
Crowdfunding fra CulturaFlokk 
- hvordan lykkes?



Hva er crowdfunding?

”Innsamling av små beløp fra et 
stort antall mennesker for å 

finansiere et prosjekt” 

• Donasjonsbasert 
• Belønningsbasert 

• Lånebasert 
• Aksjebasert 



Equity-based

Lending-based

Reward-based

Donation-based

- Funders receive an interest in the form of equity in the venture 
they fund or, alternatively, revenue or profit-share arrangements.

- Funders often receive fixed periodic income and expect 
repayment of the original principal investment. Split between:
- Peer-2-Peer consumer lending.
- Peer-2-Peer business lending.

- Funders receive non-monetary rewards often take the form of a 
token of appreciation or the pre-purchasing of products or services.

- Funders donate to causes that they want to support, with no 
expected compensation.

- Non-equity revenue-sharing - funders receive a fixed share of 
revenues and/or profits.



Finansieringsreisen for bedrifter

Donasjon & belønning

Folkefinansiering av aksjer

Folkefinansiering av lån
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Highlights 2021 

Volume of Q1-Q3 of 2021 surpasses 1 
billion NOK, and already presents 
44.5% higher volumes than total 2020 
volumes.  

NOK 506 m raised in Q3 2021. 176% 
higher volumes than in Q3 2020.  

Q3 of 2021 becomes largest quarter on 
record, up 22% from Q2 2021. 

14.1% of Q1-Q3 2021 volumes in non-
investment models. Dominance of 
Donation maintained (12.7% of volumes). 

Crowdfunding vokser i Norge!



Alt kan crowdfundes!



Crowdfunding er mer enn finansiering

• Testing av idé 
• Konseptutvikling 
• Markedsføring 
• Forhåndssalg 
• Nettverksbygging 
• Dugnad 
• Initiativ



• Donasjons- og belønningsbasert 
folkefinansiering 

• Markedsavklaring 
• Engasjering av medlemmer og nettverk 
• Proof-of-concept 
• Forhåndssalg

Hvordan brukes crowdfunding?
• Whitelabel for organisasjoner 
• Løsning for organisasjoners 

medlemmer 
• Håndtering av gavesøknad, gavefond 

og etablererfond 
• Betalinghåndtering 

(Vipps, SMS, kort, faktura)



Hva må til for å lykkes?

Planlegging

Gjennomføring

Avslutning



• Hvorfor ønsker vi å crowdfunde? (ikke 
bare for pengene!) 

• Ikke bare tenk, føl!  
(Hva skal potensielle givere FØLE når 
de ser kampanjen første gang?) 

• Sosialt bevis; ha klar de første giverne 
FØR publisering! 

• LESS is MORE: Hva er kritisk målbeløp 
for å komme til neste milepæl?  
(Det er bedre å overfinansiere!)

Planlegging



• Online - hvilke budskap funker best? 
• Offline - jungeltelegrafen, lokalavisa 
• Få nettverket ditt til å spre med 

relevante (online og offline) 
• Fail fast! (Lær av erfaringer!) 
• Før en dialog med givere og kom med 

oppdateringer!

Gjennomføring



• Be om tilbakemeldinger og feedback - 
og vis at de følges opp! 

• Bruk e-postlisten for det den er verdt 
(Se på giverne som ditt prosjekts 
‘veteraner’ - de har støttet deg før og 
vil sannsynligvis gjøre det igjen). 

• Pass på at givere vet hva som skjer og 
hvis belønninger skal sendes ut er det 
kritisk å varsle/oppdatere i ettertid.

Avslutning



Eksempler på gode kampanjer!







Belønninger



Personlige oppdateringer!



Takeaways

• Historiefortelling - Følelser trumfer funksjonalitet! 
• Bilder og video 
• Gode (og eksklusive) belønninger 
• Lavt målbeløp (678% finansiert!) 
• Sosialt bevis:







Belønninger



Prosjektbeskrivelse





Personlighet bygger tillit!



Takeaways

• Visuelle elementer; video, belønninger og bilder 
• Gode (og eksklusive) belønninger 
• Lavt målbeløp - LESS IS MORE! (112% finansiert!) 
• Personlighet og fortelling om ‘gründerreisen’ 
• Folkelig appell - en festival for de som vanligvis ikke drar på festival.



