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Abstract 
This dissertation investigates how the financing method of reward-based crowdfunding can work as a market-

ing tool for Danish entrepreneurs. Crowdfunding is a growing capital raising instrument for smaller ventures 

all over the world – including Denmark. Former studies emphasize that bonuses like marketing benefits which 

are a by-product of conducting a crowdfunding campaign. 

 

It was possible to construct a framework on how crowdfunding can be used as a marketing tool by interviewing 

seven case companies using the principles and methods behind Grounded Theory. Through three different 

types of coding four core categories originated from the data. (1) Framework conditions, which determine to 

which degree an entrepreneur can work with crowdfunding as a marketing tool. (2) Crowdfunding as an inter-

nal tool, since crowdfunding activates a range of relevant business actions, creates affirmation, becomes a part 

of the company DNA, and strengthens the company's use of marketing. (3) Crowdfunding as an external driv-

ing force, that points to the fact that crowdfunding can be used as a door opener and as market research. 

Furthermore, crowdfunding enables press coverage and initiates access to new markets and consumers which 

creates validation. Lastly, crowdfunding is a part of the customer journey, builds customer relationships, and 

contributes to greater storytelling regarding the company. (4) Even though crowdfunding is considered as a 

financing method this study concludes that the financing aspect of crowdfunding is subordinate to the market-

ing aspect. Since the Danish reward-based crowdfunding market generates a low financial outcome, the value 

of crowdfunding for the entrepreneur is the marketing by-product. 

 

All these findings lead to a better understanding of how Danish entrepreneurs can work with crowdfunding 

and gain positive marketing outcomes since crowdfunding can be considered a marketing tool.  
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1 Indledning 
Crowdfunding er en finansieringsmetode, der i de senere år har opnået større anerkendelse og har gennemgået 

omfattende udvikling på flere fronter. Anerkendelsen er bundet i, at det førhen blev betragtet i lighed med at 

opnå finansiering fra de tre F’er – Friends, Family & Fools (Short, Kecthen Jr., McKenny, Allison, & Ireland, 

2017), så når banken og andre professionelle investeringsaktører havde sagt nej, så tog man fat i ’crowden’ for 

hjælp. I dag er både virksomheder og forbrugere mere opmærksomme på crowdfunding som en pålidelig fi-

nansieringskilde. Herudover vælger flere virksomheder også at anvende crowdfunding for mere end blot at få 

rejst kapital (Junge, Laursen, & Nielsen, 2021). Udover øget fokus fra virksomheder og forbrugerne, så er der 

på politisk niveau årvågenhed ift. crowdfunding, da det bl.a. i 2020 blev besluttet at oprette en økonomiske 

pulje hos Erhvervsstyrelsen til crowdfunding-fremmende projekter i 2021 (Erhvervsstyrelsen, 2020). 

 

Ser man historisk på crowdfunding, så kan der på internationalt plan snakkes om, at den første crowdfunding-

kampagne var, da befolkningen i New York rejste kapital til soklen på Frihedsgudinden i 1885 (Short et al., 

2017). Med danske briller kan der trækkes paralleller mellem crowdfunding og andelsbevægelsen, hvor der 

ved at flere erhvervsdrivende gik sammen blev opnået positive synergi-effekter (Dansk Crowdfunding 

Forening, 2021). Den første reelle online crowdfundingplatform så dagens lys tilbage i 2003, ArtistShare, hvor 

det primært var projekter inden for underholdnings- og kunsterbranchen, som blev finansieret. Den øgede 

online tilgængelighed og digitalisering har medført bedre muligheder for crowdfunding (Dansk Crowdfunding 

Forening, 2021). 

 

Der er sket meget siden 2003, og i takt med at flere har benyttet sig af crowdfunding og gjort det til en gængs 

finansieringskilde, så er den akademiske verden også begyndt at studere fænoment ’crowdfunding’. Selve 

definition af crowdfunding har også udviklet sig, og den definition som anvendes i det mest moderne litteratur 

lyder: “Crowdfunding refers to the efforts by entrepreneurial individuals and groups – cultural, social, and 

for-profit – to fund their ventures by drawing on relatively small contributions from a relatively large number 

of individuals using the internet, without standard financial intermediaries.” (Mollick, 2014, s. 2). Hvor det 

især er vigtigt at fremhæve begrebet ’entrepreneurial’ (oversat: iværksætteri) i relation til crowdfunding, da 

dette er en vital byggeklods i dette studie. 

 

Ved crowdfunding indgår der tre aktørgrupper (Finanstilsynet, 2018). Der er ’kampagneejeren’, som er afsen-

deren af kampagnen. Det kan være en virksomhed eller forening med CVR-nummer. Kampagneejeren søger 

en økonomisk sum, som håbes at kunne opnås blandt en gruppe af individer – crowden. Denne anden gruppe 

kan vælge at støtte projektet økonomisk og vil derfor blive omtalt ’støttere’ i resten af studiet. De går også 

under navne som ’backers’, ’fuelers’ og ’funders’ (Schwienbacher & Larralde, 2010). Bindeledet mellem 
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kampagneejeren og støtterne er en ’crowdfundingplatform’, hvis opgave er at facilitere transaktionerne. Kam-

pagneejeren har altså sin kampagne tilgængelig på platformen, hvorigennem crowden kan vælge at støtte. 

 

1.1 Former for crowdfunding 
Som finansieringsmetode kan crowdfunding opdeles i fire forskellige former (Mollick, 2014; Kraus, Richter, 

Brem, Cheng, & Chang, 2016; Nielsen, 2018). Der skelnes mellem finansielle og ikke-finansielle former, be-

tinget af om støtterne opnår en finansiel gevinst ved at støtte kampagnen eller ej. Blandt de ikke-finansielle 

former er der donationsbaseret crowdfunding og rewardbaseret crowdfunding. Den førstnævnte er kendetegnet 

ved at være filantropisk funderet set fra støtternes perspektiv, hvor projektet ofte har et socialt sigte og et 

nonprofit formål (Gerber & Hui, 2013). Her kan kampagneejeren opnå donationer til et givet projekt uden at 

støtterne får noget igen materielt eller monetært, så længe kampagnen er registret og i overensstemmelse med 

Indsamlingsnævnet (Finanstilsynet, 2018). Den rewardbaserede crowdfunding har heller ikke et decideret fi-

nansielt incitament for støtterne. Her resulterer støtten i en modydelse (en reward) fra kampagneejeren. Disse 

rewards fastsættes af kampagneejeren og kan spænde bredt i form og udtryk. Primært bliver rewardbaseret 

crowdfunding anvendt til at sælge produkter til kunder, før de er produceret. Gennem en reward kan kunder få 

tidligere adgang til produkterne, en bedre pris på dem og/eller et andet særligt gode, derudover kan rewards 

også bestå af at blive krediteret af virksomheden, adgang til events eller gavekort til brug i fremtiden (Mollick 

& Kuppuswamy, 2014). 

 

De finansielle former er lånebaseret crowdfunding og aktiebaseret crowdfunding (kendes også som equity-

based/investeringsbaseret). Ved lånebaseret crowdfunding søger kampagneejeren kapital hos privatpersoner 

ved modsvarende at betale beløb og renter retur. I samarbejde med crowdfundingplatformen fastsættes risiko-

profilen for lånet gennem en risikovurdering af kampagneejeren, som støttere så kan købe ind på med et givet 

beløb. Den aktiebaserede crowdfunding er karakteriseret ved, at crowden kan købe andele af den givne virk-

somhed, som det kendes fra aktiehandlen, hvor støtterne bliver deciderede investorer i virksomheden, uden at 

virksomheden er børsnoteret (Mollick, 2014). I forbindelse med forskellige nationale reguleringer har det i de 

seneste år været meget begrænset at crowdfunde således. I USA åbnede The JOBS act op for muligheden 

(Mollick, 2014), og i EU blev reguleringen ændret fra 10. november 2021 (Plesner, 2020). 

 

I tabel 1 herunder er der det korte overblik over de fire former for crowdfunding: 
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Donationsbaseret crowdfunding: 

Økonomisk støtte til projekt uden nogen form for til-

bageydelse. Hovedsageligt projekter i en god sags 

tjeneste. 

Rewardbaseret crowdfunding: 

Økonomisk støtte gennem køb af modydelse (re-

ward), som bliver bestemt af virksomheden fx pro-

dukt, som ikke er blevet fremstillet endnu. 

Lånebaseret crowdfunding: 

Økonomisk støtte med tilsagn om tilbagebetaling 

over tid inkl. renter. 

Aktiebaseret crowdfunding: 

Økonomisk støtte med modydelse som andel af virk-

somheden retur, altså en investering. 

Tabel 1 - kilde: udarbejdet på baggrund af ovenstående afsnits kilder 

 

1.2 Data om crowdfunding 
På verdensplan opleves der en generel positiv udvikling inden for crowdfunding set på målefaktorer som mar-

ket size og gennemsnitlig kapitalt rejst pr. kampagne. I 2020 blev market size for crowdfunding sat til 12,27 

milliarder US dollars, og det er forcastet til at nå 25,8 milliarder USD i 2027, hvilket er en markant stigning 

på 110% over 7 år (Statista, 2021a, s. 2). Ikke nok med at markedet for crowdfunding bliver større, så øges det 

beløb, som der crowdfundes for, også. I 2014 blev der i gennemsnit crowdfundet for 18.061 USD pr. kam-

pagne, 25.426 USD i 2015 og 29.925 USD i 2016 (Statista, 2021a, s. 8). USA og Canada er den største region 

indenfor crowdfunding målt i beløb rejst i 2020 med 65% af puljen, hvor Europas andel udgør 19,9% (Statista, 

2021a, s. 4). 

 

I Europa (eksklusivt Storbritannien) så udgjorde transaktionsværdien i 2020 af donationsbaseret crowdfunding 

296 millioner USD, aktiebaseret crowdfunding 280 millioner USD og rewardbaseret crowdfunding 262 milli-

oner USD. Rapporten redegør ikke for lånebaseret crowdfunding, da dette falder under deres brede betegnelse 

af Peer-to-peer business/consumer lending (Statista, 2021b, s. 4). Undersøges udviklingen for rewardbaseret 

crowdfunding i denne region over tid, så fremgår det af rapporten, at transaktionsværdien i 2013 var på 83,8 

millioner USD, mens den i 2020 kom op på de 262 millioner USD, hvilket er en stigning på 212,65%. Alene 

fra 2019 til 2020 er der en stigning på 34,36% fra en værdi på 195 millioner USD i 2019 (Statista, 2021b, s. 

11). 

 

Det vurderes, at når det kommer til det danske crowdfunding-marked, så er der stadig en så lav mængde af 

kampagner, at få kampagner kan gøre store udsving i den datamæssige opgørelse af omfanget af crowdfunding 

(Dansk Crowdfunding Forening, 2021). Med dette menes, at det er besværligt at fortolke de præcise tendenser, 

da enkeltstående kampagner i nogle år rejser en så stor mængde kapital (outliers), at det skaber et misvisende 

billede af den gennemsnitlige udvikling. Med dette taget i betragtning, så konkluderer Dansk Crowdfunding 

Forening (2021) stadig, at der er en positiv udvikling i summen af crowdfunded kapital. Over 40% af alle 

succesfulde danske rewardbaserede kampagner rejste mindre end 25.000 kr. i 2019 og 2020, og her er det 
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vigtigt at pointere, at en af grundprincipperne i crowdfunding er, at hvis kampagnen ikke når det økonomisk 

definerede mål, så bliver ingen af pengene udbetalt til kampagneejeren. Dette princip kaldes ’all-or-nothing’. 

Dog findes der platforme, som har fleksible fundingsmål, hvor 100% af målet ikke er en nødvendighed. Over-

funding er også en mulighed indenfor crowdfunding, altså at det rejste beløb overstiger det økonomiske mål 

(Dansk Crowdfunding Forening, 2021). 

 

Sammenlignes det danske crowdfunding-marked med resten af verden så udgjorde den danske transaktions-

værdi med crowdfunding 0,546% af den samlede værdi i 2020. Samtidig forecastes det, at denne andel i 2025 

stiger til 0,604%, da værdien for Danmark anses at gå fra 5,3 millioner USD til 7,3 millioner USD (Bilag 1.1). 

 

Dernæst er det relevant at inddrage den udvikling, der findes indenfor forbrugernes opfattelse og kendskab til 

crowdfunding i Danmark. COOP Analyse har fra 2018 til 2021 kortlagt denne udvikling, og her tyder data på, 

at det generelle kendskab til crowdfunding øges, samt at flere i denne tidsperiode har anvendt crowdfunding 

(Bilag 1.2). 

 

1.3 Egen relation til crowdfunding 
Motivationen for at skrive dette speciale bunder i en arbejdsmæssig relation til crowdfunding. Som nævnt 

ovenfor uddelegerede Erhvervsstyrelsen i 2021 en række penge til projekter for at fremme crowdfunding i 

Danmark (Erhvervsstyrelsen, 2020). I denne forbindelse modtog IVÆKST i samarbejde med Dansk Iværk-

sætter Forening og Landdistrikternes Fællesråd en del af denne pulje til at gennemføre projektet ’Crowdfund-

ing i landdistrikterne’, hvis formål var at sætte fokus på crowdfunding som finansieringskilde til brug i land-

distrikterne (IVÆKST, 2021a). Gennem ansættelse i IVÆKST / Dansk Iværksætter Forening blev jeg i januar 

2021 projektlederen for disse organisationers andel i projektet, som løb fra januar til og med november 2021. 

 

Den vej igennem opnåede jeg indsigt i crowdfunding, ved at være medvirkende til at realisere tre udvalgte 

virksomheders crowdfundingkampagne, holde foredrag omkring crowdfunding flere steder i landet samt op-

bygning og udvikling af et crowdfunding-læringsunivers, hvor interesserede kan blive klogere på, hvad crowd-

funding på et praktisk niveau omhandler igennem cases, skabeloner, videoer m.m. (IVÆKST, 2021b) Projektet 

blev afrundet med konference på Christiansborg, hvor en samling af policy-anbefalinger om crowdfunding 

blev overrakt til politikkerne. 

