

 

Hosmer- och Lemeshowtest 

Chi-square df Sig. 

, 233 8,000 1,000 
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Variabler i modellen 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Sociala medier -, 030 , 456 , 004 1 , 948 , 971 

Tidigare lyckade 4,070 2,087 3,804 1 , 051 58,557 

Belöningssteg , 229 , 119 3,694 1 , 055 1,257 

Uppdateringar , 828 , 204 16,383 1 , 000 2,288 

Video 38,894 8,240x10
5 

, 000 1 1,000 7,785x10
16 

Företag 19,125 8,380 5,209 1 , 022 2,022x10
8 

Konstant -65,154 8,240x10
5 

, 000 1 1,000 , 000 
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9. Appendix B – Transformerade variabler 

Till vänster ses variablerna Log(Pledged/Backers), Log(Facebookvänner) samt 

Log(Finansieringsmal) före logaritmeringen till vänster. Till höger ses variablerna efter 

logaritmeringen. 
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10. Appendix C – Data 

Data från totalt 200 Kickstarterkampanjer i kategorin teknologi med ett finansieringsmål från 

100 000 USD till 1 000 000 USD. De kampanjerna med ett lyckat respektive misslyckat utfall 

uppfyllde sitt finansieringsmål med minst 150 % respektive max 50 %. Kampanjens namn 

och länk ses nedan. 

Kampanj Länk 

100 st. lyckade: 

 
Homey, The Living Room ― Talk to your home!  

https://www.kickstarter.com/projects/athom/homey-the-living-room-talk-to-your-

home/description 

Structure Sensor: Capture the World in 3D 

https://www.kickstarter.com/projects/occipital/structure-sensor-capture-the-world-in-

3d/description 

MOSS - The Dynamic Robot Construction Kit  

https://www.kickstarter.com/projects/modrobotics/moss-the-dynamic-robot-construction-

kit/description 

AirDog: World's First Auto-follow Drone for 

GoPro Camera 

https://www.kickstarter.com/projects/airdog/airdog-worlds-first-auto-follow-action-

sports-dron/description 

M-One: An opensource, professional desktop DLP 

3D printer 

https://www.kickstarter.com/projects/makextec/m-one-an-opensource-professional-

desktop-dlp-3d-pr/description 

SYNEK - Any beer tapped fresh on your counter 

https://www.kickstarter.com/projects/1620669801/synek-any-beer-ever-made-fresh-on-

your-counter/description 

Earin - The World’s Smallest Wireless Earbuds 

https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-

earbuds/description 

Edyn: Welcome to the connected garden. 

https://www.kickstarter.com/projects/edyn/edyn-welcome-to-the-connected-

garden/description 

Control VR- The Future of Virtual Reality, 

Animation & more 

https://www.kickstarter.com/projects/controlvr/control-vr-motion-capture-for-vr-

animation-and-mor/description 

The World's First Full HD 360° Camera 

https://www.kickstarter.com/projects/giroptic/the-worlds-first-full-hd-360-

camera/description 

Bring Reading Rainbow Back for Every Child, 

Everywhere! 

https://www.kickstarter.com/projects/readingrainbow/bring-reading-rainbow-back-for-

every-child-everywh/description 

Niwa: The world’s first smartphone-controlled 

growing system  

https://www.kickstarter.com/projects/435284672/niwa-the-worlds-first-smartphone-

controlled-growin/updates  

iStick™: USB Flash Drive with Lightning for 

iPhone and iPad 

https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/isticktm-usb-flash-drive-with-lightning-

for-iphone/description 

SCiO: Your Sixth Sense. A Pocket Molecular 

Sensor For All ! 

https://www.kickstarter.com/projects/903107259/scio-your-sixth-sense-a-pocket-

molecular-sensor-fo/description 

CleverPet: A Dog Game Console for Automatic All 

Day Play 

https://www.kickstarter.com/projects/1453211280/cleverpet-a-console-that-teaches-and-

feeds-your-do/description 

Dart: The World's Smallest Laptop Adapter 

https://www.kickstarter.com/projects/215201435/dart-the-worlds-smallest-laptop-

adapter/description 

Pono Music - Where Your Soul Rediscovers Music 

https://www.kickstarter.com/projects/1003614822/ponomusic-where-your-soul-

https://www.kickstarter.com/projects/occipital/structure-sensor-capture-the-world-in-3d/description
https://www.kickstarter.com/projects/occipital/structure-sensor-capture-the-world-in-3d/description
https://www.kickstarter.com/projects/modrobotics/moss-the-dynamic-robot-construction-kit/description
https://www.kickstarter.com/projects/modrobotics/moss-the-dynamic-robot-construction-kit/description
https://www.kickstarter.com/projects/airdog/airdog-worlds-first-auto-follow-action-sports-dron/description
https://www.kickstarter.com/projects/airdog/airdog-worlds-first-auto-follow-action-sports-dron/description
https://www.kickstarter.com/projects/makextec/m-one-an-opensource-professional-desktop-dlp-3d-pr/description
https://www.kickstarter.com/projects/makextec/m-one-an-opensource-professional-desktop-dlp-3d-pr/description
https://www.kickstarter.com/projects/1620669801/synek-any-beer-ever-made-fresh-on-your-counter/description
https://www.kickstarter.com/projects/1620669801/synek-any-beer-ever-made-fresh-on-your-counter/description
https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-earbuds/description
https://www.kickstarter.com/projects/1629248706/earin-the-worlds-smallest-wireless-earbuds/description
https://www.kickstarter.com/projects/edyn/edyn-welcome-to-the-connected-garden/description
https://www.kickstarter.com/projects/edyn/edyn-welcome-to-the-connected-garden/description
https://www.kickstarter.com/projects/controlvr/control-vr-motion-capture-for-vr-animation-and-mor/description
https://www.kickstarter.com/projects/controlvr/control-vr-motion-capture-for-vr-animation-and-mor/description
https://www.kickstarter.com/projects/giroptic/the-worlds-first-full-hd-360-camera/description
https://www.kickstarter.com/projects/giroptic/the-worlds-first-full-hd-360-camera/description
https://www.kickstarter.com/projects/readingrainbow/bring-reading-rainbow-back-for-every-child-everywh/description
https://www.kickstarter.com/projects/readingrainbow/bring-reading-rainbow-back-for-every-child-everywh/description
https://www.kickstarter.com/projects/435284672/niwa-the-worlds-first-smartphone-controlled-growin/updates
https://www.kickstarter.com/projects/435284672/niwa-the-worlds-first-smartphone-controlled-growin/updates
https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/isticktm-usb-flash-drive-with-lightning-for-iphone/description
https://www.kickstarter.com/projects/hypershop/isticktm-usb-flash-drive-with-lightning-for-iphone/description
https://www.kickstarter.com/projects/903107259/scio-your-sixth-sense-a-pocket-molecular-sensor-fo/description
https://www.kickstarter.com/projects/903107259/scio-your-sixth-sense-a-pocket-molecular-sensor-fo/description
https://www.kickstarter.com/projects/1453211280/cleverpet-a-console-that-teaches-and-feeds-your-do/description
https://www.kickstarter.com/projects/1453211280/cleverpet-a-console-that-teaches-and-feeds-your-do/description
https://www.kickstarter.com/projects/215201435/dart-the-worlds-smallest-laptop-adapter/description
https://www.kickstarter.com/projects/215201435/dart-the-worlds-smallest-laptop-adapter/description
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rediscovers-music/description 

