


Hva er egentlig crowdfunding?

Entreprenør/gründer Crowdfundingsplattform 3F+Folket+Investorer

Idé

Penger

Penger

Belønning



Crowdfunding er ikke noe nytt fenomen

• 1876 Frihetsgudinnen
• 2005 Kiva og SellaBand (USA og Nederland)
• 2006 LendingClub (USA)
• 2008 Indiegogo (USA)
• 2009 Kickstarter (USA)
• 2010 NewJelly (Norge)
• 2011 FundedByMe (Sverige)
• 2014 Bidra.no (Norge)
• 2017 Startskudd.no



4 hovedtyper

Donasjon - hvor man støtter en god sak uten å få noe igjen

Belønning - hvor den som bidrar mottar en belønning, 
ofte i form av et produkt eller en fordel

Egenkapital - hvor man investerer i bedriften, og får et 
eierskap i selskapet

Lån - hvor bidragsytere får betalt med renter



Finansieringsreisen for bedrifter

Utviklingsfase Etablert fase

Såkornfase Oppstart Tidlig 
stadium Vekst Ekspansjon
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Donasjon og belønning

Egenkapital

Gjeld



Den kraftige veksten fortsetter



Mer enn finansiering…

• Testing av idé

• Konseptutvikling

• Markedsføring

• Forhåndssalg

• Nettverksbygging

• Dugnad

• Initiativ



Hvilke bedrifter passer crowdfunding for?

• Gründere

• Oppstartsselskaper

• Vekstbedrifter

• Selskaper som ønsker å teste markedets interesse for et nytt produkt



Alt kan crowdfundes



Litt om Startskudd

• Lansert 2017

• Retter seg hovedsakelig mot 

gründere

• 370 publiserte prosjekter

• 30.000,- i snitt utbetalt per prosjekt

• 600.000 brukere

• Egen redaksjon følger opp samtlige         

prosjekter



Hvordan brukes Startskudd?

• Gründere i tidlig fase

• Overvekt av belønningsbasert crowdfunding

• Markedsavklaring

• Proof-of-concept

• Forhåndssalg



Eksempler på gode kampanjer



Eksempler på gode kampanjer



Eksempler på gode kampanjer



Eksempler på gode kampanjer



Belønninger med begrenset antall



Hyppige oppdateringer



Hyppige oppdateringer



Personlige oppdateringer



Konkurranser



Personlige oppdateringer



Skaff publisitet



Hyppige oppdateringer



Hyppige oppdateringer



Takeaways

• Historiefortelling – Følelser trumfer funksjonalitet
• Bilder og video
• Gode (og eksklusive) belønninger
• Lavt målbeløp (678% finansiert)
• Sosialt bevis
• Aktiv bruk av sosiale medier 





Belønninger



Produktbeskrivelse













Takeaways

• Visuelle elementer; video, GIFs og bilder
• Gode (og eksklusive) belønninger
• Lavt målbeløp - LESS IS MORE! (1496% finansiert!)
• Sosialt bevis fra brukertesting - “WOW!”
• Personlighet og fortelling om ‘gründerreisen’
• Stor satsning på oppmerksomhet i media





Å føle eller ikke føle!





Keep it simple!



Don’t make me think!







What NOT to do?

• Skriv lange tekster og legg ut budsjetter
• Legg ut for høyt målbeløp
• La være å dele prosjektet
• Be om oppstarts, drifts- eller utviklingsstøtte



Skatt og sånn..

• For prosjekteier/mottaker vil inntektene fra en crowdfundingkampanje i de aller fleste 

tilfeller være skattepliktige. 

• Hvis prosjekteier er en humanitær institusjon eller et idrettslag kan inntekten være 

skattefri

• Det skal beregnes og betales mva av forhåndssalg på lik linje med normalt salg.

• Regnskapsmessig behandles inntekter fra et prosjekt på lik linje med normalt salg.

• For giver kan støtte være fradragsberettiget til visse organisasjoner



Mange gründere har lykkes på Startskudd

….og du kan bli den neste!