 

Det blev anset relevant at fremhæve min relation til crowdfunding, da der med dette studie som udgangspunkt 

arbejdes med så lille en bias som mulig. Derfor er der valgt at arbejde metodisk således, at der ses bort fra den 

på forhånd akkumulerede viden. Dette vil blive gennemgået mere i dybden senere i studiet, men var nødvendigt 

at fremhæve i starten for at danne konteksten omkring udgangspunktet for dette speciale. 
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1.4 Oversigt over litteratur 
I forbindelse med udarbejdelsen af dette studie er der blevet anvendt en lang række af akademisk litteratur og 

data på området. Da crowdfunding i akademisk sammenhæng er et relativt nyt begreb, så er der begrænset 

mængde af litteratur, dog har en øget interesse i iværksættemiljøet medført samme øget interesse i det akade-

miske miljø. Væksten af litteratur på området åbner derved også op for inddragelse af teori på omkringliggende 

felter som antropologi, HR, psykologi, marketing m.fl. (McKenny et al., 2017). 

 

For at skabe det bedst mulige overblik over anvendt litteratur og data, så opstilles der herunder en tabel, som 

viser det empiriske udgangspunkt for at undersøge ’crowdfunding’. Litteraturen er udvundet gennem en mi-

nutiøs søgning efter relevante artikler m.m. på databaser tilknyttet CBS, samt henvisninger artikler imellem. 

Data er trukket via statiske databaser samt kontakt med de forskellige aktører på det danske crowdfunding-

marked (Dansk Crowdfunding Forening, COOP Crowdfunding m.fl.). Med crowdfunding som det bærende 

omdrejningspunkt er der blevet søgt inden for særligt disse relaterede emner: Iværksætteri, marketing, forbru-

gere, samfundsvinkel, platform samt metodemæssig håndtering af crowdfunding i studier. I tredje kolonne er 

anført, hvilken journal, som har udgivet artiklen, sammen med den sammenlignelige SJR prestige-score for 

2020, som Scopus udregner hvert år. Enkelte journaler har ikke en SJR score og dette er markeret med (?) i 

tabellen. 

 

Forfatter Studie Journal 

(Belleflamme, 

Lambert, & 

Schwienbacher, 

2014) 

Undersøgelse af finansielle og ikke-finansielle crowdfun-

dingformer gennem modellering og opstilling af faktorer. 

Journal of Business 

Venturing (SJR 2020: 

1,707) 

(Brem, Bilgram, & 

Marchuk, 2019) 

Studie af ’user innovation phenomenon’ og crowdfunding, 

hvordan opfindelser kan blive kommercielle produkter. 

Technological Foreca-

sting & Social Change 

(2,226) 

(Brown, Boon, & 

Pitt, 2017) 

Undersøgelse af crowdfunding som et markedsførings-

værktøj ved gennemgang af kommercielle crowdfunding-

eksempler 

Business Horizons 

(2,174) 

(Chaney, 2019) Ud fra et principal-agentperspektiv undersøges hvorledes 

crowdfunding er med til at empower forbrugerne. 

Technological Foreca-

sting & Social Change 

(2,226) 

(Felipe, Mendes-

Da-Silva, Leal, & 

Santos, 2021) 

Kvantitativ studie af rewardbaseret crowdfunding med fo-

kus på hvor lang tid der går, før kampagner opnår succes. 

Journal of Business 

Research (2,049) 
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(Ferreira, 

Papaoikonomou, & 

Terceno, 2021) 

Komparativt studie af 50 forskellige crowdfundingplat-

forme for at bestemme hvordan tillid spiller en rolle, og 

hvordan der arbejdes med dette. 

Business Horizons 

(2,174) 

(Gerber & Hui, 

2013) 

Studie af motivation blandt kampagneejere og støttere ved 

at gøre brug af 83 semistrukturerede interviews.  

ACM Transactions on 

Computer-Human In-

teraction (0,536) 

(Ibrahim & 

Verliyantina, 2012) 

Undersøgelse af det indonesiske crowdfunding-marked 

med det formål at opstille en business model for crowdfun-

ding i landet. 

Procedia Economics 

and Finance (?) 

(Junge, Laursen, & 

Nielsen, 2021) 

Dansk kvalitativ studie af hvilke motiver der fra iværksæt-

tere side ligger bag deres valg af crowdfunding som finan-

sieringsmetode. 

Technovation (2,300) 

(Kaminski, Hopp, 

& Tykvova, 2019) 

Kvantitativ undersøgelse angående hvordan crowdfunding 

kan indikere om virksomheder i fremtiden får Venture Ca-

pital investeringer. 

Technological Foreca-

sting & Social Change 

(2,226) 

(Kraus, Richter, 

Brem, Cheng, & 

Chang, 2016) 

Kvantitativt studie af succesfaktorer blandt rewardbaseret 

crowdfundingkampagner. 

Journal of Innovation 

& Knowledge (1,720) 

(Laffey, Durkin, 

Cummins, & 

Gandy, 2021) 

Kvalitativt studie af hvordan crowdfunding muliggør vær-

diskabelse gennem interviews med case-virksomheder. 

Technological Foreca-

sting & Social Change 

(2,226) 

(Macht & 

Weatherston, 2014) 

En undersøgelse af fordelene (benefits) ved brugen af 

crowdfunding for kapitalsøgende virksomheder.  

Strategic Change 

(0,527) 

(Mollick & 

Kuppuswamy, 

2014) 

Gennem en survey blandt tidligere crowdfundingkampag-

neejere, så undersøges outcome af crowdfunding fra et per-

spektiv fra kampagneejerne. 

UNC Kenan-Flagler 

Research Paper (?) 

(Mollick, 2014) Et eksplorativt studie af dynamikkerne i crowdfunding via 

en kvantitativ undersøgelse af 48.500 crowdfundingkam-

panger. 

Journal of Business 

Venturing (1,707) 

(Mollick, 2016) Undersøgelse af crowdfunding ud fra et communityska-

bende perspektiv. 

Harvard Business Re-

view (0,826) 

(Nielsen, 2018) Studie i dybere forståelse af crowdfunding ud fra et organi-

satorisk perspektiv. 

European Management 

Journal (1,365) 

(Paschen, 2017) Studie af crowdfundingformer og hvornår de forskellige 

passer til det livsstadie et start-up er i. 

Business Horizons 

(2,174) 
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(Roma, Petruzzelli, 

& Perrone, 2017) 

Undersøgelse af tech-baserede virksomheder på Kickstar-

ter om hvorvidt de efterfølgende får professionelle investo-

rer 

Research Policy 

(3,666) 

(Schwienbacher & 

Larralde, 2010) 

Blandt de allerførste akademiske studier af crowdfunding 

som fænomen, dette studie undersøger crowdfunding som 

alternativ finansieringskilde for mindre virksomheder og 

start-ups. 

SSRN Electronic Jour-

nal (?) 

 

(Su, Cheng, Hua, & 

Zhang, 2021) 

Kvalitativt og kvantitativt studie af value co-creation i re-

wardbaseret crowdfunding. 

Transportation Re-

search Part E (2,042) 

(Tenner & Hörisch, 

2021) 

Kvantitativt studie af støtterne for at karakterisere den ty-

piske støtter af crowdfundingkampagner.  

Journal of Cleaner Pro-

duction (1,937) 

(Viotto da Cruz, 

2018) 

Kvantitativt studie med fokus på kampagner som ikke kom 

i mål, hvorved det undersøges om produkter lanceres alli-

gevel. 

Journal of Business 

Venturing (1,707) 

(Zhang & Tian, 

2021) 

Med fokus på rewardbaseret crowdfunding, så undersøges 

finansieringsmål og salgsstrategier for case-virksomheder. 

Decision Support Sy-

stems (0,139) 

   

(Dansk 

Crowdfunding 

Forening, 2021) 

Årlig undersøgelse af crowdfunding-markedet i Danmark. 

Sammenligning med tidligere år på tværs af platforme og 

crowdfundingformer 

 

(Statista, 2021a) Statistiske undersøgelser af crowdfunding på verdensplan  

(Statista, 2021b) Statistiske undersøgelser af crowdfunding i Europa  
 Tabel 2 - (Kilde: Egen tilvirkning) 
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2 Problemstilling 
Det at rejse kapital til sin nystartede virksomhed er en essentiel faktor for at opnå vækst (Gorman & Sahlman, 

1989). Manglen på samme bliver anset som et af de mest kritiske udfordringer for mindre virksomheder 

(Ibrahim & Verliyantina, 2012). I Danmark er dette ingen undtagelse. Dansk Iværksætter Forenings årlige 

undersøgelse blandt iværksættere tydeliggør det faktum, at manglen på den nødvendige kapital er blandt de 

største udfordringer for fremtidig vækst i virksomhederne (Bilag 1.4). I de senere år er der tendens til at flere 

iværksættere vælger at gå crowdfundingens vej for at få den vitale finansiering (Mollick, 2014). 

 

Danske iværksættere er opmærksomme på crowdfunding som finansieringsmetode. Tal for Dansk Iværksætter 

Forening peger på, at 6,69% af iværksættere, der i perioden 2017-2020 har søgt finansiering, anvendte 

crowdfunding. I samme tidsperiode indikerer i gennemsnit 18,75% af alle iværksættere, at de vil foretrække 

at opnå finansiering gennem crowdfunding sammenlignet med andre finansieringsmetoder (Bilag 1.3). Der 

findes altså et gap mellem ønsket om at anvende crowdfunding, og dem som rent faktisk gør det. 

 

Med dette taget i betragtning så peger studier også på, at motivationen og formålet med at lave en 

crowdfundingkampagne ikke udelukkende omhandler kapitalindsprøjtning. Crowdfunding anvendes også til 

at skabe validering af ens produkter og forretningsmodel samt det at skabe opmærksomhed på ens virksomhed 

(Junge, Laursen, & Nielsen, 2021). Udledt af dette kan man snakke om crowdfunding som et regulært 

markedsføringsværktøj (Brown, Boon, & Pitt, 2017; Junge et al., 2021). 

 

Som der blev redegjort for i ovenstående, så er kendskabet til crowdfunding øget i takt med, at det er blevet 

en mere gængs kilde til finansiering. Samtidig er det begrænset med litteratur og teori indenfor dette felt. Der 

lægges derved op til, at der findes et behov i den akademiske litteratur efter at undersøge og studere crowd-

funding, for derigennem at opnå en større indsigt ind i de muligheder og barrierer, som omgiver genstandsfel-

tet. Et af de udækkede områder er marketing (McKenny et al., 2017). 

 

2.1 Problemformulering 
Med ovenstående in mente kan det derved udledes, at når det kommer til crowdfunding, så er der fra 

iværksætternes side et ønske om at anvende crowdfunding til at rejse kapital, dog bliver dette ønske ikke 

efterlevet. Samtidig kan der vindes mere ved crowdfunding end blot finansieringen, heriblandt flere 

markedsføringsmæssige output. Dette studie mellem crowdfundingen og marketing er et uafsøgt litteræt 

område, et decideret hul i det akademiske fora. Derfor anses der at være et problem, som skal undersøges og 

afdækkes, og med dette afsæt finder denne afhandling sin eksistensberettigelse. 
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Problemformuleringen er følgende: 

Hvordan kan crowdfunding indgå som markedsføringsværktøj blandt danske iværksættere? 

 

Taksonomisk vil der blive undersøgt denne problemformulering ved:  

1) Redegørelse af eksisterende akademisk litteratur og studier om crowdfunding. 

2) Analyse af relevante case-virksomheder, som har anvendt crowdfunding, i relation til deres markeds-

føringsmæssige erfaringer. 

3) På baggrund af redegørelsen og analysen diskuteres crowdfunding som markedsføringsværktøj. 

 

Målet med studiet er at opnå en dybere indsigt i, hvad crowdfunding kan gøre for virksomheder, som prøver 

kræfter med dette. Det handler om at fremhæve de markedsføringsmæssige gevinster. Undersøgelsen skal være 

relevant for danske iværksættere, som kunne overveje crowdfunding, men mangler kendskab til det holistiske 

billede af crowdfunding. 

 

2.2 Afgrænsning 
Med udgangspunkt i problemformuleringen har det været en nødvendighed at foretage en række afgrænsninger 

for at præcisere undersøgelsen. Det er et bevidst valg, at der i studiet er fokus på undersøgelse af danske case-

eksempler af crowdfunding. Derved ikke sagt, at udenlandske virksomheder ikke vil kunne bidrage med 

samme empiri. Men denne afgrænsning er foretaget for at mindske fejl vedrørende sproglige og kulturelle 

forskelle. Kravet til case-virksomheder er derfor, at de skal være registerede virksomheder i Danmark, men 

det er ikke et krav, at crowdfundingkampagnerne skal være foretaget på danske platforme. Dette kan forklares 

ved, at selvom en virksomhed laver en kampagne på en dansk platform, så kan udlændinge godt støtte 

kampagnen, ligesom at danskere kan vælge at støtte en international kampagne. 

 

Dernæst afgrænses der til iværksættere som case-virksomheder. Det at give en klar definiation af, hvad en 

iværksætter er, rummer mange komplikationer og en lang række af akademikere har igennem tiden forstået 

begrebet på forskellig vis (Bull & Willard, 1993). I denne afhandling afgrænses begrebet ’iværksætter’ til 

Europa-Kommissionens (EU) definition af mikrovirksomheder og små virksomheder fra deres 

’Brugervejledning til definition af SMV’er’ (Bilag 2.1). Altså bliver virksomheder fravalgt, hvis de 

beskræftiger mere end 50 personer, og hvis årlige omsætning overstiger 50 mio. euro eller balance overstiger 

43 mio. euro. Disse krav er gældende for det tidspunkt, hvor crowdfundingkampagnen blev foretaget samt den 

nære periode i forlængelse heraf. Grunden til at fokus er på ’iværksættere’ skyldes den historik, som 

crowdfunding og iværksætteri har, hvilket hyppigt bliver påpeget i den akademiske litteratur (Schwienbacher 

& Larralde, 2010; Belleflamme et al., 2014; McKenny et al., 2017). 
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Altså er der ved case-virksomhederne tale om virksomheder, som er for-profit (set i modsætning til non-profit 

foreninger m.m.), samt, at der ikke er tale om ’enterprise crowdfunding’ (Brown et al., 2017), hvor større 

veletablerede organisationer anvender crowdfunding. 