Ring : Shortcut Everything. https://www.kickstarter.com/projects/1761670738/ring-shortcut-everything/description 

SeeSpace InAiR: The World's 1st Augmented 

Television 

https://www.kickstarter.com/projects/2128859975/inair-the-worlds-1st-augmented-

television/description 

Glyph: A Mobile Personal Theater With Built In 

Premium Audio 

https://www.kickstarter.com/projects/avegantglyph/a-mobile-personal-theater-with-built-

in-premium-au/description 

HEATWORKS MODEL 1: Your next water heater! 

https://www.kickstarter.com/projects/1132758406/heatworks-model-1-your-next-water-

heater/description 

Flag - the app that prints and mails your photos for 

free. 

https://www.kickstarter.com/projects/1306413684/flag-the-app-that-prints-and-mails-

your-photos-for/description 

Pegasus Touch Laser SLA 3D Printer: Low cost, 

High Quality 

https://www.kickstarter.com/projects/fsl/pegasus-touch-laser-sla-3d-printer-low-cost-

high-q/description 

OpenBCI: An Open Source Brain-Computer 

Interface For Makers 

https://www.kickstarter.com/projects/openbci/openbci-an-open-source-brain-computer-

interface-fo/description 

NeuroOn: Personal Sleep Architect 

https://www.kickstarter.com/projects/intelclinic/neuroon-worlds-first-sleep-mask-for-

polyphasic-sle/description 

NINJA SPHERE: Next Generation Control of Your 

Environment 

https://www.kickstarter.com/projects/ninja/ninja-sphere-next-generation-control-of-your-

envir/description 

Robox : Desktop 3D Printer and Micro-

Manufacturing Platform 

https://www.kickstarter.com/projects/robox/robox-desktop-3d-printer-and-micro-

manufacturing-p/description 

DIWire: The First Desktop Wire Bender 

https://www.kickstarter.com/projects/1638882643/diwire-the-first-desktop-wire-

bender/description 

pixelstick - Light painting evolved. 

https://www.kickstarter.com/projects/bitbangerlabs/pixelstick-light-painting-

evolved/description 

MOSS - Robot Construction System 

https://www.kickstarter.com/projects/modrobotics/moss-the-dynamic-robot-construction-

kit/description 

Blue Laser Lamp- with passive cooling technology  

https://www.kickstarter.com/projects/1251236349/blue-laser-lamp-with-passive-cooling-

technology/description 

The BikeSpike https://www.kickstarter.com/projects/1054587410/the-bikespike/description 

Mycestro™, The Next Generation 3D Mouse 

https://www.kickstarter.com/projects/mycestro/mycestrotm-the-next-generation-3d-

mouse/description 

Dark Energy Reservoir: Premium Portable Charger  

https://www.kickstarter.com/projects/darkenergy/dark-energy-reservoir-premium-

portable-charger/description 

bladeRF - USB 3.0 Software Defined Radio 

https://www.kickstarter.com/projects/1085541682/bladerf-usb-30-software-defined-

radio/description 

Romo - The Smartphone Robot for Everyone  

https://www.kickstarter.com/projects/peterseid/romo-the-smartphone-robot-for-

everyone/description 

LIFX: The Light Bulb Reinvented https://www.kickstarter.com/projects/limemouse/lifx-the-light-bulb-reinvented/description 

FORM 1: An affordable, professional 3D printer  

https://www.kickstarter.com/projects/formlabs/form-1-an-affordable-professional-3d-

printer/description 

gTar: The First Guitar That Anybody Can Play  

https://www.kickstarter.com/projects/incident/gtar-the-first-guitar-that-anybody-can-

play/description 

Light Table https://www.kickstarter.com/projects/ibdknox/light-table/description 

https://www.kickstarter.com/projects/1251236349/blue-laser-lamp-with-passive-cooling-technology
https://www.kickstarter.com/projects/1054587410/the-bikespike
https://www.kickstarter.com/projects/mycestro/mycestrotm-the-next-generation-3d-mouse
https://www.kickstarter.com/projects/darkenergy/dark-energy-reservoir-premium-portable-charger
https://www.kickstarter.com/projects/1085541682/bladerf-usb-30-software-defined-radio
https://www.kickstarter.com/projects/peterseid/romo-the-smartphone-robot-for-everyone
https://www.kickstarter.com/projects/limemouse/lifx-the-light-bulb-reinvented
https://www.kickstarter.com/projects/formlabs/form-1-an-affordable-professional-3d-printer
https://www.kickstarter.com/projects/incident/gtar-the-first-guitar-that-anybody-can-play
https://www.kickstarter.com/projects/ibdknox/light-table
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CloudFTP. Wirelessly share ANY USB storage 

with iPad, iPhone 

https://www.kickstarter.com/projects/danielchin/cloudftp-wirelessly-share-any-usb-

storage-with-ipa/description 

World’s first roast-grind-brew coffee machine 

https://www.kickstarter.com/projects/jimguldi/worlds-first-roast-grind-brew-coffee-

machine?ref=discovery 

castAR: the most versatile AR & VR system 

https://www.kickstarter.com/projects/technicalillusions/castar-the-most-versatile-ar-and-

vr-system/description 

Structure Sensor: Capture the World in 3D 

https://www.kickstarter.com/projects/occipital/structure-sensor-capture-the-world-in-

