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Der findes 4 forskellige former for crowdfunding 
– nogle er mere relevante for danske virksomheder og foreningers end andre. 

1.Donationsbaseret
Denne form kan med andre ord beskrives som velgørenhed. Dette er nemlig crowdfunding, hvor man støtter noget uden en forventning om at få noget 

igen. Selvom det kan være super fristende at lave en donationsbaseret crowdfunding kampagne, er det de færreste virksomheder, det er relevant for –

derfor kan du lige så godt, allerede nu, kigge nærmere på de 3 andre crowdfunding-former.

2.Rewardbaseret
Det er i denne kasse, Kickstarter, Indiegogo og mange af de andre store crowdfunding platforme, vi kender, passer ind. Her investeres der for at få en 

belønning, og i mange tilfælde er denne belønning et produkt. Derfor er en rewardbaseret crowdfunding kampagne rigtig god, hvis du skal lancere et nyt 

produkt, men ikke er sikker på, om det kan sælge, eller måske ikke har pengene til at producere produktet i store mængder. I kampagnen sætter du et 

mål, som skal opnås (som udgangspunkt) – ellers annulleres kampagnen. Et mål kan være, at du vil sælge for 50.000 kr. af produktet på 30 dage. Hvis 

du når målet, går du i gang med at producere produkterne, og dine backers (altså dem, der har støttet kampagnen med det beløb, du har bestemt) 

modtager deres “ordre”. Hvis du ikke når målet, bliver kampagnen annulleret, og dine backers får deres penge retur.

3.Lånebaseret
Nogle crowdfunding-platforme tilbyder, at virksomheder kan låne penge – ligesom hvis du tager ned i banken. Du vil opleve at modtage det fulde lånte 

beløb, men bagved er det en masse mindre långivere, der er gået sammen om at give dig lånet. Derfor er risikoen for den enkelte långiver ikke lige så 

stor, som hvis du låner i banken eller af én person. Alt andet fungerer på samme måde – du skal afbetale på lånet, og der løber renter på.

4.Aktiebaseret
Det ligger lidt i navnet – aktiebaseret crowdfunding vil nemlig sige, at en investor investerer mod at få aktier i virksomheden. Det betyder, at 

virksomheden skal drives som et aktieselskab, før det er muligt at lave en aktiebaseret crowdfunding kampagne. Med aktiebaseret crowdfunding får du 

altså potentielt hundredvis af små investorer i dit selskab.





Coop Crowdfunding blev lanceret i april 2017, og 
har rejst 30 millioner til mere end 600 danske 

fødevarevirksomheder







Du bestemmer hvordan vi skal 
XXX i fremtiden







Kontakt informationer

Crowdfunding Chef, Nicolai Jæpelt

29137665 // nicolai.jaepelt@coop.dk

Crowdfunding redaktør, Josefina Estrada

28113947 // josefina.estrada@coop.dk
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