 

Crowdfunding er en paraplybetegnelse for alle disse forskellige former for crowdfunding (jf. afsnit 1.2), og 

disse forskellige former er tillagt en række forskellige kritererier og formålsberetigelser, hvilket kan gøre det 

uoverskueligt, hvis de ligestilles og undersøges på én gang. Selvom alle former ender ud med at rejse kapital, 

så er vejen derhen og konsekvenserne uens (Belleflamme et al., 2014). Derfor er der behov for at skelne mellem 

formerne, og der afgrænses derfor til at undersøge rewardbaseret crowdfunding. Som Junge el al. (2021) 

fremhæver, så er det især ved rewardbaseret crowdfunding i forhold til lånebaseret, at motivationen ikke kun 

er kapitaldrevet, men også styret af andre faktorer (validition og opmærksomhed). Dernæst er den 

rewardbaserede også i højere grad anvendt af nystartede virksomheder. Hertil kan tilføjes, at donationsbaseret 

oftere er henvendt til nonprofit initativer, hvilket vil modarbejde afgrænsningen til iværksættere, samt at 

aktiebaseret crowdfunding af lovgivningsmæssige forhold ikke er udbredt i Danmark endnu (Dansk 

Crowdfunding Forening, 2021). 

 

Det er relevant at definere bregrebet ’markedsføringsværktøj’, som er nævnt i problemformuleringen. Først er 

det vigtigt at pointere, at koblingen mellem crowdfunding og markedsføring som et værktøj ikke er en ny 

antagelse, da det bl.a. bliver benævnt således i eksisterende litteratur (Brown et al., 2017; Junge et al., 2021). 

I denne afhandling bliver markedsføringsværktøj forstået i relation til Customer Infinity Modellen (CIM) 3.0 

(bilag 2.3) (Østergaard Jacobsen, Ringberg, Rydén, & Daugaard, 2020). Denne model er et godt afsæt til at 

definere markedføringsværktøj, da den indeholder de typiske og generiske faser, som en kunde kan opleve ved 

købsprocessen. Faserne bliver præciseret ved en række kunde- og virksomhedstouchpoints. Det, som kan gøre 

noget til et markedsføringsværktøj, er derfor, at denne aktvitet, som fx crowdfunding, på den ene eller anden 

måde fremmer og/eller bistår til øget interaktion og udveksling af erfaringer med kunderne ud fra CIM 3.0. 

Modellen vil blive nærmere forklaret senere. 
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3 Teori 
Formålet med dette teoriafsnit er todelt. Først ønskes der en kortlægning af crowdfunding blandt iværksættere 

ud fra allerede eksisterende viden, dernæst stilles der skarpt på den markedsføringsmæssige side af studiet for 

at danne et fælles grundlag for den videre dataindsamlingsproces. 

 

Crowdfunding bliver langt hen ad vejen anset som et fænomen fremfor en teori (McKenny et al., 2017). Derfor 

er svært at opstille deciderede teorier for crowdfunding, som man kan gå ud og praktisere. Dette skal 

selvfølgelig ikke være en barriere for det videre studie, men blot en relevant observation at gøre sig. 

 

3.1 Crowdfunding som kilde til finansiering 
I den moderne forstand så udspringer crowdfunding af crowdsourcing, som referer til, at aktører anvender en 

større gruppe af mennesker til at overkomme et bestemt sæt af opgaver (Aitamurto, 2011). Som følge af inter-

nettets udbredelse, der har åbnet mulighed for online platforme, digitale betalingsløsninger og samling af men-

nesker digitalt, er det blevet muligt at skabe crowdfundingplatforme og -fællesskabe (Macht & Weatherston, 

2014). Crowdfunding bliver også anset som en mere demokratisk måde at opnå finansiering, set ift. de traditi-

onelle gate-keepers på dette område (Mollick, 2016). 

 

For at sætte rewardbaseret crowdfunding i kontekst til de resterende former for crowdfunding, så kan man 

opdele formerne ud fra den kompleksitet, der er forbundet ved at rejse kapital - se figur 1. Her rangerer re-

wardbaseret crowdfunding (pre-selling) mellem donationsbaseret (og sponsorater) som er mindre komplekst, 

og låne- og aktiebaseret som er mere komplekse (Ibrahim & Verliyantina, 2012). 

 
Figur 1 - (Ibrahim & Verliyantina, 2012) 

 

Grunden til at rewardbaseret crowdfunding også kaldes ’pre-selling’ i de tidlige studier skyldes, at rewardba-

seret crowdfunding også kan forstås som et ’marked før markedet’, hvor produkternes attraktivitet testes af, 

før en reel lancering til det påtænkte marked (Brem, Bilgram, & Marchuk, 2019). Denne test af produkterne 

er med til at inddrage forbrugerne, da det er op til dem at afgøre, hvilke produkter der skal komme på markedet, 

og samtidig er de med til at co-create produkterne med virksomheden, da parterne er gensidigt afhængige af 
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hinanden (Chaney, 2019). Altså kan en virksomhed gennem finansieringen af et givent projekt opnå indsigt i, 

hvad forbrugerne interesserer sig for, samt indsamle feedback til at optimere produkterne efter, hvad der er 

værdiskabende for slutforbrugerne. 

 
Udover en øget kompleksitet hen over feltet, så indikerer studier også, at denne rækkefølge stemmer overens 

med, hvornår det i en virksomheds livsstadie/modenhed anbefales at anvende de forskellige former. Altså er 

donationsbaseret crowdfunding mest anvendelige til non-profit formål, mens reward- og lånebaseret crowd-

funding er til lettere etablerede virksomheder, og aktiebaseret er henvendt virksomheder i vækstfasen 

(Paschen, 2017; Testa, Nielsen, Bogers, & Cincotti, 2019). 

 

Gældende for alle former for crowdfunding er, at der skal fastsættes et økonomisk mål, og rewardbaseret 

crowdfunding bliver i højere grad anvendt ved mindre finansieringsmål end ved låne- og aktiebaseret. Ved de 

større finansieringsmål er formålet mere henvendt til at give afkast af profitten ved investeringen fremfor ud-

sigten til at modtage en reward (Belleflamme et al., 2014). 

 

På den anden side af kampagnen er der støtterne. Dynamikken mellem kampagneejeren og støttere går ved 

crowdfunding også længere end blot idéen om at støtte et projekt økonomisk og derefter modtage en reward.  

Især i USA har platformene et stort opland af crowdfunding-interesserede, hvilket muliggør en matching mel-

lem interesserede og kampagneejere, et decideret fællesskab, som kan gå længere end blot den enkelte crowd-

fundingkampagne (Mollick, 2016). 

 

Hele støtte- og transaktionsprocessen ved crowdfunding bliver i høj grad styret af tillid. Denne tillid kan op-

deles i disse former – tillid til platformen, til kampagnen, til støtterne og til crowdfunding generelt (Ferreira, 

Papaoikonomou, & Terceno, 2021). Eftersom der indgår mange aktører i hele crowdfunding-processen, og da 

crowdfunding stadig er et ubetrådt område for mange, så stilles der parterne imellem krav om tillid. 

 

3.2 Succesfaktorer i en rewardbaseret crowdfundingkampagne 
For at forstå hvad rewardbaseret crowdfunding er, og hvordan der bliver arbejdet med denne finansierings-

kilde, så er det relevant at undersøge de forskellige faktorer, der medvirker til, at kampagner lykkes med deres 

finansieringsmål. 

 

En rewardbaseret crowdfundingkampagne løber typisk over 30-60 dage, og indenfor dette tidsrum skal finan-

sieringen opnås. Jo lavere målet er sat, jo flere der støtter og ved færre rewards er kampagnerne mere tilbøjelige 

til hurtigt at opnå sit mål (Felipe, Mendes-Da-Silva, Leal, & Santos, 2021; Kraus et al., 2016). 
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At drive en crowdfundingkampagne kan i høj grad sammenlignes med den klassiske kommunikationsmodel 

med ’afsender’, ’budskab’ og ’modtager’. Her er det kampagneejeren, som er afsenderen af budskabet. Bud-

skabet er kampagnen, der ofte er opbygget med beskrivelse, kampagnevideo, og -billeder. Desuden er der tit 

en personlig vinkel på kampagnen og et opråb til at skabe fællesskab samt en call to action - bestående af et 

ønske om funding. Dette går ud til crowden, som er modtageren, modellen for dette fremgår af bilag 2.2 (Kraus 

et al., 2016). 

 

Mens kampagnen løber er der mulighed for to-vejs kommunikation med støttere og interesserede gennem et 

forum på platformen. Via denne kanal kan information blive delt undervejs, og potentielle støttere kan få deres 

spørgsmål besvaret. Kommunikationen er vigtigt for, hvordan en kampagne klarer sig, da mange kommentarer 

på forummet indikerer, at folk er interesserede i, hvad det handler om, og det giver derved en dybde på 

kampagnen. Dette stiller også krav til, at kampagneejeren er opmærksom på interessen og plejer de potentielle 

støttere undervejs, samt efterfølgende når kampagnen er afsluttet (Kraus et al., 2016). 

 

Det at opdatere støtterne jævnligt, så de er velinformerede om processen, er en af de tre cues for en succesfuld 

rewardbaseret crowdfundingkampagne, som Paschen (2017) peger på. De to andre cues er at tilbyde fysiske 

rewards til støtterne samt at redegøre for kampagneejerens troværdighed omkring produktet/virksomheden, da 

det ikke kun er virksomheden, man støtter men også personen bag – altså en personificeringen af 

virksomheden. 

 

Tenner & Hörisch (2021) fremhæver også vigtigheden af at undersøge og forstå de forbrugere, som vælger at 

støtte en crowdfundingkampagne (særligt de bæredygtighedsorienterede). Ved at forstå hvem der støtter, så 

kan man opnå succes med sin kampagne. Deres billede af den typiske støtter er en ung person, veluddannet, 

velkendt med crowdfunding, og som har et lavt niveau af selvforstærkning og konservative værdier. I denne 

tyske undersøgelse påpeges det, at flere crowdfundingkampagner har elementer af bæredygtighed over sig, 

enten i form af produkter/rewards eller gennem forrentningsmodellen. 

 

Der er altså flere knapper at skrue på og forholde sig til som kampagneejer, hvis man ønsker at komme i mål 

med crowdfunding. 

 

3.3 Output af crowdfunding 
Ved crowdfunding er der, som ovenstående forklarer, mulighed for at opnå finansiering af et givent projekt. 

Men forskning på området peger i den grad også på en række sideeffekter og -gevinster for kampagneejeren. 

 



 17 

I lyset af COVID-19 så fremstår crowdfunding som en mere attraktiv finansieringskilde end før, hvor der åbnes 

op for ’value co-creation’. Ved rewardbaseret crowdfunding får iværksætterne mulighed for at identificere 

kunderne og minimere risiko gennem salg før produktion. I samme ombæring peger studier også på, at crowd-

funding leder til validering, mere PR samt øget forhandlingskraft i andre finansieringssammenhænge ved bl.a. 

banklån og professionelle investorer (Laffey, Durkin, Cummins, & Gandy, 2021). I relation til dette, så kan 

crowdfunding være en del af den ønskede finansiering til et givent projekt, altså at ikke hele det eftertragtede 

beløb opnås udelukkende med penge fra ’crowden’. Succesfulde rewardbaserede crowdfundingkampagner kan 

nemlig give et kvalitetsstempel til kampagneejeren, som åbner op for venture capital 

investeringer/professionelle investorer efterfølgende (Roma, Petruzzelli, & Perrone, 2017; Kaminski, Hopp, 

& Tykvova, 2019). 

 

Validering af produkter/idéer bliver fremhævet som en af crowdfundingens store gevinster. Crowdfunding kan 

medvirke til at skabe et billede af, om markedet er klar til ens produkt (markedsvalidering), hvorved en afvis-

ning af dette kan føre til en tidlig nedlukning af produktet, før det bliver lanceret (Paschen, 2017). Derved 

anses crowdfunding som en informationsmekanisme, der fortæller, hvor stor interesse der er for produktet. 

Der er tendens til at dem, som var langt fra at nå målet kasserede produktet før lancering (Viotto da Cruz, 

2018). 

 

Særlig interesse for kampagner kan også åbne for potentialet for et community (fællesskab) omkring produk-

tet/virksomheden. Diverse crowdfundingplatforme har en medlemsbase, som bliver eksponeret for nye kam-

pagner. Ved produktlancering kan man derfor få en mere systematisk opbygning af et fællesskab, end hvis 

man selv lancerede sit produkt uafhængigt af platforme. Eftersom medlemmerne af platformene allerede har 

udvist aktiv interessere i lancering af nye produkter via crowdfunding (Brem, Bilgram, & Marchuk, 2019).  

 

Det kan for kampagneejerne være særligt relevant at høre og inddrage støtterne så godt som muligt, da støtterne 

på sigt kan blive reelle kunder, en form for ambassadører for virksomheden (Brem, Bilgram, & Marchuk, 

2019). Hvilket der også fremhæves her: “Crowdfunding helps entrepreneurs adopt new approaches of under-

taking entrepreneurial projects and managing ventures, which in turn leads to new forms of business develop-

ment in which the ‘ordinary’ crowd gets more closely involved in these firms, as active consumers, investors, 

or both.” (Belleflamme et al., 2014, s. 586). Altså er der særlige fordele at finde i den crowd af støttere, som 

kampagneejeren interagerer med.  