3d/description 

Spike : Laser accurate measurement & modeling on 

smartphones 

https://www.kickstarter.com/projects/ikegps/spike-laser-accurate-measurement-and-

modelling-on/description 

STEM System: The Best Way to Interact with 

Virtual Worlds 

https://www.kickstarter.com/projects/89577853/stem-system-the-best-way-to-interact-

with-virtual/description 

Haptix: Multitouch Reinvented https://www.kickstarter.com/projects/haptix/haptix-multitouch-reinvented/description 

Handibot™: A Smart Digital Power Tool 

https://www.kickstarter.com/projects/1320575205/handibottm-a-smart-digital-power-

tool/description 

ARKYD: A Space Telescope for Everyone 

https://www.kickstarter.com/projects/arkydforeveryone/arkyd-a-space-telescope-for-

everyone-0/description 

The Buccaneer® - The 3D Printer that Everyone 

can use! 

https://www.kickstarter.com/projects/pirate3d/the-buccaneer-the-3d-printer-that-

everyone-can-use?ref=discovery 

Zortrax M200 - professional desktop 3D printer 

https://www.kickstarter.com/projects/zortrax/zortrax-m200-professional-desktop-3d-

printer/description 

meta: The Most Advanced Augmented Reality 

Glasses 

https://www.kickstarter.com/projects/551975293/meta-the-most-advanced-augmented-

reality-interface/description 

myIDkey: Passwords at the tip of your finger 

https://www.kickstarter.com/projects/myidkey/myidkey-passwords-at-the-tip-of-your-

finger/description 

Almond+ : Long-Range Touchscreen WiFi Router 

+ SmartHome Hub 

https://www.kickstarter.com/projects/2037429657/almond-80211ac-touchscreen-wifi-

router-smart-home/description 

GameStick: The Most Portable TV Games Console 

Ever Created 

https://www.kickstarter.com/projects/872297630/gamestick-the-most-portable-tv-games-

console-ever/description 

Transporter: A New Way to Share, Access and 

Protect Files 

https://www.kickstarter.com/projects/transporterguy/transporter-a-new-way-to-share-

access-and-protect/description 

ATOMS Express Toys https://www.kickstarter.com/projects/atoms/atoms-express-toys/description 

SmartThings: Make Your World Smarter 

https://www.kickstarter.com/projects/smartthings/smartthings-make-your-world-

smarter/description 

Affordable 20"x12" LASER Cutter / Engraver, 

Assembled in USA 

https://www.kickstarter.com/projects/fsl/affordable-20x12-laser-cutter-engraver-

assembled-i/description 

The Pocket TV: Makes any TV a Smart TV 

https://www.kickstarter.com/projects/484889112/the-pocket-tv-makes-any-tv-a-smart-

tv/description 

JIVR | Bike. Chainless, folding, beacon-enabled e-

bike 

https://www.kickstarter.com/projects/1831115152/jivr-bike-chainless-folding-beacon-

enabled-e-bike 

Sesame. Your key, reinvented. 

https://www.kickstarter.com/projects/1425492550/sesame-your-key-

reinvented/description 

Lukla Endevaour - Outerwear for the 21 

https://www.kickstarter.com/projects/1338531979/lukla-endeavour-outerwear-for-the-

21st-century-adv/description 

https://www.kickstarter.com/projects/danielchin/cloudftp-wirelessly-share-any-usb-storage-with-ipa
https://www.kickstarter.com/projects/danielchin/cloudftp-wirelessly-share-any-usb-storage-with-ipa
https://www.kickstarter.com/projects/jimguldi/worlds-first-roast-grind-brew-coffee-machine?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/jimguldi/worlds-first-roast-grind-brew-coffee-machine?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/haptix/haptix-multitouch-reinvented/description
https://www.kickstarter.com/projects/1320575205/handibottm-a-smart-digital-power-tool/description
https://www.kickstarter.com/projects/1320575205/handibottm-a-smart-digital-power-tool/description
https://www.kickstarter.com/projects/arkydforeveryone/arkyd-a-space-telescope-for-everyone-0/description
https://www.kickstarter.com/projects/arkydforeveryone/arkyd-a-space-telescope-for-everyone-0/description
https://www.kickstarter.com/projects/pirate3d/the-buccaneer-the-3d-printer-that-everyone-can-use?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/pirate3d/the-buccaneer-the-3d-printer-that-everyone-can-use?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/zortrax/zortrax-m200-professional-desktop-3d-printer/description
https://www.kickstarter.com/projects/zortrax/zortrax-m200-professional-desktop-3d-printer/description
https://www.kickstarter.com/projects/551975293/meta-the-most-advanced-augmented-reality-interface/description
https://www.kickstarter.com/projects/551975293/meta-the-most-advanced-augmented-reality-interface/description
https://www.kickstarter.com/projects/myidkey/myidkey-passwords-at-the-tip-of-your-finger/description
https://www.kickstarter.com/projects/myidkey/myidkey-passwords-at-the-tip-of-your-finger/description
https://www.kickstarter.com/projects/2037429657/almond-80211ac-touchscreen-wifi-router-smart-home/description
https://www.kickstarter.com/projects/2037429657/almond-80211ac-touchscreen-wifi-router-smart-home/description
https://www.kickstarter.com/projects/872297630/gamestick-the-most-portable-tv-games-console-ever/description
https://www.kickstarter.com/projects/872297630/gamestick-the-most-portable-tv-games-console-ever/description
https://www.kickstarter.com/projects/transporterguy/transporter-a-new-way-to-share-access-and-protect/description
https://www.kickstarter.com/projects/transporterguy/transporter-a-new-way-to-share-access-and-protect/description
https://www.kickstarter.com/projects/atoms/atoms-express-toys/description
https://www.kickstarter.com/projects/smartthings/smartthings-make-your-world-smarter/description
https://www.kickstarter.com/projects/smartthings/smartthings-make-your-world-smarter/description
https://www.kickstarter.com/projects/fsl/affordable-20x12-laser-cutter-engraver-assembled-i/description
https://www.kickstarter.com/projects/fsl/affordable-20x12-laser-cutter-engraver-assembled-i/description
https://www.kickstarter.com/projects/484889112/the-pocket-tv-makes-any-tv-a-smart-tv/description
https://www.kickstarter.com/projects/484889112/the-pocket-tv-makes-any-tv-a-smart-tv/description
https://www.kickstarter.com/projects/1831115152/jivr-bike-chainless-folding-beacon-enabled-e-bike
https://www.kickstarter.com/projects/1831115152/jivr-bike-chainless-folding-beacon-enabled-e-bike
https://www.kickstarter.com/projects/1425492550/sesame-your-key-reinvented
https://www.kickstarter.com/projects/1338531979/lukla-endeavour-outerwear-for-the-21st-century-adv/description
https://www.kickstarter.com/projects/1338531979/lukla-endeavour-outerwear-for-the-21st-century-adv/description
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Inboard: The World's First Skateboard with In-