(Sosiale) medier er gull verdt!



Husk å takke de som støtter!



fnd.uz/bahtalo

Akuttovernatting på Holmlia menighet

http://fnd.uz/bahtalo


fnd.uz/bahtalo

http://fnd.uz/bahtalo


Belønninger kan gjøres enkelt!



Repetisjon funker!

Hvis ikke folk får vite om prosjektet, er det lite sannsynlig 
at de vil/kan støtte det. 
• Lag poster med bilder og video  

(66% mer engasjement enn bare tekst) 
• Lag poster som ikke spør om støtte eller hjelp, men 

som for eksempel forteller om hva som skjer  
(behind the scenes: ‘her er vi ute og møter..’++). 

• Personlighet selger!



Crowdfunding og knapphet
• Tidsbegrenset & begrenset antall 
• Tidlig ute & først til mølla! 



Sosialt bevis (sosial tilhørighet) 
• Ingen vil være først ute! 
• Sosialt bevis handler om å skape troverdighet og 

motivasjon for at ‘andre gjør det, det er trygt/bra - 
jeg vil også’ 

• Sosialt bevis kan være alt fra kundeuttallelser til bruk 
av kjente logoer/merkevarer! 

• ‘’Et godt initiativ som skaper samhold og aktivitet i 
nærmiljøet!’’ – Ole Olsen 

• Noen av våre samarbeidspartnere: 

• Eller så enkelt som ‘Vårt mest populære produkt’



Vis takknemlighet og personlighet!

• Takk givere kontinuerlig, det skaper både sosialt bevis 
og gode opplevelser for de som støtter (Men spør 
gjerne de som deles om det er greit!) 

• Fortell om og vis fram arbeidet dere gjør til daglig – 
Postene må ikke handle om målbeløp og finansiering. 

• Mange av aktivitetene dere gjør i dag er verdifulle i 
nærmiljøet – og å fremheve dem vil gi flere grunner for 
potensielle givere til å støtte dere!



Vis ansikt!



PS. Ukeplan for prosjektets markedsføring!

• Dersom dere er flere som står bak prosjektet kan det være lurt 
å lage en Ukeplan for når det skal postes og i hvilke kanaler.  

• Da kan alle som er med på prosjektet dele/like på samme tid, 
noe som skaper mye mer organisk rekkevidde i sosiale 
medier! 



Spredning

• Kontakt aktører, personer, blogger eller miljøer som kan være 
interesserte i prosjektet! Selv om ikke alle kan gi penger er det 
mange som sitter med store nettverk og kan hjelpe dere å nå 
flere!  
(Word of mouth er gull verdt!) 

• Crowdfunding som fenomen har nyhetsverdi, kontakt lokale 
nyhetsbyrå eller andre publisister som kan være interessert i 
prosjektet ditt (Nisje eller geografisk område). 

• Eller heng opp en plakat på din nærbutikk; alt må ikke skje i 
digitale kanaler!



Belønninger - Hva kan vi gi?

• SAPS-modellen	(Gabe	Zichermann)

1.	STATUS	
-	Hvordan	kan	vi	gi	status	@l	givere?	
-	Eks:	Takkehilsen,	diplom,	‘Wall	of	fame’

2.	ACCESS	
-	Hvordan	kan	vi	gi	noe	ikke	andre	har?	
-	Eks:	Eksklusivt	@lbud,	klubb,	førstereL	



3.	POWER	
-	Hvordan	kan	vi	gi	givere	krea@v	frihet?	
-	Eks:	Lag	din	egen,	velg	farge,	
pengeforsterkning	(1kr	=2	kr)

4.	STUFF	
-	Hvilke	fysiske	@ng	kan	vi	gi	@l	givere?	
-	Eks:	Produkt,	T-skjorte,	CD-album,	gra@s	@ng

• SAPS-modellen	(Gabe	Zichermann)

Belønninger - Hva kan vi gi?



Crowdfunding skaper følelser!

• Eierskap til prosjekter 
• Fellesskapsfølelse 
• Mestring 
• Stolthet 
• Være med på noe større enn 

seg selv 
• Interesse og engasjement!