 

Inddragelse af støtterne kan bl.a. komme til udtryk gennem feedback og kommentarer. Feedback på produk-

terne fra støttere er også en potentiel gevinst ved crowdfunding, hvor man som kampagneejer bliver 
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opmærksom på, hvordan produkterne tages imod af forbrugerne, og hvad deres præferencer er. Dette kan lede 

til produktjusteringer uden at være omkostningstungt (Paschen, 2017; Su et al., 2021). 

 

Zhang & Tian (2021) konkluderer, at hvis den monetære gevinst ved crowdfunding er underordnet, altså at 

virksomheden har tilstrækkelig kapital i forvejen, så er crowdfunding et salgsværktøj, hvis man sætter det i 

relation til produktprisoptimering og profitmaksimering. 

 

Afslutningsvis så fremhæves frameworket for crowdfundingens fordele af Macht og Weatherston (2014), som 

er med til at opsummere flere af de ovenstående pointer, samt præsentere flere fordele. Modellen (figur 2) 

forklarer faktorerne; ’Involvement’, ’Provision of Contacts’, ’Facilitation of Further Funding’ og ’Helping to 

Overcome Funding Difficulties’. I relation til ovenstående, så hjælper crowdfunding virksomheder med at 

komme ud til mange mennesker (crowden) både gennem PR og platform. Derudover tales der om ’Wisdom of 

the Crowd’ som relaterer sig til feedback, og det faktum, at hvis støtterne ikke vil have et produkt, så vil 

fremtidige kunder givetvis heller ikke. Den bandwagon-effekt en kampagne kan have gennem særlig 

interessede støttere kan også udledes af modellen. Andre fordele, der kan aflæses i modellen er, at man ved at 

lave crowdfunding, klargører virksomheden til investeringer (investment readiness), samt at virksomheden 

opgiver meget lidt kontrol og ejerskab gennem crowdfunding. Ved banklån eller investeringer afgives mere 

kontrol og ejerskab, og derved distancerer crowdfunding som finansieringsform sig fra disse kriterier. 

 

 
Figur 2 - kilde: (Macht & Weatherston, 2014, s. 10) 
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3.4 Fra Business Model Canvas til The Extended Business Model Toolbox 
For at bringe crowdfunding som fænomen ind i en markedsføringsmæssig kontekst, så anses det passeligt at 

inddrage teori om virksomhedsopbygning og -forståelse. I afsnit 3.4 og 3.5 vil der derfor blive gennemgået 

relevant markedsføringsteori, som vil være et fundament for undersøgelsen af crowdfunding. Teorierne, som 

er udvalgt, har derudover relation til cand.merc. (EMF) uddannelsen for at udvise undersøgelsens relation til 

studiets pensum. 

 

En af de helt generelle modeller for analyse af værdiskabelse i virksomheder er Business Model Canvas, som 

centraliserer værdiskabelse ved at have virksomhedens omsætningsstrømme på den ene side og omkostnings-

strømmene på den anden. De består henholdsvis af kunderelationer, kanaler og kunder samt aktiviteter, res-

sourcer og partnere. Det fremhæves også, hvordan denne model er velanset til analyse af startups (Østergaard 

Jacobsen et al., 2020). Dog har modellen mangler, da den i lav grad tager højde for omkringliggende faktorer. 

For at sikre både den udforskning og udnyttelse af markedernes muligheder, der ligger foran virksomheden. 

Af disse årsager har der været behov for en opdatering af Business Model Canvas, hvilket er blevet til den 

blomsterformede model The Extended Business Model Toolbox (bilag 2.4) (Østergaard Jacobsen et al., 2020), 

som også bliver afsættet for forståelsen omkring virksomhedens opbygning i relation til gensidig værdiska-

belse mellem forbruger og virksomhed. 

 

Modellen har værdiskabelsen i centrum og er omgivet af omsætnings- og omkostningsstrømme samt konkur-

renter og eksterne faktorer. De eksterne faktorer er defineret ud fra PESTEL modellen, hvor disse makrofor-

hold fortæller om den kontekstuelle arena, hvori virksomheder og forbrugerne befinder sig. Konkurrenterne 

analyseres efter deres potentiale for at være en trussel for virksomheden ved bl.a. at vurdere disruption-mulig-

heder, image og markedsposition (Østergaard Jacobsen et al., 2020). 

 

Omsætningsstrømmene består af kunderelationer, kunde DNA (værdiskabende kunder og segmenter) og ka-

naler (anvendelighed og omkostninger herved) og er en vurdering af, hvor transaktions- eller relationsbaseret 

omsætningen er, samt hvordan omsætningsstrømmende understøttes af data, som kan anvendes. Omkostnings-

strømmende er opbygget af aktiviteter (set ift. elementerne fra omsætningsstrømmene), parterne (vurdering af 

nøglepartnere og -leverandører) og ressourcer (hvilke ressourcer kræver værdiskabelse). Her undersøges, hvor-

dan der arbejdes med udgifter, ved bl.a. at vurdere synet på markedsføring, enten som en investering eller en 

udgift (Østergaard Jacobsen et al., 2020). 

 

Modellen er derfor anvendelig til at karakterisere en virksomhed og de elementer, som den består af, samt i 

relation til hvilket mindset, virksomheden arbejder ud fra. 
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3.5 Forståelse for kunderejsen i relation til crowdfunding 
Tilbage i afsnittet om afgrænsning (afsnit 2.2) blev kunderejsen sat i relation til den umiddelbare tankegang 

omkring crowdfunding som et ’markedsføringsværktøj’. Af denne årsag er det relevant at fremhæve den teo-

retiske side af kunderejsen illustreret ved Customer Infinity-modellen 3.0 (bilag 2.3). Denne har sit teoretiske 

udspring i AIDA modellen. Gennem forfinelse i den stadigt stigende komplekse forståelse af relationen mellem 

forbrugere og virksomhed, så er centrale elementer, som loop-visualiseringen og touchpoints blevet introdu-

ceret og har givet mere dybde. Seneste opdatering af modellen har involveret tilføjelsen af elementer som Big 

Data, Digitalisering, Loyalitet og den stigende anvendelse af Smartphones (Østergaard Jacobsen et al., 2020). 

 

Customer Infinity-modellen 3.0 er en illustrering af, hvordan virksomheder skal forstå og arbejde med købs-

processen og kunderejsen. Det handler derfor ikke længere blot om at tilbyde og sælge et produkt til forbru-

gerne, men også trigger og research processen forinden samt den efterfølgende længerevarende relations-, 

support- og loyalitetsfase. Denne holistiske kunderejsemodel er opbygget af, at i venstre halvdel er interakti-

onsfaserne før selve købet, og i højre halvdel er oplevelsesfaserne efter købet. Det er uundgåeligt at inddrage 

’tid’ som en relevant faktor, samt kundens mulighed for at forlade kunderejsen på ethvert givent tidspunkt. 

Modellen er i høj grad datafokuseret og lægger op til, at man skal identificere både de strukturerede og ustruk-

turerede datakilder. Derudover handler det om at forstå de CRM-processer som indgår i både venstre og højre 

del af modellen. Modellen er generisk og er derfor ikke en universel sandhed for alle virksomheder, men den 

giver et helhedsbillede af de relevante byggesten (Østergaard Jacobsen et al., 2020). 

 

Modellen er særlig relevant at inddrage i dette studie af crowdfunding, da det undersøges som et markedsfø-

ringsværktøj. Det taler ind til ’værktøjs’-tankegangen både at tage The Extended Business Model Toolbox og 

Customer Infinity Modellen 3.0 med, da begge modeller taler ind til narrativet om værktøjer i markedsførings-

regi, som virksomheder kan trække på. Infinity modellen kortlægger den rejse, som forbrugerne er på, og her 

vil det efter analysen være særligt interessant at vurdere i hvilket omfang, det er muligt at trække crowdfunding 

ned over modellen som forklaringselement. 
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4 Metode 
Den metodemæssige opbygning i dette studie stammer fra ’The Research Onion’ (Saunders, Lewis, & 

Thornhill, 2019), som fremgår af figur 3. Ved at arbejde med dette udgangspunkt og følge principperne i 

modellen, så sikres der, at arbejdet som udføres i dette studie er akademisk og videnskabeligt korrekt. Det 

arbejde, som modellen dækker over, strækker sig fra det overordnede videnskabsfilosofiske grundlag til valg 

af metode og den efterfølgende dataindsamling og analyse. Ved at pille lagene i løget af et ad gangen, og 

derved foretage en række valg og fravalg, så vil den metodemæssige struktur på studiet komme frem. Derfor 

vil modellen i de følgende afsnit blive gennemgået lag for lag samt argumenteres for de trufne valg. 

 
Figur 3 – The Research Onion (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 130)  

4.1 Videnskabsteori 
Det yderste lag, som omkredser hele løget, vedrører videnskabsteori. Her zoomes der så langt ud ved at under-

søge det system af opfattelser og antagelser omkring skabelse af viden, som er videnskabsteori. Dette kan lyde 

meget vidtrækkende for et separat studie, men i bund og grund, så er formålet at bidrage til en øget vidensska-

belse indenfor det emneområde, der bevæges i. I det samfunds/økonomiske fagfelt findes der en række for-

skellige videnskabsteorier, som man kan arbejde ud fra. Den måde hvorpå de adskilles fra hinanden er ved at 

se på de antagelser og opfattelser omkring virkeligheden og verden, som de hver især gør sig. Her bliver der 

præsenteret to centrale begreber: ontologi og epistemologi. 

 

Saunders et al. (2019, s. 133) definerer begreberne således: “Ontology refers to assumptions about the nature 

of reality. (…) Epistemology refers to assumptions about knowledge, what constitutes acceptable, valid and 

legitimate knowledge, and how we can communicate knowledge to others”. 
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Ontologi tager derfor udgangspunkt i at se virkeligheden og udvælge og undersøge dele af denne for at opnå 

den ønskede viden. Hvor epistemologi omhandler, hvordan man kan få den viden, som man gerne vil have. 

Tilknyttet de forskellige videnskabsteorier i forlængelse af deres individuelle ontologiske og epistemologiske 

orientering, er der de typiske metoder. Dette betyder, at ved den videnskabsteori man vælger, dannes der 

grundlag for videre valg af metode. For at skabe overblik over de gængse videnskabsteorier, så er der herunder 

opstillet en oversigtstabel, der forklarer ligheder og forskelle: 

 

 Ontologi Epistemologi Typisk metode 

Positivisme Én sand virkelighed, gi-

vet for sanserne, obser-

veres objektivt.  

Observerbare og målbare 

fakta, generaliseringer (love), 

årsagsforklaring. 

Tendens til deduktiv, meget 

struktureret. Kvantitative må-

linger og prøver. 

Kritisk rea-

lisme 

Opdeler den objektive 

virkelighed i empiri, fak-

tiske og rigtige.  

Relativisme, historisk viden 

eksisterer og er flygtig, fakta 

er sociale konstruktioner, og 

der er historisk årsagsforkla-

ring. 

Abduktion (slutningsform), 

dybdegående historisk belig-

gende analyse af allerede ek-

sisterende og nye strukturer. 

Interpretivisme Flere betydninger, for-

tolkninger og realiteter. 

Kompleks og socialt 

konstrueret gennem 

sprog og kultur. Flere 

virkeligheder. 

Nye forståelser og verdensbil-

leder. Fokus på fortællinger, 

historier, opfattelser og for-

tolkninger. Subjektiv og bias. 

Tendens til induktiv, små 

samples, dybdegående under-

søgelser, kvalitative analyser 

hvorved data kan fortolkes. 

Postmoder-

nisme 

Nominel, kompleks, 

Socialt konstrueret 

gennem magtforhold. 

Nogle betydninger, for-

tolkninger, realiteter er 

domineret og forstum-

met af andre. 

Hvad tæller som 'sandhed' 

og 'viden' er afgjort af domi-

nante ideologier. Eksponering 

af magtforhold og udfordring 

af dominerende synspunkter. 

Typisk dekonstruktiv. Holde 

tekster op imod sig selv. 

Dybtgående undersøgelser af 

anomalier, tavsheder og fra-

vær. Tendens til kvalitative 

analyser. 

Pragmatisme Kompleks, ekstern. ’Vir-

kelighed’ er det prakti-

ske konsekvenser af 

idéer. 

Praktisk mening af viden i 

specifik kontekst. 'Sande' teo-

rier og viden er det, som mu-

liggør succesfuld handling. 

Følger problemstilling og -

formulering. Bred vifte af 

metoder. Vægt på praktisk 

løsninger og resultater. 
  Tabel 3 - Kilde: (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 144-145) 
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Der vælges i dette studie at arbejde med en interpretivistik filosofisk tilgang, da der ønskes en forståelse af 

crowdfunding som markedsføringsværktøj blandt de enkelte aktører, som har beskæftiget sig med dette. Der 

ligges derved op til, at der kan forekomme forskellige fortolkninger af crowdfunding som fænomen. Det, som 

der ønskes undersøgt, passer ikke til den positivistiske orientering, da der ikke er en sorthvid kvantitativ mål-

barhed at gøre undersøgelsen op i. Samtidig er formålet ikke kun et historisk perspektiv, som den kritiske 

realisme ligger op til. Med studiet kigges der på historikken, men i den grad også på nutiden og fremtiden. 

Dernæst bliver postmodernisme og pragmatisme valgt fra, da det som sagt drejer sig om den subjektive for-

ståelse og opfattelse, som disse filosofiske retninger ikke følger i samme grad som interpretivisme. 

 

I interpretivisme lægges der vægt på, at mennesker er anderledes end fysiske fænomener, da mennesket skaber 

mening, og det er lige netop denne mening, som ønskes studeres. Verden er foranderlig, og den mening som 

en person havde i går, er ikke nødvendigvis den samme i dag. Derved tager interpretivisme afstand fra især 

positivismen. Da mennesker fra forskellige kulturer og under forskellige forhold i forskellige tider skaber for-

skellig mening, og derved forstår sociale realiteter forskelligt. Det giver derfor ikke mening at tale om univer-

selle love, der gælder for alle. Formålet med at arbejde interpretivistik er at skabe nye, rigere forståelser og 

fortolkninger af sociale verdener og sammenhænge (Saunders et al., 2019). 