Wheel Motors 

https://www.kickstarter.com/projects/inboard/the-monolith-worlds-first-skateboard-with-

in-wheel  

PRO30: Wireless, Compact, High Fidelity, On-Ear 

Headphones 

https://www.kickstarter.com/projects/munitio/pro30-wireless-compact-high-fidelity-on-

ear-headph 

STACKER - A New Kind of Commercial 3D 

Printer 

https://www.kickstarter.com/projects/783463718/stacker-a-new-kind-of-commercial-3d-

printer 

Remix: A laptop experience on a big Android 

tablet.  

https://www.kickstarter.com/projects/1123481999/remix-a-laptop-experience-on-a-big-

android-tablet/description 

Beam: The smart projector that tits in any light 

socket 

https://www.kickstarter.com/projects/beamlabsinc/beam-the-smart-projector-that-fits-in-

any-light-so 

Crystal Wash 2.0: Clean Laundry with no 

Detergents 

https://www.kickstarter.com/projects/crystalwash/crystal-wash-20-clean-laundry-with-no-

detergents 

Fly12 Cycling Accessory | 1080p Camera & Front 

Light Combo 

https://www.kickstarter.com/projects/fly6/fly12-cycling-accessory-1080p-camera-and-

front-lig 

Aivvy Q: Smart Headphones Caches Personalized 

Music For You  https://www.kickstarter.com/projects/186324738/aivvy 

SEER: The First AR Helmet that Makes You A 

Real Iron Man 

https://www.kickstarter.com/projects/1942860935/seer-the-first-ar-helmet-that-makes-

you-a-real-iro 

Draken - Affordable, Fast, High Res DLP-SLA 3D 

Printer 

https://www.kickstarter.com/projects/3dfacture/draken-affordable-fast-high-res-dlp-sla-

3d-printer 

KeyMouse - The Keybord and Mouse Re-invented! 

https://www.kickstarter.com/projects/1666150716/keymousetm-the-keyboard-and-mouse-

re-invented  

KDJ-ONE: Portable Audio Workstation 

https://www.kickstarter.com/projects/709332004/kdj-one-the-next-generation-portable-

music-studio 

ZANO - Autonomous. Intelligent. Swarming. Nano 

Drone. 

https://www.kickstarter.com/projects/torquing/zano-autonomous-intelligent-swarming-

nano-drone 

COBI. World's Smartes Connected Biking System. https://www.kickstarter.com/projects/cobi/cobi-worlds-smartest-connected-biking-system 

Hush | The World's First Smart Earplugs https://www.kickstarter.com/projects/hush/hush-the-worlds-first-smart-earplug 

Arki: Your Walking Coach https://www.kickstarter.com/projects/862818642/arki-your-walking-coach 

FLUX All-in-One 3D Printer - UNLIMITED. 

ELEGANT. SIMPLE 

https://www.kickstarter.com/projects/2117384013/flux-all-in-one-3d-printer-unlimited-

elegant-simpl 

SnapJet: Turn your smartphone into a polaroid filmt 

printer! 

https://www.kickstarter.com/projects/snapjet/snapjet-a-slim-portable-open-source-instant-

film-p 

Hendo Hoverboards - World's first REAL 

hoverboard 

https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-hoverboards-worlds-first-real-

hoverboard 

World's 1st Earphones that save your hearing & 

your music! 

https://www.kickstarter.com/projects/1043330169/realloud-technology-that-saves-your-

hearing-and-yo 

Arist: Brews Coffee Like The Best Baristas 

Anytime Anywhere 

https://www.kickstarter.com/projects/236195807/arist-brews-coffee-like-the-best-baristas-

anytime 

The World's First HomePod https://www.kickstarter.com/projects/keecker/keecker-the-worlds-first-homepod 

iBox Nano - World's Smallest, Least Expensive 3D 

Printer 

https://www.kickstarter.com/projects/826799607/ibox-nano-worlds-smallest-least-

expensive-3d-print 

AMPY: Power your devices from your motion 

https://www.kickstarter.com/projects/1071086547/ampy-power-your-devices-from-your-

https://www.kickstarter.com/projects/inboard/the-monolith-worlds-first-skateboard-with-in-wheel
https://www.kickstarter.com/projects/inboard/the-monolith-worlds-first-skateboard-with-in-wheel
https://www.kickstarter.com/projects/munitio/pro30-wireless-compact-high-fidelity-on-ear-headph
https://www.kickstarter.com/projects/munitio/pro30-wireless-compact-high-fidelity-on-ear-headph
https://www.kickstarter.com/projects/1123481999/remix-a-laptop-experience-on-a-big-android-tablet
https://www.kickstarter.com/projects/1123481999/remix-a-laptop-experience-on-a-big-android-tablet
https://www.kickstarter.com/projects/crystalwash/crystal-wash-20-clean-laundry-with-no-detergents
https://www.kickstarter.com/projects/crystalwash/crystal-wash-20-clean-laundry-with-no-detergents
https://www.kickstarter.com/projects/186324738/aivvy
https://www.kickstarter.com/projects/186324738/aivvy
https://www.kickstarter.com/projects/1666150716/keymousetm-the-keyboard-and-mouse-re-invented
https://www.kickstarter.com/projects/1666150716/keymousetm-the-keyboard-and-mouse-re-invented
https://www.kickstarter.com/projects/torquing/zano-autonomous-intelligent-swarming-nano-drone
https://www.kickstarter.com/projects/torquing/zano-autonomous-intelligent-swarming-nano-drone
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motion 

Matchstick - The Streaming Stick Built on Firefox 

OS 

https://www.kickstarter.com/projects/matchstick/matchstick-the-streaming-stick-built-on-

firefox-os 

Hooke: Wireless 3D Audio Headphones https://www.kickstarter.com/projects/124900576/hooke-wireless-3d-audio-headphones  

3DPandoras: The next generation in 3D Full-Color 

Printing 

https://www.kickstarter.com/projects/1258124732/3dpandoras-the-first-full-color-3d-

printer-of-powd 

Slice: A Media player and more by Five Ninjas https://www.kickstarter.com/projects/fiveninjas/slice-a-media-player-and-more 