Crowdfunding VS tradisjonell finansiering

• Passive bidrag 
• Fragmentert informasjon 

(ressurskrevende) 
• Begrenset innsyn 
• Vanskelig å kommunisere 
• Lite knapphetsfølelse 
• Vanskelig å få tidligere givere 

tilbake

Tradisjonell finansiering Crowdfunding

• Live feedback 
• Tydelig kommunikasjonskanal 
• Felles mål, også eksternt 
• Transparent  

(også blant støttespillere) 
• Personlig 
• Sosialt 
• Enkelt å følge opp tidligere 

givere



Crowdfunding gir resultater!



Så hvorfor er det noen som ikke lykkes?

• Man forstår ikke verktøyet og bruker det feil 
• Verktøyet er ikke rett for prosjektet 
• Dårlig planlegging (hvorfor, hvem, hvordan) 
• Dårlig gjennomføring (hva) 
• Dårlig oppfølging (hva skjedde) 

Crowdfunding er synlig for “alle”, til forskjell fra andre 
typer finansiering.





Å føle eller ikke føle!









Don’t m
ake me think!



selskapets



• Lange tekster, budsjetter eller dokumenter blir ikke 
lest og skaper lite motivasjon. 

• Hvis man ikke stoler på eller føler at prosjektet er 
realistisk, vil man heller bruke pengene sine på noe 
annet… 

• Hvis ikke folk hører om prosjektet vil de heller ikke ha 
muligheten til å støtte det!  
(Crowdfunding er ikke som finn.no!) 

• Støtte til oppstarts, drifts- eller utviklingskostnader er 
vanskelig å crowdfunde…  
(Hvis du setter det som formål!)

What NOT to do..

http://finn.no


Topp	10	@ps	fra	prosjekteiere

1. Du må vite hvorfor du skal crowdfunde - hva er 
målet og hvorfor skal folk støtte? 

2. Bruk sosiale medier, men ikke glem 
mulighetene som er offline. 

3. Bruk andres erfaringer - sjekk vellykkede 
kampanjer. 

4. Følg med på konverteringer (målsettinger). 
5. Begrunn målbeløpet ditt. 
6. Lokalavisa - ikke glem flokken din 
7. Ha et mediekit klart. 
8. Fortell en engasjerende historie - gjerne i bilder. 
9. Husk attraktive belønninger. 
10. Interne og eksterne mål.



• Formål: Hva er formålet til prosjektet? 

• Målbeløp: Hva er kritisk målbeløp for å gjennomføre prosjektet 

(Less is more!) 

• Bakgrunn: Hva er bakgrunnen og historien til prosjektet? og 

hva er motivasjonen bak? 

• Personlighet: Skriv litt om dere selv og få gjerne med et bilde! 

(personlighet bygger tillit!) 

• Video og bilder! (Prosjekter med video får i snitt 66 % mer enn 

de med kun bilder)

Vik@g	for	ethvert	prosjekt



• Troverdighet  
(Realisme, personlighet, følelser) 

• Nettverk 
(FFF, jungeltelegraf, markedsføring) 

• Team 
(Samarbeid, handlekraft, planlegging) 

• TNT = Dynamitt!

Enkelt forklart



• Nice to have VS need to have.. 
• Hva kan du starte med?  
• Fokusér - hva er det som trengs, helt konkret? 

1. Hva er målbeløpet for ditt prosjekt?



• Skape glede, fellesskap, aktivitet? 
• Øke samarbeid 
• Starte noe nytt 
• Involvere kunder i utviklingen 
• Få tilbakemldinger og skape eierskap 
• Hva gir vi tilbake? 

2. Hvorfor vil du crowdfunde (ikke bare penger)



• Kunder, lokalmiljø 
• Personer, næringsliv, bedrifter 
• Kommunen, foreninger, stiftelser 
• Hvem støtter din sak? (Det er ofte flere 

enn du tror)

3. Hvem er interessentene i ditt prosjekt?



4. Prøv å forklare prosjektet ditt med én setning



Tusen takk for innsatsen!

Tips og råd? Eget prosjekt? 
Ta kontakt!

culturaflokk.no 
culturabank.no

http://culturaflokk.no
http://culturabank.no