 

4.2 Tilgange til skabelse af viden 
Det næste lag i løget omhandler tilgangen til skabelse af viden og teori. Der skelnes overordnet mellem det at 

teste teori, bygge teori eller kombinationen af disse. Disse tilgange kan karakteriseres ved at være deduktiv 

induktiv, eller abduktiv. Ved at gøre brug af redegørelse for begreberne af Saunders et al. (2019, s. 152-156), 

er det muligt at opstille følgende tabel: 
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 Deduktion Induktion Abduktion 

Logik Når præmisserne er 

sande, så er konklusio-

nen også.  

Kendte præmisser bliver 

brugt til at skabe utestede 

konklusioner. 

Kendte præmisser anvendes til 

at skabe konklusioner, der er 

mulige at teste. 

Generaliserbarhed Generalisering fra det 

generelle til det speci-

fikke. 

Generalisering fra det spe-

cifikke til det generelle. 

Generalisering fra interaktio-

nerne mellem det specifikke og 

det generelle. 

Brug af data Indsamling af data an-

vendes til at teste hypo-

teser relateret til eksi-

sterende teori. 

Dataindsamling bruges til 

at undersøge et fænomen, 

identificer temaer eller 

mønstre, hvilket bliver til 

nye teoretiske rammer. 

Indsamling af data til at under-

søge et fænomen, identificer te-

maer eller mønstre og dernæst 

teste disse gennem mere data-

indsamling. 

Teori Falsifikation og verifi-

cering af teori. 

Generering og bygning af 

teori. 

Modifikation eller generering 

af teori på baggrund af eksiste-

rende teori.  
  Tabel 4 - Kilde: (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019, s. 152-156) 

 

En induktiv tilgang til skabelse af viden og teori anvendes i dette studie. Baggrunden for dette valg, skal findes 

i, at der på området for crowdfunding ikke findes en udbredt mængde af håndgribelig teori, som det påpeges i 

den akademiske litteratur (Belleflamme et al., 2014; McKenny et al., 2017; Junge et al., 2021). Der er simpelt-

hen ikke teori nok at teste af via den deduktive metode, når det kommer til at undersøge crowdfunding som 

markedsføringsværktøj. Denne problemstilling ligger dernæst også op til brugen af kvalitative data, hvor ge-

neraliseringen skal ske fra specifikke forståelser og forklaring omkring brugen af crowdfunding og tage dette 

videre til et generelt lag, hvorved teori kan skabes. Studiet bygger derfor på at undersøge crowdfunding som 

fænomen og ved at identificere temaer og mønstre opnå en bredere forståelse og fortolkning. Der afholdes fra 

den abduktive tilgang, da denne anses at være for vidtrækkende i forhold til rammerne ved dette speciale. Det 

kan ikke afvises, at denne tilgang vil give mening, hvis man skulle videreudvikle på studiets konklusionerne. 

 

4.3 Metodemæssige valg og researchstrategier 
Det tredje lag omhandler det metodemæssige valg, og fjerde lag er om den strategi, der anvendes til at besvare 

problemformuleringen. Grundet stor afhængighed slås disse sammen her. 

 

Derfor giver det også mening i denne ombæring at karakterisere typen af studie, om det er eksplorativt, de-

skriptivt eller forklarende (Saunders et al., 2019). Hvor den førstnævnte henviser til et studie, hvor formålet er 

på et grundlæggende plan at undersøge et utildækket genstandsfelt. Der findes måske en knap viden på 
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området, og derfor er der behov at undersøge emnet generelt. Man søger nye indsigter, stiller spørgsmål og 

tilgår fænomener i et nyt lys. 

 

Dernæst er der det deskriptive studie, hvorved formålet er et beskrive eller definere et specifikt fænomen eller 

emne. Man skal også være opmærksom på at ved denne tilgang, så bringer man ikke ny viden ind i verden, da 

man udelukkende beskriver. Derfor ses denne type studie også mest til at supportere andre studier. 

 

Sidstnævnte type er det forklarende (explanatory) studie, hvis mål er at forklare, hvorfor et bestemt fænomen 

agerer, som det nu gør. Man forsøger at etablere relationer mellem forskellige variabler for på den måde at 

forklare de bagvedliggende mønstre og temaer. 

 

Dette studie er et forklarende studie. Selvom crowdfunding ikke er et meget belyst område akademisk, så er 

tilgangen ikke eksplorativt, da tidligere studier findes, og der kan drages viden og erfaringer af disse. Problem-

stillingen ligger heller ikke op til en generel undersøgelse, men mere en specifik, da der zoomes ind på crowd-

funding med et marketingsmæssigt perspektiv. Dernæst ønskes der heller ikke blot at beskrive crowdfunding 

som fænomen, men mere præcist at forklare hvorledes crowdfunding er et markedsføringsværktøj. Det kan 

derfor konkluderes, at studiet er forklarende. 

 

Herefter lægger Saunders et al. (2019) op til valg af kvantitative eller kvalitative metoder eller en kombination. 

Differencen mellem disse metodetyper er, at der med kvantitativ metode er tale om data, fremskaffet af fx 

surveys eller spørgeundersøgelser, altså målbare data. Ved kvantitative data opnås der stærk ekstern validitet 

ved tilpas mængde af respondenter fra målgruppen, som derved skaber statistisk evidens for god generaliser-

barhed. Kausalitet og nuancering kan dog være en udfordring ved brugen af kvantitativ metode. Den kvalitative 

metode bygges på data fra bl.a. interviews, fokusgrupper og observationer. Her er antallet af respondenter ofte 

lavere end ved kvantitativ metode, og data er ikke primært kvantificerbare. Der er mulighed for at opnå stærk 

intern validitet, men muligheden for generalisering er lavere. 

 

Dette studie vælger at gå ned ad den kvalitative vej. Begrundelsen for dette skal findes i flere aspekter. Først 

og fremmest, kræver kvantitative undersøgelser en større mængde af respondenter for at kunne sige noget 

signifikant om et bestemt emne. Som det fremgår af data fra Dansk Crowdfunding Forening (2021), så har der 

over de seneste par år kun været ca. 343 rewardbaserede crowdfundingkampagner i Danmark. Med en så lille 

population, vil det være tids- og ressourcekrævende at komme i kontakt med nok til at kunne foretage ordent-

lige statistiske undersøgelser. Dernæst ønskes det at undersøge, hvordan crowdfunding er som markedsfø-

ringsværktøj, hvilket kan opfattes forskelligt fra iværksætter til iværksætter. Der er behov for at få kvalitativ 

indsigt i dette, før en kvantitativ undersøgelse vil kunne blive opstillet. Der kan også argumenteres for, at 
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rammerne for dette speciale er begrænset af afhandlingens omfang, så hvis der både skulle inddrages kvalitativ 

og kvantitativ metode, så ville man ikke kunne komme tilstrækkeligt i dybden med begge former, og derfor 

ville studiet være mangelfyldt. 

 

Dette medfører en naturlig begrænsning af de mulige researchstrategier (Saunders et al., 2019). Der vælges at 

anvende Grounded Theory (Corbin & Strauss, 2015) som researchstrategi, som en mono kvalitativ metode. 

Præcis hvordan og hvorledes, der vil blive arbejdet med Grounded Theory, vil blive uddybet længere nede. 

Grunden til at denne strategi er blevet valgt skyldes flere årsager. 1) Der er en begrænset mængde af teori på 

området for crowdfunding, som tidligere nævnt, derfor giver det mening at udvikle egen teori funderet i den 

data, som der indsamles. 2) Tidligere studier om crowdfunding har anvendt Grounded Theory som foretrukne 

researchstrategi, og flere studier peger på fornuften ved Grounded Theory, når det kommer til crowdfunding 

som genstandsfelt (Junge et el., 2021; Gerber & Hui, 2013; McKenny et al., 2017). Som det bl.a. fremgår af 

McKenny et al. (2017, s. 299): “In particular, developing grounded theory about crowdfunding, its anteced-

ents, and its consequences using qualitative methods (…) could offer powerful steps forward”. Grounded 

Theory anses derfor som værende værdiskabende i akademisk sammenhæng, ved undersøgelse af konsekven-

serne af crowdfunding. 3) Desuden vælges Grounded Theory, da denne metode er velegnet til at undgå bias 

fra analytikerens side (Corbin & Strauss, 2015). Som det blev pointeret tidligere, så har forfatteren i forvejen 

en indsigt i crowdfunding, og for at sikre en så lav grad af bias, som vil kunne påvirke studiet, så vælges der 

at lade data tale og finde teorien i data, hvilket er et af hovedprincipperne i Grounded Theory. Denne metode 

findes derfor relevant og anvendelig i dette studie. 

 

4.4 Tidshorisont 
Næstsidste lag vedrører tidshorisonten, som enten kan være Cross-sectional eller Longitudinal. Opdelingen af 

disse afhænger af, hvordan tidshorisonten for studiet og dataindsamlingen er. Ved Cross-sectional sker det på 

ét tidspunkt, mens ved Longitudinal er der flere tidspunkter, det vil sige, at ved sidstnævnte undersøges et 

individ over tid og undersøges ændringen heraf, hvorimod man ved førstnævnte tager et ”stilbillede” i tid og 

arbejder ud fra dette med flere individer (Saunders et al., 2019). 

 

Dette studie er et eksempel på Cross-sectional, da case-virksomhederne, der arbejdes med, interviewes én 

gang. Der undersøges derfor ikke en forandring eller effekt over tid. En konsekvens af dette er, at de medvir-

kende cases har foretaget crowdfunding på vidt forskellige tidspunkter. Det kan være flere år eller få dage 

siden de afsluttede deres crowdfunding. Som følge af dette befinder de sig på hver deres individuelle tidslinje 

for efter afslutningen af deres kampagner. Dette betyder, at den forståelse de har af crowdfunding, kan være 

tidsmæssigt forskudt, da nogle erfaringer ved crowdfunding muligvis først kommer frem flere år efter endt 

kampagne. 
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4.5 Dataindsamling 
Det inderste og sidste lag af The Research Onion er dataindsamling og -analyse. Først vil hele processen om-

kring dataindsamlingen blive gennemgået og redegjort for. Der argumenteres for valget af semi-strukturerede 

interviews med udvalgte case-virksomheder, samt begrundelsen og tankerne bag valget af cases. Herefter gen-

nemgås de Syv faser af en interviewundersøgelse (Kvale & Brinkmann, 2015), hvoriblandt Grounded Theory 

vil blive gennemgået i forhold til, hvordan det er blevet anvendt. 

 

4.5.1 Interviews 
For at opnå data og derved viden om emnet til analyse anvendes semi-strukturerede interviews. Grounded 

Theory ligger op til anvendelsen af både observationer og interviews som anvendelige data (Corbin & Strauss, 

2015). Observationer er blevet fravalgt, da det der undersøges, ikke som sådan kan observeres med det blotte 

øje. Det er ikke muligt at stille sig op i en virksomhed og udelukkende se på de effekter en crowdfundingkam-

pagne har haft ved virksomheden. For at få svar på dette, skal man i dialog med de involverede individer, der 

kan berette om de forskellige faktorer og få deres fortolkning og verdensbillede af fænomenet. Interview, som 

dataindsamling, spænder fra ustrukturerede til semi-strukturerede og til strukturerede, alt efter graden af, hvor 

låst og rammesat interviewet skal være. 

 

Selvom de ustrukturerede interviews i høj grad passer sammen med principperne i Grounded Theory, så er 

disse blevet fravalgt. Ved denne interviewtype giver interviewer stor kontrol til respondenten og kun i lav grad 

stiller forberedte spørgsmål. Der er mere fokus på en række hovedtemaer, som interviewer ønsker at have en 

dialog om. Ved multible interviews, som agter at undersøge mere eller mindre det samme, kan det skade vali-

diteten, da de ustrukturerede interviews kan gå i så mange retninger, at sammenligningsgrundlaget interviews 

imellem forsvinder. Ser man på den anden ende af spektret, så er de strukturerede interviews ikke anvendelige 

i denne sammenhæng, da den høje grad af kontrol fra interviewer via en stringent og ufravigelig interviewguide 

og en general minimal fleksibilitet umuliggør bygning af teori. Styringen fra interviewers side af gør, at nye 

og uforudsete essentielle temaer og mønstre ikke ser dagens lys og dermed afskæres fra teorikonstruktionen, 

hvilket går imod hele naturen ved Grounded Theory (Corbin & Strauss, 2015).  

 

Af disse årsager vælges de semi-strukturerede interviews, hvor der vil være en form for konsistens mellem de 

forskellige interviews. Her opbygges en løs interviewguide, som er konstrueret af temaer ud fra litteratur og 

praksis på området. Flere gange under interviewet får respondenten mulighed for at tilføje mere til de allerede 

diskuterede emner, samt interviewer har muligheden for at dykke ned i særlige historier, udsagn eller forkla-

ringer, som respondenten fremhæver. Der kan opstå fejlkilder ved denne interviewtype i form af manglede 

kortlæggelse af relevant indhold, som interviewer ikke fandt interessant, og respondenten derfor ikke fik mu-

lighed for at uddybe (Corbin & Strauss, 2015; Kvale & Brinkmann, 2015). 
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4.5.2 Sampling 
En af de væsentligste opgaver i dette studie er at finde og udvælge de rette respondenter (case-virksomheder) 

til undersøgelsen. Derfor gennemgås nu de tanker og handlinger, som ligger til grund for de udvalgte case-

virksomheder. Målet med udvælgelse case-virksomhederne var at komme i kontakt med en række danske 

virksomheder, som faldt indenfor iværksætter-definitionen, og vigtigst af alt, at de havde prøvet kræfter med 

rewardbaseret crowdfunding. Al crowdfunding foregår via en platform, derfor blev der taget kontakt til kerne-

personer hos COOP Crowdfunding, Booomerang og IDA Crowdfunding, samt konsulentvirksomheden 

CrowdNerds (v. Louise Bech Junge). Forespørgslen til disse aktører var, om de kunne henvise til virksomhe-

der, som havde lavet crowdfunding hos dem, og som kunne have tid og lyst til at medvirke i et speciale omkring 

crowdfunding fra iværksætternes perspektiv. Udover de eksterne relationer, så blev der også trukket på de 

forbindelser, som professionelt var blevet etableret gennem Dansk Iværksætter Forening og projektet ’Crowd-

funding i landdistrikterne’.  