Noke: The World's First Bluetooth Padlock https://www.kickstarter.com/projects/fuzdesigns/noke-the-worlds-first-bluetooth-padlock 

Motion Capture Technology by Perception Neuron https://www.kickstarter.com/projects/1663270989/project-perception-neuron 

Modbook PRO X 15.4" 

https://www.kickstarter.com/projects/modbook/modbook-pro-x-154-retina-quad-core-

mac-os-x-tablet 

Blink: Wire-Free HD Home Monitoring & Alert 

System 

https://www.kickstarter.com/projects/505428730/blink-wire-free-hd-home-monitoring-

and-alert-syste 

OwnPhones: Wireless, Custom-Fit, 3D Printed 

Earbuds 

https://www.kickstarter.com/projects/ownphones/ownphones-the-worlds-first-custom-fit-

3d-printed-e 

Sense: Know More. Sleep Better. https://www.kickstarter.com/projects/hello/sense-know-more-sleep-better 

InkCase Plus: E Ink screen for Android phone 

https://www.kickstarter.com/projects/378232716/inkcase-plus-e-ink-screen-for-android-

phone 

Cobblebot 3D Printer https://www.kickstarter.com/projects/cobblebot/cobblebot-3d-printer 

Rainforest Connection - Phones turned to forest 

guardians 

https://www.kickstarter.com/projects/topherwhite/rainforest-connection-phones-turned-to-

forest-guar 

100 st. misslyckade: 

 Smart Shield https://www.kickstarter.com/projects/1913516729/smart-shield?ref=discovery 

Washington Marijuana Unite 

https://www.kickstarter.com/projects/676643860/washington-marijuana-

unite?ref=discovery 

ORIGIN: Multi-Purpose Mount for 

iPads,Tablet,Cameras,GoPro  

https://www.kickstarter.com/projects/1872304448/origin-the-universal-tablet-mount-for-

digital-medi?ref=discovery 

Life Shell - Life Saving Technology 

https://www.kickstarter.com/projects/1632194320/life-shell-life-saving-

technology?ref=discovery 

Conscious Construct https://www.kickstarter.com/projects/1462501523/conscious-construct?ref=discovery 

KR2 car https://www.kickstarter.com/projects/64420868/kr2-car?ref=discovery 

Ground Control: Get Your Feet In The Game  

https://www.kickstarter.com/projects/260847652/ground-control-get-your-feet-in-the-

game?ref=discovery 

BC Pre-vis. Improving How Women Go Through 

Breast Cancer. 

https://www.kickstarter.com/projects/968447215/bc-pre-vis-improving-how-women-go-

through-breast-c?ref=discovery 

SLIIP--Finally everyone gets a great night's sleep! 

https://www.kickstarter.com/projects/polegame/sliip-less-snoring-better-

sleep?ref=discovery 

Cover Letter Generator https://www.kickstarter.com/projects/185257863/cover-letter-generator/description 

Blood Sport: The Ultimate in Immersive Gaming 

https://www.kickstarter.com/projects/1246820613/blood-sport-the-ultimate-in-immersive-

gaming 

https://www.kickstarter.com/projects/124900576/hooke-wireless-3d-audio-headphones
https://www.kickstarter.com/projects/1913516729/smart-shield?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/676643860/washington-marijuana-unite?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/676643860/washington-marijuana-unite?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1872304448/origin-the-universal-tablet-mount-for-digital-medi?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1872304448/origin-the-universal-tablet-mount-for-digital-medi?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1872304448/origin-the-universal-tablet-mount-for-digital-medi?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1872304448/origin-the-universal-tablet-mount-for-digital-medi?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1632194320/life-shell-life-saving-technology?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1632194320/life-shell-life-saving-technology?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/1462501523/conscious-construct
https://www.kickstarter.com/projects/1462501523/conscious-construct?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/64420868/kr2-car?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/260847652/ground-control-get-your-feet-in-the-game
https://www.kickstarter.com/projects/260847652/ground-control-get-your-feet-in-the-game?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/260847652/ground-control-get-your-feet-in-the-game?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/968447215/bc-pre-vis-improving-how-women-go-through-breast-c
https://www.kickstarter.com/projects/968447215/bc-pre-vis-improving-how-women-go-through-breast-c
https://www.kickstarter.com/projects/968447215/bc-pre-vis-improving-how-women-go-through-breast-c?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/968447215/bc-pre-vis-improving-how-women-go-through-breast-c?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/polegame/sliip-less-snoring-better-sleep
https://www.kickstarter.com/projects/polegame/sliip-less-snoring-better-sleep?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/polegame/sliip-less-snoring-better-sleep?ref=discovery
https://www.kickstarter.com/projects/185257863/cover-letter-generator/description
https://www.kickstarter.com/projects/1246820613/blood-sport-the-ultimate-in-immersive-gaming


 

69 

 

Colors of Missing Light https://www.kickstarter.com/projects/1921736821/colors-of-missing-light 

Blocks Camera: The Most Powerful Multi-

functional Camera. 

https://www.kickstarter.com/projects/2024055635/blocks-camera-the-most-powerful-

multi-functional-c 

Friend Duda - stay tuned to your kids https://www.kickstarter.com/projects/1282103994/friend-duda-stay-tuned-to-your-kids 

Boddie Smartwatch For Everyone  https://www.kickstarter.com/projects/358702752/boddie-smartwatch-for-everyone 

Elemental - The World's First Pressure Controlled 

3D Printer 

https://www.kickstarter.com/projects/2014624256/elemental-the-worlds-first-pressure-

controlled-3d 

Skydoosh  https://www.kickstarter.com/projects/314253713/skydoosh 

HISCORE Engine Project https://www.kickstarter.com/projects/1641119407/hiscore-engine-project 

1'st interchangeable in function parts of smart shoes  

https://www.kickstarter.com/projects/1796210874/1st-interchangeable-in-function-parts-

of-smart-sho 

Wayne’s Eco-Venture Boat https://www.kickstarter.com/projects/1974907072/waynes-eco-venture-boat/ 

AiwaJuice All-in-One power bank for Macbook, 

PCs and phones https://www.kickstarter.com/projects/481441181/aiwajuice-power-bank-for-macbook 

LaviChat https://www.kickstarter.com/projects/1806408827/lavichat 

Affordable hydroponics - LLamaponics!  https://www.kickstarter.com/projects/1199179443/affordable-hydroponics-llamaponics 

The Fuffr Touch Case – Multitouch Outside Your 

Smartphone 

https://www.kickstarter.com/projects/1689453063/the-fuffr-touch-case-multitouch-

outside-your-smart 

Sea Hunters TUV - Underwater Camera 

Deployment Platform 

https://www.kickstarter.com/projects/436041275/sea-hunters-tuv-underwater-camera-

deployment-platf 

Million Dollar Rocket - New Project 

https://www.kickstarter.com/projects/milliondollarrocket/million-dollar-rocket-new-

project 

Ambitheater-Ambient Lighting with HDMI and 

Philips HUE 

https://www.kickstarter.com/projects/922407094/ambitheater-ambient-lighting-with-

hdmi-and-philips 

Secured Mobile Video - Police Body Camera 

https://www.kickstarter.com/projects/527776842/secured-mobile-video-police-body-

camera 

Peili.me, the magic mirror https://www.kickstarter.com/projects/3856489/peilime-the-magic-mirror 

Evolo VR headset for iPhone 6 Plus and Samsung 

Note 4 

https://www.kickstarter.com/projects/johnbenac/evolo-vr-headset-for-iphone-6-plus-and-

samsung-not 

RCC Nano: A Revolutionary Wireless Micro-

Subwoofer  https://www.kickstarter.com/projects/1942805829/artison-rcc-nano 

The Final Arrangements.com https://www.kickstarter.com/projects/1209390680/the-final-arrangementscom 

FAMILIAR ( Cars Of The Future)  https://www.kickstarter.com/projects/1726398978/familiar-cars-of-the-future  

Border Fence Simplicity https://www.kickstarter.com/projects/1658481240/border-fence-simplicity 

Every Picture Tells a Story, Tell Yours with Wity 

https://www.kickstarter.com/projects/wityis/every-picture-tells-a-story-tell-yours-with-

wity 

EurekaSpark! https://www.kickstarter.com/projects/1644878251/eurekaspark 

Intelligent Leather Jacket. Heat. Communicate. 

Recharge. 

https://www.kickstarter.com/projects/teiimo/intelligent-leather-jacket-heat-communicate-

rechar 

The SaniTimer® Hand Washing Timer Saves https://www.kickstarter.com/projects/167688585/the-sanitimer-hand-washing-timer-

https://www.kickstarter.com/projects/2024055635/blocks-camera-the-most-powerful-multi-functional-c
https://www.kickstarter.com/projects/2024055635/blocks-camera-the-most-powerful-multi-functional-c
https://www.kickstarter.com/projects/1282103994/friend-duda-stay-tuned-to-your-kids
https://www.kickstarter.com/projects/358702752/boddie-smartwatch-for-everyone
https://www.kickstarter.com/projects/2014624256/elemental-the-worlds-first-pressure-controlled-3d
https://www.kickstarter.com/projects/2014624256/elemental-the-worlds-first-pressure-controlled-3d
https://www.kickstarter.com/projects/314253713/skydoosh
https://www.kickstarter.com/projects/1641119407/hiscore-engine-project
https://www.kickstarter.com/projects/1796210874/1st-interchangeable-in-function-parts-of-smart-sho
https://www.kickstarter.com/projects/1974907072/waynes-eco-venture-boat
https://www.kickstarter.com/projects/481441181/aiwajuice-power-bank-for-macbook
https://www.kickstarter.com/projects/481441181/aiwajuice-power-bank-for-macbook
https://www.kickstarter.com/projects/1806408827/lavichat
https://www.kickstarter.com/projects/1199179443/affordable-hydroponics-llamaponics
https://www.kickstarter.com/projects/1689453063/the-fuffr-touch-case-multitouch-outside-your-smart
https://www.kickstarter.com/projects/1689453063/the-fuffr-touch-case-multitouch-outside-your-smart
https://www.kickstarter.com/projects/johnbenac/evolo-vr-headset-for-iphone-6-plus-and-samsung-not
https://www.kickstarter.com/projects/johnbenac/evolo-vr-headset-for-iphone-6-plus-and-samsung-not
https://www.kickstarter.com/projects/1942805829/artison-rcc-nano
https://www.kickstarter.com/projects/1942805829/artison-rcc-nano
https://www.kickstarter.com/projects/1209390680/the-final-arrangementscom
https://www.kickstarter.com/projects/1726398978/familiar-cars-of-the-future
https://www.kickstarter.com/projects/1726398978/familiar-cars-of-the-future
https://www.kickstarter.com/projects/1658481240/border-fence-simplicity
https://www.kickstarter.com/projects/wityis/every-picture-tells-a-story-tell-yours-with-wity
https://www.kickstarter.com/projects/1644878251/eurekaspark
https://www.kickstarter.com/projects/teiimo/intelligent-leather-jacket-heat-communicate-rechar
https://www.kickstarter.com/projects/teiimo/intelligent-leather-jacket-heat-communicate-rechar
https://www.kickstarter.com/projects/167688585/the-sanitimer-hand-washing-timer-saves-lives-stops
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Lives, Stops Illness saves-lives-stops 

X-truder, Dual Nozzle 3D Printer Head Assembly  

https://www.kickstarter.com/projects/1221469287/x-truder-dual-nozzle-3d-printer-head-

assembly/ 

NV Chair https://www.kickstarter.com/projects/1938622074/nv-chair 

Gymyli LOC - Secure Personal Cloud  https://www.kickstarter.com/projects/420204650/gymyli-loc-secure-personal-cloud 

WW2 D-Day Dakota to fly again! https://www.kickstarter.com/projects/dakota/ww2-d-day-dakota-to-fly-again 

Vulcanex Project https://www.kickstarter.com/projects/1568066266/vulcanex-project 

BodyEcho - Sleep Better. Feel Better. Measure 

Everything. 

https://www.kickstarter.com/projects/btverskoy/bodyecho-reclaim-your-sleep-with-

serious-sleep-tra  

Tidal Wave Ninja https://www.kickstarter.com/projects/574835241/tidal-wave-ninja/ 

SpiderPig App https://www.kickstarter.com/projects/1933484938/spiderpig-app 

Lightning Dome “First and Final Defense Against 

Lightning” 

https://www.kickstarter.com/projects/1358124800/lightning-dome-first-and-final-defense-

against-lig 

Broadcast App https://www.kickstarter.com/projects/447568471/broadcast-app 

Dexmo: an exoskeleton for you to touch the digital 

world  

https://www.kickstarter.com/projects/1277630932/dexmo-an-exoskeleton-for-you-to-

touch-the-digital 

Renewable Energy Beach Hut https://www.kickstarter.com/projects/1747655746/renewable-energy-beach-hut 