 

I tabellen herunder er samlet de kilder og deres anbefalinger på case-virksomheder, samt case-virksomheder-

nes respons på forespørgslen om at medvirke i studiet: 

 

Kilde / Case-virksomhed Respons 

IDA Crowdfunding 

- Mewalii (bæredygtige hygiejnebind) 

- GUTXY (kostfremmende virksomhed) 

 

- Ja til interview 

- Havde ikke tid 

CrowdNerds (v. Louise Bech Junge) 

- Agrain (cirkulær anvendelse af restprodukt fra ølproduktion) 

- New Loop (emballageløsning) 

- Social Vanilla (salg af bæredygtig vanilje) 

- LastObject (Genbrugelige single-use produkter) 

 

- Ja til interview 

- Havde ikke tid 

- Ja til interview 

- Intet svar 

Crowdfunding i landdistrikterne 

- Skovhaver.dk (Havedesign/arkitekt) 

- Årø Vingård (Lokal produktion og salg af vin og spiritus) 

 

- Ja til interview 

- Ja til interview 

Dansk Iværksætter Forening 

- Casju (Fremstilling og salg af konfekture lavet af cashew-frugten) 

- FableWood (Trædesign-produkter til børn) 

- Bælg (Fremstilling og salg af konfekture lavet af bælgfrugter) 

- Twisted Leaf (Genanvendelse af kaffeblade til drikkevarer) 

 

- Ja til interview 

- Havde ikke tid 

- Ja til interview 

- Intet svar 
 Tabel 5 - Kilde: Egen tilvirkning 
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Kontakten til de mulige case-virksomheder blev foretaget enten via mail eller LinkedIn, hvor kilden havde 

leveret kontaktoplysninger, og der blev i indledende besked refereret til kilden som døråbner. Det var nøgle-

personer i virksomheden, som var målet, det vil sige founders eller co-founders, for at sikre kontakt med en 

aktør, der havde så meget indsigt i både virksomheden og deres arbejde med crowdfunding som muligt. Her 

skal det tilføjes, at eftersom målgruppen er iværksættervirksomheder, så er det begrænset, hvor mange der 

arbejder i virksomhederne foruden founders eller co-founders, hvilket blot anses som værende en fordel, da 

personerne så har den komplette viden og historik på virksomheden. 

 

Alle kandidaterne blev kort screenet for at sikre en mangfoldig gruppe. Flere platforme skulle være repræsen-

teret, og selvom der er en overvægt af kampagner på COOP Crowdfunding, så er IDA Crowdfunding også 

blevet anvendt. Dernæst ønskes der både at inddrage kampagner som kom i mål og som ikke gjorde. Dette ses 

ved, at Årø Vingård ikke nåede deres økonomiske mål. Forskellige brancher skulle også være repræsenteret, 

og selvom mange af case-virksomhederne falder under Fødevaresegmentet, så er der også hygiejneprodukter 

ved Mewalii og havedesign ved Skovhaver.dk. Det blev også fundet interessant at have virksomheder med, 

hvis produkt, strategi og målgruppe mindede meget om hinanden, dette kommer til udtryk ved Casju og Bælg, 

som begge fremstiller konfektureprodukter med fokus på bæredygtighed. Herefter kan nævnes ønsket om at 

medtage virksomheder, som har foretaget mere end en crowdfundingkampagne som bl.a. Agrain og Social 

Vanilla. En anden overvejet differencefaktor var den geografiske placering af virksomhederne, da der var et 

ønske om at arbejde med virksomheder fra forskellige dele af Danmark, og ikke kun centreret om København. 

Dette blev realiseret ved, at Årø Vingård er fra Haderslev kommune, Skovhaver.dk fra Faaborg-Midtfyn kom-

mune og Bælg og Mewalii fra Odense kommune.  

 

Der er dog også ønsker ved sammensætningen af case-virksomheder, som ikke er blevet opfyldt. Dette inde-

bærer case-virksomhed, som har foretaget crowdfunding for flere år siden, og som derfor ville kunne berette 

om en længere tidshorisont og eftereffekter af crowdfunding. Dog kan der argumenteres for, at crowdfunding 

har ændret sig gevaldigt over den seneste årrække, som det blev præsenteret i forrige afsnit, derfor vil det 

historiske perspektiv med stor sandsynlighed ikke give et rettidigt billede af den fremtidige brug og effekter 

af crowdfunding. Desuden var der et ønske om at inddrage danske virksomheder, som havde foretaget inter-

nationale kampagner på fx Indiegogo eller Kickstarter (fx FableWood). Denne form for case-virksomhed ville 

kunne bidrage med en sammenligningsreference mellem det at foretage danske crowdfundingkampagner hen-

vendt til danskere og henvendt det internationale publikum. Dette er heller ikke blevet realiseret, hvilket både 

kan anses som en mangel, men samtidig også åbne op for et større analyserum, hvor bredden af analysen ville 

blive øget på bekostning af dybden. Der afgrænses derfor til det danske fokus. 
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Indsnævringen til udelukkende at fokusere på case-virksomheder, som har foretaget crowdfunding, fraholder 

derfor også en række andre aktører, der ellers også er en del af crowdfunding-miljøet. Her kan nævnes virk-

somheder, som har aktivt fravalgt crowdfunding, forbrugerne og deres opfattelse af crowdfunding samt eks-

terne eksperter og platforme. I opbygningen af dette studie blev især eksperter overvejet at blive inddraget som 

interviewpersoner. Fordelen ved at få deres input ville være at få en mere objektiv og udefrakommende vinkel 

på det at lave crowdfunding og effekterne heraf. Det ses bl.a. i studiet af Junge et al. (2021), hvor eksperter 

blev hørt til råds angående motivationen for at foretage crowdfunding. Situationen vurderes dog anderledes 

her, da det valgte iværksætterperspektiv centrerer sig om de efterfølgende virkninger af crowdfunding, hvilket 

betragtes som at være en så individuel og intern udredning, at kun iværksætterne selv vil kunne svare på dette 

med deres konkrete synspunkter. Derfor antages det, at eksperter mere ville bidrage til generelle overvejelser 

fremfor brugbare sanselige erfaringer. Dertil skal det tilføjes, at inddragelsen af eksperter ville øge dataind-

samlingsmængden og arbejdet herom, hvilket er blevet nedprioriteret fremfor at høre iværksætterne selv. Ved 

en større undersøgelse med mere tid og plads ville det derfor være mere realistisk at åbne op for flere respon-

denter og typer. Af samme årsager er forbrugere og virksomheder uden crowdfunding-erfaring også blevet 

forkastet. 

 

I forlængelse af dette er det relevant at fremhæve antallet af interviewpersoner. For hvornår har man nok data, 

og hvorfor er det endt med syv respondenter? Som Kvale & Brinkmann (2015, s. 166) udtrykker det til første 

del af spørgsmålet: ” (…) man skal interviewe så mange personer, som det er nødvendigt for at finde ud af, 

hvad man har brug for at vide”. Og selvom dette ikke giver konkret råd til et præcist antal, så har dette alligevel 

været målet for antallet af respondenter. Der blev, som det kan ses i tabellen ovenfor, kontaktet 12 forskellige 

virksomheder, hvoraf syv frivilligt valgte at medvirke. Det var ikke bestemt på forhånd, hvad det endelige 

respondentantal skulle være. Da man ved brugen af Grounded Theory tager individuel dataindsamling og da-

taanalyse sekventielt, altså ved at analysere interview nummer et, før man foretager interview nummer to, så 

kan man også tale om en mætning af data. Når man har opnået en tilpas forklaringsgrad for de ’kernekatego-

rier’, kan man argumentere for en tilpas mængde data (Corbin & Strauss, 2015). De syv foretagende interviews 

vurderes at være tilstrækkeligt til at undersøge det, der ønskes undersøgt. 

 

4.5.3 Tematisering 
Første fase af interviewundersøgelsen som dataindsamling er ’tematisering’ (Kvale & Brinkmann, 2015), hvor 

forskeren skal besvare spørgsmålene; hvorfor undersøges der, hvad undersøges, og hvordan undersøges dette. 

Der argumenteres for, at dette er blevet afdækket i de forrige afsnit i denne metodegennemgang, så her op-

summeres det kort. Hvorfor: Der undersøges crowdfunding som markedsføringsværktøj, da denne finansie-

ringsform bliver mere populær blandt iværksættere, og andre studier antyder en markedsføringsmæssig side-

gevinst ved at anvende crowdfunding, der gerne vil kortlægges og forklares. Hvad: Ved at tage udgangspunkt 
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i studier om crowdfunding samt teori om markedsførings- og virksomhedsstrategi, så undersøges crowdfund-

ing i relation til markedsføring. Hvordan: Gennem et induktivt forklarende kvalitativt studie, der gør brug af 

semi-strukturerede interviews med case-virksomheder, så udledes der teori ud fra en Grounded Theory ana-

lyse. 

 

4.5.4 Design 
Anden fase er ’designfasen’, som i dette studie har drejet sig om at opstille en interviewguide og arrangere 

interviews med case-virksomhederne. Interviewguiden er en løs spørgeramme, da der er tale om semi-struk-

turerede interviews. Interviewer har derfor rig mulighed for at bevæge sig ud ad nogle tangenter inden for de 

opstillede temaer. Guiden blev opstillet for at sikre konsistens mellem case-virksomhederne. Den er opdelt i 

fire forskellige afsnit: 

1. Om virksomheden 

2. Erfaringer med crowdfunding 

3. Resultater med crowdfunding 

4. Crowdfunding som markedsføringsværktøj 

 

Meningen med opdelingen er at øge kompleksiteten af spørgsmålene og emnerne, som interviewet skrider 

frem. Så ved at starte med de konkrete spørgsmål om virksomheden helt generelt, og derefter erfaringer m.v., 

så bygges der stille og rolig op. På den måde er interviewpersonen komfortabel og bliver talt varm til de 

spørgsmål, som anses for at være mest givende for undersøgelsens formål. 

 

Interviewguiden fremgår af Bilag 3.1. Her ses også tabelopstillingen, som det anbefales af Kvale & Brinkmann 

(2015), hvor der i venstre kolonne er opstillet et forskningsspørgsmål/område, som ønskes besvaret. Dette 

gøres ved at bryde disse komplicerede spørgsmål op i mere håndgribelige spørgsmål, hvilket bliver til inter-

viewspørgsmål, som fremgår af højre kolonne. 

 

Den allerede gennemgåede teori om crowdfunding og markedsføring har været det teoretiske grundlag for 

opstillingen af denne interviewguide, hvor bl.a. elementerne fra The Extended Business Model Toolbox er 

blevet sat i relation til crowdfunding, som en vital del af opbygningen af guiden. Dette er gjort for at trække 

crowdfunding ind i en markedsføringskontekst, og derved ikke blot at se det som en kilde til finansiering.  

 

Guiden blev testet af før den blev taget i brug. Testen var ved notorisk gennemgang med en ikke-involveret 

studerende, som havde metodisk viden. På den måde var det en høj grad af objektivitet og forholdelse til 

spørgsmålene uafhængigt af andre faktorer. Efter testen blev guiden rettet til, og der blev foretaget justeringer. 
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Guiden er ligeledes blevet finjusteret efter de første par interviews, da det her blev gjort tydeligt, hvad der 

fungerede og ikke gjorde. 

 

Før interviewet begyndte, bliver interviewpersonen briefet om, at interviewet bliver anvendt til speciale på 

CBS, det vil tage cirka 30-45 minutter, og det vil blive optaget for videre analyse. Derudover får interview-

personen at vide, at det både omhandler virksomheden generelt og deres erfaringer med crowdfunding. Inter-

viewpersonen takkes også for at ville medvirke. Interviewene bliver ikke anonymiseret, og det har ingen in-

terviewpersoner haft nogle indvendinger imod. 

 

4.5.5 Interview 
Den konkrete udførsel af interviewene blev af typen computerstøttede interview (Kvale & Brinkmann, 2015), 

da alle interview blev realiseret ved videokaldsoftwaren Zoom. Valget af online møder fremfor fysiske bunder 

i først og fremmest i geografiske barrierer, da case-virksomhederne befinder sig flere steder i landet. Derved 

vil fysiske møder være ressourcekrævende, og samtidig var der i perioden omkring interviewene en udfordring 

vedrørende Covid-19. Alle interviewene blev derfor holdt online. Dette skabte også en konsistent interview-

strategi, dog med de ulemper, som online interview kan medføre med bl.a. den lave grad af menneskelig til-

stedeværelse, som kan påvirke interviewpersoner, da gestus og ansigtsudtryk er svære at formidle gennem 

denne samtalekanal (Kvale & Brinkmann, 2015). Desuden kan der forekomme problemer med lyd og forbin-

delse, som kan skade interviewet, da man ikke kan høre hinanden, og derved bliver brudt i sin talestrøm. Under 

de syv interview var der kun få tilfælde af dårlig lyd eller forbindelse, det vurderes til ikke at have svækket 

kvaliteten af interviewene. 

 

Af de syv interview var der kun en interviewperson, som ønskede at se interviewguiden på forhånd. De reste-

rende seks vidste forud for deres interview ikke hvilke emner og spørgsmål, som interviewet ville omhandle.  

 

En anden betragtning til interviewene er interviewspørgsmålstyperne (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 190-191), 

som blev anvendt. Guiden lægger op til en række af spørgsmålstyper, som bl.a. indbefatter indledende spørgs-

mål (fortæl mig om din virksomhed), direkte spørgsmål (hvilken platform anvendte I?) og specificerende 

spørgsmål (Hvis I skulle lave endnu en kampagne, hvad ville I så gøre anderledes?). I forbindelse med at der 

er tale om semi-strukturerede interview, så blev der i dialogen mellem interviewer og interviewperson også 

anvendt spørgsmålstyper som opfølgende spørgsmål (når du siger ’værdiskabende’, hvad mener du så med 

det?), sonderende spørgsmål (kan du sige mere omkring det?) og strukturerende spørgsmål (nu går vi fra 

spørgsmål omkring din virksomhed til crowdfunding, medmindre du har noget tilføje om din virksomhed?). 