KnKt'd by Synergistic Creations, Technology to 

change lives.  

https://www.kickstarter.com/projects/340015413/knktd-by-synergistic-creations-

technology-for-huma 

ChatStar Mobile Application https://www.kickstarter.com/projects/1777469040/chatstar 

MyStrategyBook is excel tool for stock and option 

trading 

https://www.kickstarter.com/projects/1667570819/mystrategybook-is-excel-tool-for-

stock-and-option 

Magnifying Glass Smart Phone App  https://www.kickstarter.com/projects/335810991/magnifying-glass-smart-phone-app 

Razorsharp "Save Hot Water And Cold Cash"  

https://www.kickstarter.com/projects/772793227/razorsharp-save-hot-water-and-cold-

cash 

Hover car https://www.kickstarter.com/projects/935970177/hover-car 

NO MORE PASSWORDS https://www.kickstarter.com/projects/101326332/no-more-passwords 

GreenNH3 lowcost zero emission fuel made from 

air and water 

https://www.kickstarter.com/projects/1898242668/greennh3-lowcost-zero-emission-fuel-

made-from-air 

Beacon Navigation Technology: FREE App.. 

SightCompass 

https://www.kickstarter.com/projects/834520644/sightcompass-free-app-life-changing-

tech-for-the-b 

BIGPHONE videophone ipad app for seniors  

https://www.kickstarter.com/projects/1203368128/bigphone-videophone-ipad-app-for-

seniors 

Music Review Website similar to 

RottenTomatoes.com 

https://www.kickstarter.com/projects/1228885200/music-review-website-similar-to-

rottentomatoescom 

UV-Klean  https://www.kickstarter.com/projects/1084517463/uv-klean 

112CAM. Film a crime and send the footage live to 

112 

https://www.kickstarter.com/projects/1663397345/112cam-film-a-crime-and-send-the-

footage-live-to-1 

TDI Bassline https://www.kickstarter.com/projects/207223160/tdi-bassline 

https://www.kickstarter.com/projects/1221469287/x-truder-dual-nozzle-3d-printer-head-assembly
https://www.kickstarter.com/projects/1938622074/nv-chair
https://www.kickstarter.com/projects/420204650/gymyli-loc-secure-personal-cloud
https://www.kickstarter.com/projects/dakota/ww2-d-day-dakota-to-fly-again
https://www.kickstarter.com/projects/1568066266/vulcanex-project
https://www.kickstarter.com/projects/btverskoy/bodyecho-reclaim-your-sleep-with-serious-sleep-tra
https://www.kickstarter.com/projects/btverskoy/bodyecho-reclaim-your-sleep-with-serious-sleep-tra
https://www.kickstarter.com/projects/btverskoy/bodyecho-reclaim-your-sleep-with-serious-sleep-tra
https://www.kickstarter.com/projects/btverskoy/bodyecho-reclaim-your-sleep-with-serious-sleep-tra
https://www.kickstarter.com/projects/574835241/tidal-wave-ninja
https://www.kickstarter.com/projects/1933484938/spiderpig-app
https://www.kickstarter.com/projects/1358124800/lightning-dome-first-and-final-defense-against-lig
https://www.kickstarter.com/projects/1358124800/lightning-dome-first-and-final-defense-against-lig
https://www.kickstarter.com/projects/447568471/broadcast-app
https://www.kickstarter.com/projects/1277630932/dexmo-an-exoskeleton-for-you-to-touch-the-digital
https://www.kickstarter.com/projects/1277630932/dexmo-an-exoskeleton-for-you-to-touch-the-digital
https://www.kickstarter.com/projects/1747655746/renewable-energy-beach-hut
https://www.kickstarter.com/projects/340015413/knktd-by-synergistic-creations-technology-for-huma
https://www.kickstarter.com/projects/340015413/knktd-by-synergistic-creations-technology-for-huma
https://www.kickstarter.com/projects/1777469040/chatstar
https://www.kickstarter.com/projects/1667570819/mystrategybook-is-excel-tool-for-stock-and-option
https://www.kickstarter.com/projects/1667570819/mystrategybook-is-excel-tool-for-stock-and-option
https://www.kickstarter.com/projects/335810991/magnifying-glass-smart-phone-app
https://www.kickstarter.com/projects/772793227/razorsharp-save-hot-water-and-cold-cash
https://www.kickstarter.com/projects/935970177/hover-car
https://www.kickstarter.com/projects/101326332/no-more-passwords
https://www.kickstarter.com/projects/1898242668/greennh3-lowcost-zero-emission-fuel-made-from-air
https://www.kickstarter.com/projects/1898242668/greennh3-lowcost-zero-emission-fuel-made-from-air
https://www.kickstarter.com/projects/834520644/sightcompass-free-app-life-changing-tech-for-the-b
https://www.kickstarter.com/projects/834520644/sightcompass-free-app-life-changing-tech-for-the-b
https://www.kickstarter.com/projects/1203368128/bigphone-videophone-ipad-app-for-seniors
https://www.kickstarter.com/projects/1228885200/music-review-website-similar-to-rottentomatoescom
https://www.kickstarter.com/projects/1228885200/music-review-website-similar-to-rottentomatoescom
https://www.kickstarter.com/projects/1084517463/uv-klean
https://www.kickstarter.com/projects/1663397345/112cam-film-a-crime-and-send-the-footage-live-to-1
https://www.kickstarter.com/projects/1663397345/112cam-film-a-crime-and-send-the-footage-live-to-1
https://www.kickstarter.com/projects/207223160/tdi-bassline
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Kished - Dating For Every Niche https://www.kickstarter.com/projects/1463138269/kished-dating-for-every-niche 

Modern Home Control https://www.kickstarter.com/projects/1780523617/modern-home-control 

Sunlight LEDs in Film & Theater, medical, and 

horticulture.  

https://www.kickstarter.com/projects/408297665/sunlight-leds-in-film-and-theater-

medical-and-hort 

E-Lite! Lighting-over-IP® Ethernet based LED 

Lighting 

https://www.kickstarter.com/projects/1283403167/e-lite-lighting-over-ip-ethernet-based-

led-lightin 

Get Ready for the SR15 Smartphone Robot  

https://www.kickstarter.com/projects/1881387028/get-ready-for-the-sr15-smartphone-

robot 

Kished - Dating For Every Niche https://www.kickstarter.com/projects/1463138269/kished-dating-for-every-niche 

SPPRAg; Monetized social media platform.  

https://www.kickstarter.com/projects/1766508379/spprag-monetized-social-media-

platform 

PawSpa  https://www.kickstarter.com/projects/445200983/pawspa/ 

The "Get Home Now" Device https://www.kickstarter.com/projects/1014740024/the-get-home-now-device/ 

Destroy Nuclear Waste  https://www.kickstarter.com/projects/300224948/destroy-nuclear-waste/ 

AnkleMax https://www.kickstarter.com/projects/1616766029/anklemax  

My3DNA: Step into the 3rd Dimension  https://www.kickstarter.com/projects/1012426738/my3dna-step-into-the-3rd-dimension 

Smart Language learning by social https://www.kickstarter.com/projects/1492683629/smart-language-learning-by-social  

Wextivities- All the non work activities in Co. 