Brugen af åbne varierende spørgsmål og -typer gør, at man fastholder koncentrationen hos interviewpersonen, 
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og at der åbnes op for at behandle et emne med forskellige vinkler, hvorved interviewpersonen kommer godt 

rundt om emnet med et fyldestgørende svar (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

Rækkefølgen, case-virksomheden, interviewpersonen, interview-længden og case-virksomhedernes crowd-

funding-erfaring er alt sammen blevet samlet i nedenstående tabel: 
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4.5.6 Transskription 
På bagkant af interviewene med case-virksomheder blev det anset nødvendigt at forberede interviewmaterialet 

til analyse ved at transskribere fra talesproget til skreven tekst (Kvale & Brinkmann, 2015). Valget af video-

kaldsoftwaren Zoom muliggjorde en optagelse af ”mødet”, hvilket medførte en lydfil efter endt interview. 

Filen er herefter blevet behandlet i lyd- og videotransskriptionssoftwaren Sonix, med efterfølgende grundig 

manuel gennemgang af transskriptionerne. Softwaren havde på de fleste interview fanget størstedelen af, hvad 

der var blevet sagt, men det krævede i høj grad en gennemlæsning med rettelser og forbedringer af udskriften. 

Det omhandlede især overgangen fra det naturlige talesprog til reel skreven tekst, som kan anvendes til analyse. 

Alle transskriptioner kan findes i Bilag 4.1-4.7. 

 

4.5.7 Analyse – Grounded Theory 
Som tidligere nævnt så er dataindsamlingen og -analysen gjort efter principperne i Grounded Theory. Denne 

metode er gennemtestet og indeholder en klar procedure for opbygning af teori på baggrund af data. Hoved-

princippet er, at teorien er funderet i data. Man er derfor uhæmmet af allerede eksisterende og relaterede teori 

og hypoteser på området, da dette anses som værende barrierer for at have det fordomsfrie syn på data, da man 

derved er hengiven til at lede efter bekræftelse af i forvejen gjorte antagelser (Corbin & Strauss, 2015). Derved 

minimeres undersøgerens bias også bedst muligt, hvilket, som det er blevet adresseret førhen i studiet, har 

været en væsentlig faktor for valget af Grounded Theory. 

 

4.5.7.1 - Formål 
Formålet med at anvende Grounded Theory i dette studie er at tilgå de analytiske redskaber, som ved korrekt 

brug kan give sikre og videnskabelige rigtige analyser og derved også teori på et mindre belyst genstandsfelt. 

 

Grounded Theory er især velanset til brug i situationer ved undersøgelse af nye og fremspirende områder, som 

crowdfunding anses at være i akademisk sammenhæng og i høj grad, når det kommer til den markedsførings-

mæssige vinkel på problemstillingen. Som Corbin og Strauss (2015, s. 11) udtrykker brugen af Grounded 

Theory: “The procedures can be used to uncover the beliefs and meanings that underlie action, to examine 

rational as well as nonrational aspects of behavior, and to demonstrate how logic and emotion combine to 

influence how persons respond to events or handle problems through action and interaction”. Der vil derfor 

gennem brugen af Grounded Theory opnås en dybere og til vis grad udtømmende forklaring om crowdfunding 

med udgangspunktet i virkelighedsnære oplevelser med fænomenet fra case-virksomhederne. 

 

Det, der adskiller Grounded Theory fra andre kvalitative undersøgelsesmetoder, er i høj grad det faktum, at 

teori bliver konstruktureret løbende i relation til undersøgelsen og ikke før undersøgelsen påbegyndes. 
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Derudover kan der påpeges Grounded Theorys iterative proces, hvorved datakollektionen og analysen er ind-

byrdes relateret og sker samtidig.  

 

Der er en klar distinktion mellem det, som er deskriptivt, og det som er teori, når det kommer til Grounded 

Theory. Hvor det deskriptive blot er en redegørelse for en given begivenhed eller lignende, så graver man ved 

Grounded Theory flere spadestik dybere ved minutiøs gennemgang af empiriren. Denne gennemgang er ud-

foldet i en længere kodningsproces, hvor koncepter bliver grupperet og senere samlet i kernekategorier, hvor-

igennem teorien har sit udspring (Corbin & Strauss, 2015). 

 

4.5.7.2 Forebyggende til analysen 
Der vælges her at træde et skridt tilbage og komme med en kommentar angående det forebyggende arbejde, 

der er gjort i studiet i relation til principperne ved Grounded Theory. Selvom metoden ligger op til et neutralt 

og teoretisk upåvirket fundament, så er der i dette studie blevet gennemgået allerede eksisterende akademisk 

litteratur og teori på områderne for crowdfunding og marketing. Dette anses ikke modstridende med Grounded 

Theory i sin praktiske anvendelige form. Corbin og Strauss (2015) påpeger selv den realitet, at der ikke er 

behov for at kende til al den litteratur på det undersøgte område på forhånd. De ser det som en kendsgerning, 

at man som forsker er bekendt med den omkringliggende akademiske verden, men dog ved forskning og brug 

af Grounded Theory ikke er for dybt begravet i litteraturen. En distance mellem studiet og litteraturen anbefa-

les, da man for det første ikke ved, hvad der vil blive relevant for ens studie, når man først begynder at under-

søge det. For det andet, skal man gerne kunne se udover de teorier, der findes, og ikke blive for påvirket af 

dem. 

 

Af disse årsager så anses afsnit ’3 Teori’ også som et rammesættende og redegørende afsnit, hvori læseren 

bliver oplyst og ført igennem relevant teori om crowdfunding og markedsføring. Dette er med til at male et 

billede af, hvor dette studie befinder sig i den akademiske sammenhæng, og samtidig er det grundlaget for 

videre analyse. Som nævnt tidligere, så anvendes teorierne også som afsæt til semi-strukturerede interviews 

som input til interviewguiden, uden at blive for dominerende og derved gå i konflikt med Grounded Theory. 

Efter analysen og præsentationen af resultaterne heraf vil den eksisterende teori også blive holdt op imod dette 

studie i en diskussion. Denne form for eksisterende litteratur kendes også som teknisk litteratur og er ikke 

brugbar empirisk data i studier (Corbin & Strauss, 2015, s. 49-51). 

 

4.5.7.3 Tilgang 
Der arbejdes med teoretisk sampling, som er et af hovedprincipperne i Grounded Theory. Det går ud på, at 

man opererer med et loop, der starter med datakollektion, herefter analyseres den data, og skelettet til en teori 

træder frem. Herefter indsamles mere data, som igen analyseres, og som forfiner og kvalificerer teorien eller 
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opstiller ny. Mere data bliver samlet og processen fortsætter sådan. Målet bliver derfor datamætning, hvorved 

der med belæg i data kan opstilles en teoretisk ramme for emnet. Tilgangen er derfor altid at forblive tro mod 

data og finde de mønstre, som er med til at underbygge teorien. Datanærheden kræver, at al forståelse af fæ-

nomenerne skal stamme fra data, og gennem denne induktive og forklarende proces opnås indsigt i mønstrene. 

Mønstre kan illustreres ved ligheder og forskelle i tankegange, handlinger, begivenheder og vaner. Søgen efter 

mønstrene kan lede til afvigelser i data, og dette skal ikke ses som en hæmsko eller grund til at forkaste teori, 

men blot som en nuancering af teori og forståelse af grænser. Afvigelser kan derfor være med til at kortlægge 

for hvem, teori er relevant (Corbin & Strauss, 2015). 

 

Ovenstående tilgang bliver bedst summeret i den særlige kodningsproces, som der er i Grounded Theory. 

 

4.5.7.4 Kodning 
Transformationen fra data til teori sker gennem en tredelt kodning (Corbin & Strauss, 2015), hvor analysesoft-

waren Nvivo er blevet anvendt. Først ’åben kodning’, herefter ’aksekodning’ og så ’selektiv kodning’. Ved 

den åbne kodning tages rå data (transskriptionerne af interview), og med fordomsfrie øjne undersøges udtalel-

serne, hvor spørgsmålet: ”hvad sker der her” bliver stillet. Ved at definere hvad der springer i øjnene, sættes 

der en overskrift/label på udtalelserne. Dette leder derfor til en lang række af forskellige koncepter, som bliver 

opstillet ud fra denne kodning og leder videre til anden kodning. Altså markeres udtalelsen i Nvivo, og der 

oprettes en kode for dette citat. 

 

Koncepterne kodes nu efter principperne ved aksekodning, hvor data grupperes i kategorier i Nvivo. Denne 

strukturalisering af koncepterne skaber derfor mere overblik over data og begynder at give klarhed for, hvad 

empirien reelt handler om. 

 

Dette bliver dog gjort endnu tydeligere, når tredje kodning udføres ved den selektive kodning. Den er modsat 

den åbne kodning mere lukket, da man leder selektivt efter forklaring af de kategorier, der er opstået af anden 

kodning. Ved tydelige mønstre i kategorierne, kan der samles til kernekategorier i Nvivo, som på et overordnet 

plan forklarer det, som kategorierne siger. Kernekategorierne skal være markante og tydelige, da det er ud fra 

disse, at man kan argumentere, at der skabes teori på området. 

 

Udover selve kodningen af data, sker der også en sideløbende proces i Grounded Theory, der omhandler me-

mos og illustrering af data. Vigtigheden af memos ligger i, at ved kodningen af data er det understøttende at 

komme med en redegørelse omkring den enkelte kodning. I et sådant memo kan man forklare, hvorfor det er 

blevet kodet, hvilket Nvivo også tillader ved at knytte en ’description’ til hver kode. Ved færdig kodning så er 

det især memos, som kan være argumentet for at gruppere eller selektere koderne på en given måde. De 
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fungerer derfor også som belæg for ens handlinger, en vished mellem data og teori, og som læser kan man 

altid gå ned i memos og se, hvad forfatteren har gjort sig af tanker undervejs. At arbejde med memos er et 

gennemgående element af Grounded Theory. Illustrering ved diagrammer er også en del af Grounded Theory. 

Formålet med diagrammer er at kunne visuelt forklare sammenhænge og relationer blandt kategorierne fra de 

forskellige kodninger (Corbin & Strauss, 2015). 

 

4.5.7.5 Anvendelse af Grounded Theory i studiet 
For at få en bedre forståelse af den praktiske anvendelse af Grounded Theory som analysemetode gennem 

denne kodningsproces, så gennemgås her, hvordan første interview med case-virksomheden Mewalii er blevet 

kodet. Ved kodning af interviewet blev der foretaget 70 forskellige koder nede på linje for linje niveau. Ko-

derne har fået en overskrift, og der er blevet sat ord på dem gennem et memo. I bilag 5.1 er alle overskrifterne 

og tilhørende memoer blevet opstillet. Som kommentar til memoerne kan siges, at de er blevet skrevet løbende, 

så flere gange har efterfølgende udtalelser skabt behov for at gå tilbage og redigere i tidligere memoer for at 

skabe rød tråd og større forklaringsgrad. 

 

Efter denne åbne kodning er koncepterne blevet kodet via aksekodning, hvor kategorier er blevet opstillet på 

baggrund af de mønstre, som kunne læses i koderne. Dette er blevet til 13 kategorier. Et eksempel på sammen-

hængen mellem koncepterne og kategorien ’Støttere’ er blevet visualiseret i et diagram, som fremgår af bilag 

5.2. De 13 kategorier er følgende: 1) Aktivering, 2) Crowdfunding som PR-middel, 3) Den finansielle del af 

Crowdfunding, 4) Døråbner, 5) Feedback og opbakning, 6) Markedsføringsmæssig sandkasse, 7) Mere end 

én kampagne, 8) Nye markeder og validering, 9) Platformens indvirkning 10) Relationsopbygning, 11) Støt-

tere, 12) Virksomhedens DNA og 13) Værdier – virksomhedens og crowdfunding. Fordelingen af koncepter og 

memoerne under hver kategori fremgår af bilag 5.3. 

 

Hernæst er den selektive kodning, hvor kategorierne er blevet strukturaliseret til kernekategorier. For data fra 

Mewalii interviewets vedkommende, så er det blevet til fire kernekategorier, hvor de 13 kategorier falder under 

og tilsammen forklarer noget overordnet. Denne fordeling kan ses i tabellen herunder, samt i bilag 5.4 hvor 

’Rammevilkår’ bliver illustreret. 
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Rammevilkår: 

• Støttere 

• Platformens indvirkning 

• Værdier – virksomhedens og crowdfunding 

 

Crowdfunding som udfarende middel: 

• Crowdfunding som PR-middel 

• Døråbner 

• Nye markeder og validering 

• Relationsopbygning 

Internt perspektiv (iværksætteri og crowdfun-

ding): 

• Aktivering 

• Feedback og opbakning 

• Virksomhedens DNA 

Crowdfundingens muligheder set i relation til, at 

det er en finansieringsmetode: 

• Den finansielle del af Crowdfunding 

• Markedsføringsmæssig sandkasse 

• Mere end én kampagne 
Tabel 7 – kilde: egen tilvirkning 

 

Generelt er der så vidt muligt blevet anvendt ordlyden fra interviewene i navngivningen af koncepterne og 

kategorierne for at sikre og udvise denne datanærhed. Derved minimeres bias fra andet litteratur, da dette ikke 

påvirker, og derfor manipulerer dette Grounded Theory studie. 

 

Da Mewalii interviewet var det første data, så er det også det første til at blive analyseret. Dette har skabt et 

fundament for videre undersøgelse og vil være rammen for efterfølgende analyse. Mere data vil være med til 

at forfine og ændre på denne opstilling, som til sidst kan præsenteres som en teori på området funderet på 

kombinationen af data fra de forskellige interview. 