Wexford 

https://www.kickstarter.com/projects/97043289/wextivities-all-the-non-work-activities-in-

co-wexf  

Paul "Big Paul" Tu'ivai & Tim Novis 

https://www.kickstarter.com/projects/1429174725/orion-ogs-affordable-3-in-1-computer-

media-and-gam 

social code analitical core https://www.kickstarter.com/projects/1054600555/social-code-analitical-core 

inPatient Help, Acuity & Communication Tablet 

System iPHACTS 

https://www.kickstarter.com/projects/iphacts/inpatient-help-acuity-and-communication-

tablet-sys  

Solar-Chlor - Solar powered kit for your pool 

chlorinator 

https://www.kickstarter.com/projects/783439972/solar-chlor-solar-powered-kit-for-your-

pool-chlori  

Thegodmothers.ca - le catalogue social créé pour 

les parents 

https://www.kickstarter.com/projects/1141702920/thegodmothersca-le-catalogue-social-

cree-pour-les/updates  

OiduaCast https://www.kickstarter.com/projects/1976644331/oiduacast  

memoripod: EZ way to protect, organize, & share 

pics/videos 

https://www.kickstarter.com/projects/1058154805/memoripod-the-ultimate-facebook-

companion 

Smart Connect https://www.kickstarter.com/projects/888000537/smart-connect 

Stock Harvest - Technical stock report https://www.kickstarter.com/projects/421271016/stock-harvest-technical-stock-reports 

Big Data https://www.kickstarter.com/projects/967036977/big-data 

Carparelli +ZOOM - Electric Guitar with on-board 

Effects 

https://www.kickstarter.com/projects/carparelli/carparelli-zoom-electric-guitar-with-on-

board-effe 

HireAction https://www.kickstarter.com/projects/1171386324/hireaction  

SF NATIVE CARD https://www.kickstarter.com/projects/1839858262/sf-native-card 

Smart Grill https://www.kickstarter.com/projects/1469221004/smart-grill 
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https://www.kickstarter.com/projects/1881387028/get-ready-for-the-sr15-smartphone-robot
https://www.kickstarter.com/projects/1463138269/kished-dating-for-every-niche
https://www.kickstarter.com/projects/1766508379/spprag-monetized-social-media-platform
https://www.kickstarter.com/projects/445200983/pawspa
https://www.kickstarter.com/projects/1014740024/the-get-home-now-device
https://www.kickstarter.com/projects/300224948/destroy-nuclear-waste
https://www.kickstarter.com/projects/1616766029/anklemax
https://www.kickstarter.com/projects/1616766029/anklemax
https://www.kickstarter.com/projects/1012426738/my3dna-step-into-the-3rd-dimension
https://www.kickstarter.com/projects/1012426738/my3dna-step-into-the-3rd-dimension
https://www.kickstarter.com/projects/1492683629/smart-language-learning-by-social
https://www.kickstarter.com/projects/1492683629/smart-language-learning-by-social
https://www.kickstarter.com/projects/97043289/wextivities-all-the-non-work-activities-in-co-wexf
https://www.kickstarter.com/projects/97043289/wextivities-all-the-non-work-activities-in-co-wexf
https://www.kickstarter.com/projects/1429174725/orion-ogs-affordable-3-in-1-computer-media-and-gam
https://www.kickstarter.com/projects/1429174725/orion-ogs-affordable-3-in-1-computer-media-and-gam
https://www.kickstarter.com/projects/1054600555/social-code-analitical-core
https://www.kickstarter.com/projects/iphacts/inpatient-help-acuity-and-communication-tablet-sys
https://www.kickstarter.com/projects/iphacts/inpatient-help-acuity-and-communication-tablet-sys
https://www.kickstarter.com/projects/783439972/solar-chlor-solar-powered-kit-for-your-pool-chlori
https://www.kickstarter.com/projects/783439972/solar-chlor-solar-powered-kit-for-your-pool-chlori
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https://www.kickstarter.com/projects/1141702920/thegodmothersca-le-catalogue-social-cree-pour-les/updates
https://www.kickstarter.com/projects/1976644331/oiduacast
https://www.kickstarter.com/projects/1058154805/memoripod-the-ultimate-facebook-companion
https://www.kickstarter.com/projects/1058154805/memoripod-the-ultimate-facebook-companion
https://www.kickstarter.com/projects/888000537/smart-connect
https://www.kickstarter.com/projects/421271016/stock-harvest-technical-stock-reports
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https://www.kickstarter.com/projects/carparelli/carparelli-zoom-electric-guitar-with-on-board-effe
https://www.kickstarter.com/projects/carparelli/carparelli-zoom-electric-guitar-with-on-board-effe
https://www.kickstarter.com/projects/1171386324/hireaction
https://www.kickstarter.com/projects/1839858262/sf-native-card
https://www.kickstarter.com/projects/1469221004/smart-grill
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Are you..? Wearble + app https://www.kickstarter.com/projects/1873645471/are-you-wearble-app 

Level Minder "The Bath Tub & Sink Overflow 

Alarm" 

https://www.kickstarter.com/projects/1722750534/level-minder-the-bath-sind-sink-

overflow-alarm  

Project Caduceus https://www.kickstarter.com/projects/1024663134/project-caduceus 

Dr Harold Mandel Online https://www.kickstarter.com/projects/mandelnews/drmandelnewscom  

CoinGuard - Simple security for your stuff! 

https://www.kickstarter.com/projects/1714029528/coinguard-simple-security-for-your-

stuff 

SinuRelief https://www.kickstarter.com/projects/255799887/sinurelief  

Automatic Trashcan https://www.kickstarter.com/projects/723518247/automatic-trashcan 

SMART ID / MONEY https://www.kickstarter.com/projects/1636004094/smart-id-money 
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