 

4.5.8 Verifikation 
Næstsidste del af tilgangen til interviews af Kvale og Brinkmann (2015) er en verifikation af data. Her skal 

vurderes reliabilitet, validiteten og evnen til at generalisere ud fra data. Reliabilitet omhandler konsistensen og 

troværdigheden af data. I relation til det indsamlede data, er der flere steder, hvor spørgsmål til reliabilitet kan 

stilles. Det omhandler især evnen til at reproducere svarene fra case-virksomhederne - og dette af flere årsager. 

Først og fremmest spiller ’tid’ en stor faktor. Da interviewene blev foretaget, var det et stilbillede i hver af 

case-virksomhedernes forståelse af crowdfunding i relation til deres egne erfaringer. Med stor sandsynlighed 

vil respondenternes svar ændre sig, hvis man spurgte dem senere, da de her kan have fået nye oplevelser med 

crowdfunding og/eller opnået nye indsigter i crowdfundingkampagnens påvirkning af deres virksomhed. 

 

En anden vinkel på vurderingen af reliabilitet er respondenten som talsperson for virksomheden. Eftersom der 

refereres til, hvad case-virksomhederne har oplevet, så rummer dette et tvivlsmål, da virksomheder er udefi-

nerbare størrelser, som kun eksisterer på baggrund af de mennesker, der interagerer med den. Sagt på en anden 

måde, så bliver der sat lighedstegn mellem den pågældende respondent og virksomheden som objekt, og 
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selvom det er founders eller co-founders, som er blevet interviewet, så ville svarene med sikkerhed have været 

anderledes, hvis andre personer fra virksomheden havde udtalt sig. Der tænkes i høj grad på andre co-founders, 

som har lige så meget at sige i virksomheden som den interviewede, men måske vil udtrykke sig anderledes. 

Dog vurderes disse faldgruber ikke til at have signifikant indflydelse på den overordnede reliabilitet af data, 

da stilbillede-optikken er uundgåelig i denne dynamiske sammenhæng, og talsperson-problematikken spiller 

en mindre rolle, eftersom den enkelte co-founders vurdering er lige så relevant som den andens. 

 

Reliabilitet skal også vurderes ud fra analysen og kodningen, og her rejses en ny problematik, for selvom 

Grounded Theory er en meget datanær metode, så indeholder den stadig valg og fravalg fra forskerens side. 

Ved navngivning af koncepter og kategorier samt udformning af memoerne, så er det i høj grad op til forskeren 

at lægge hans eller hendes syn på sagen. Forskerens allerede eksisterende viden og indsigt i området vil derfor 

påvirke, hvorledes elementerne grupperes og navngives. Dette på trods af, at i data langt hen ad vejen er stedet, 

hvor meningen forklares. Den analytiske proces vil derfor variere alt efter hvem, som gennemgår den. Ved 

kvalitative studier som dette, er der intet svar, man med sikkerhed kan sætte to streger under, men så længe 

der er bred enighed om, at resultaterne kan afledes af data, er der ikke noget problem. 

 

Dernæst spiller rækkefølgen af interviewene også en betydning i vurderingen af reliabilitet, da tilgangen i 

Grounded Theory er, at gennem første dataindsamling, analyseres denne og opstilles teori, som ved mere da-

taindsamling forfines og ændres. Derfor tillægges første interview stor betydning, da de efterfølgende analyser 

af interview to, tre, osv. tager udgangspunkt i første analyse. Holder man sig til punkt og prikke til principperne 

ved Grounded Theory, så vil dette ikke være et problem, men virkeligheden er noget andet, da det vurderes 

svært at fastholde et fuldstændigt unbiased syn på kommende data. Perspektivet på data er objektivt, men 

resultaterne fra første interview er skelsættende, og havde en anden case-virksomhed været første interview, 

så ville det teoretiske afsæt havde været et andet. Forventningen er dog, at de endelige resultater alligevel ville 

nærme sig hinanden i høj grad. 

 

Validitet relaterer sig til gyldigheden af data og analysen, altså - undersøges det rigtige. Ved begrebsliggørelse 

af ’markedsføringsværktøj’ i relation til crowdfunding, er der en validitetsudfordring i, at markedsførings-

værktøj ikke er et forudbestemt begreb, og derved svært at afgøre, hvorledes resultaterne præcis forklarer dette 

begreb. I tidligere afsnit er begrebet blevet sat i sammenhæng med eksisterende teori på området nemlig i 

forbindelse med Infinity-modellen, dog indeholder begrebet også en vis grad af subjektiv forståelse og bliver 

anvendt i flæng (Junge et al., 2021; Brown et al., 2017). Det vurderes, at validiteten forøges ved at anvende en 

bredt spørgende interviewguide, som har sit afsæt i relevant teori på området, samt det faktum at anvendelsen 

af Grounded Theory muliggør undersøgelser af lavt belyste områder, og gennem analysen vil teori om netop 

udefinerede begreber blive opstillet. 
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Ved kvalitative studier som dette, så er antallet af respondenter ofte lavt, og dette har også betydning for 

validiteten. Der er blevet interviewet syv forskellige case-virksomheder, og på baggrund af deres udtalelser 

opstilles teori på området. Det argumenteres for, at de grundige overvejelser omkring sampling i afsnit 4.5.2 

gør, at validiteten forbliver høj og derved leder til gyldige og valide resultater. 

 

Sidste led i vurderingen af verifikationen af studiet er generalisering og studiets evne til dette. Her er det vigtigt 

at pointere, at generalisering i statistisk forstand ikke er målet ved kvalitative studier. Det er åbenlyst, at udta-

lelser fra syv case-virksomheder ikke er nok til at sige noget helt generelt og signifikant om crowdfunding i 

Danmark. Dog er der tale om en form for analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2015), da anvendelsen 

af case-virksomheder giver et situationsbillede af crowdfunding i markedsføringsregi, og er med til at forklare 

ligheder, forskelle og mønstre case-virksomhederne imellem. Ved den interpretivistiske tilgang findes der hel-

ler ikke én universel sandhed, derfor giver det heller ikke mening at søge en overordnet general forståelse. Der 

fastholdes derfor til en kortlægning samt udvikling af teoretisk ramme på baggrund af case-virksomhederne. 

 

4.5.9 Rapportering 
Sidste fase af en interviewundersøgelse er rapporteringen. I dette studie udgøres rapporteringen i form af sek-

tionen ’5 Analyse – resultater’, hvori fundene af analysen ved hjælp af Grounded Theory vil blive præsenteret 

og gennemgået. Alle koder fordelt på de tre niveauer fremgår af bilag 5.6, og den samlede datafil med udta-

lelser, memos, koder, kategorier osv. kan findes i bilag 6.1. 

 

  



 41 

5 Analyse – resultater 
Med udgangspunkt i analyse ved Grounded Theory præsenteres her resultaterne. Ved at anvende den store 

mængde af kodet data og serier af memoer, kan der opstilles en teori, der er med til at forklare og forstå den 

overordnede problemstilling. 

 

Afsnittet er opbygget ud fra kernekategorierne og de dertilhørende kategorier fra anden kodningen. Disse fire 

kernekategorier vil derfor blive gennemgået og underbygget gennem brugen af data. Hver kernekategori er 

blevet illustreret, og afslutningsvis vil det blive summeret i en samlet model. 

 

5.1 Rammevilkår 
Gennem analyse af udtalelserne fra case-virksomhederne er der blevet kortlagt fem forskellige rammevilkår. 

Ved rammevilkår forstås omkringliggende variabel, som positivt eller negativt betinger det at arbejde med 

crowdfunding som et markedsføringsværktøj. Disse rammevilkår skal iværksættere være opmærksomme på 

og forholde sig til. Rammevilkårene kan ses i figur 4, og de vil enkeltvis blive gennemgået ift. indhold og 

relevans med belæg fra case-virksomhederne. 

 

 
Figur 4 - kilde: egen tilvirkning 

 

5.1.1 Platformens indvirkning 
Crowdfunding er en tre-parts organisering, da man på den ene side har kampagneejeren og på den anden side 

crowden. Imellem disse parter er der ’platformen’ som mellemaktør. Iværksætterne ser de positive effekter af 

platformen, men de forholder sig også kritiske overfor den kontrol og indflydelse, som platformen har. 
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Positive effekter: Platformen er en kanal, som gør, at virksomhedens kampagne, og derved brand, produkt og 

idé kommer ud til en ellers tilnærmelsesvis utilgængelig målgruppe for virksomheden. Nyopstartede virksom-

heder har et begrænset reach, da de ikke har været på markedet i lang tid, og på den anden side er der en 

platform, som har en medlemsbase med folk, der aktivt har valgt at interessere sig for crowdfunding-projekter. 

Denne fordel fremhæver Marianne: ”Jeg kan huske, at da den første (kampagne) gik live, så var jeg overrasket 

over, at der var mange, der købte, før jeg havde sendt det ud til mine venner og mit eget netværk. Det var bare 

folk, der ligesom er på platformen i forvejen, som jo egentlig ikke kender mig. Så de har bare set det, og så 

støttet det, så det er jo super markedsføring” (Casju). 

 

Platformen hjælper og sparer med kampagneejeren. Ved virksomhedernes første kampagne har de givetvis en 

lav grad af erfaring om dynamikken i crowdfunding, hvor platformen sidder med et mere erfarent perspektiv 

og er til rådighed. Jakob havde denne kommentar til hjælpen fra COOP Crowdfunding: ”Som COOP jo også 

meldte ud: ’Jo mere aktive I er, jo mere aktive bliver vi’. Så vi fik jo brugt dem så meget, og det blev vi bedre 

og bedre til i løbet af projektet.” (Skovhaver.dk). En aktiv kampagneejer giver derved også en aktiv platform, 

hvor denne synergi er med til at løfte hele projektet. Platformen har selvfølgelig også selv et økonomisk inci-

tament med at få nået målet. 

 

Ved at være at finde på en velrenommeret platform, så giver dette også en grad af validitet af både virksom-

heden og produktet. Nyopstartede virksomheder er ikke velkendte, og som udefrakommende forbruger vil 

placeringen på en kendt crowdfundingplatform være en blåstempling af virksomheden, som forbrugeren kan 

støtte sig op ad. Jakob forklarer dette ved at bruge ordet ’signalværdi’, som fører til markedsføringsværdi: 

”Bare det at flashe COOP som en samarbejdspartner, selv om vi jo bare er kunde i deres biks. Det har givet 

os enormt meget. En eller anden signalværdi - altså det er jo været en validering af os. At COOP gider at stå 

bag det og støtte op om det. Så markedsføringsværdien er rigtig stor for en lille ny virksomhed” (Skovha-

ver.dk). Og særligt ved COOP Crowdfunding, fremhæver fødevarevirksomhederne (Bælg, Social Vanilla, 

Casju og Agrain), at samspillet mellem en fødevareorienteret virksomhed som COOP, COOP’s målgruppe og 

så deres produkter går op i en højere enhed, da tingene matcher og validiteten opnås. 

 

Negative effekter: På den anden side, så pointeres kritiske punkter ved platformens indvirkning også. Som 

det senere vil blive præsenteret, så anser flere iværksættere crowdfunding som en markedsundersøgelse, dog 

er der en dataudfordring ved, at tingene går igennem en ekstern aktør – platformen. ”Vi har ikke fået så megen 

data. Udover hvor de (støtterne) bor, og hvad de hedder - ellers ikke.” (Bælg). Manglen på data gør det derfor 

svært at gennemskue, hvem det er der præcist støtter, og derved også svært at arbejde videre med i et markeds-

føringsregi, som det påpeges her: ”Men ellers er det lidt svært at være helt sikker på segmentet, jeg kan jo kun 

se navnet på dem, som har støttet crowdfundingkampagnen.” (Casju). Data mangler for at kunne sige noget 
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om et potentielt kundesegment, hvorved en værdi af denne ’markedsundersøgelse’ bortfalder for virksomhe-

den. Det er hos platformen, at ansvaret er placeret: ”Man skulle tage fat i COOP Crowdfunding, prøv lige at 

tilbyde noget af det her data. (…). Altså laver du nogle analyseapparater, der går ind og fortæller mig: Dem 

der har været inde på din profil, jamen, de er den her aldersgruppe. De er fordelt ud over landet på den her 

måde. (…). Så der gemmer sig på COOP’s side så sindssygt meget data, som ville være brugbart for dem, der 

laver kampagne.” (Årø Vingård). 

 

Iværksætterne stiller også krav om gode kommunikationsmuligheder mellem dem og støtterne, som skal faci-

literes gennem platformen. ”COOP har så også efterfølgende en platform, hvor man kan sende mails ud til 

alle sine backers gennem deres platform, hvorimod IDA, der skal man selv sidde og skrive mails i sit eget 

mailsystem” (Mewalii). Platformene er derfor ikke homogene på dette punkt, og Simone fra Mewalii fremhæ-

ver besværligheden ved at skulle arbejde med kommunikationen uden teknisk funktionel støtte fra platformen. 

Der er behov for at kunne være i kontakt med støtterne for at informere dem om processen og fastholde rela-

tionen til dem. En god platform vil derfor have denne funktionalitet inkorporeret i deres system. 

 

5.1.2 Støttere 
Uden støttere, ingen crowdfunding. Formålet med støttere i sammenhæng med rammevilkår er at kortlægge, 

hvad det vil sige at være en støtter, og hvordan støttere kan inddeles i markedsføringsmæssig kontekst. Data 

peger på en tredeling, hvor der er ’støttere som det nære netværk’, ’støttere som ikke-kunder’ og ’støttere som 

kunder’. Generelt om støttere kan siges, at de har en særlig interesse i projektet, givetvis passionerede om 

projektet/produktet, og derfor er de også tilbøjelig til at komme med feedback til virksomheden. Samtidig 

oplever virksomhederne en overbærenhed hos støttere. Der er en vis risiko ved at støtte et urealiseret projekt, 

og derfor kan deadlines og leverancer være svære at overholde, dette er en præmis ved crowdfunding. Dette 

opleves bl.a. hos Mewalii, men de mødes af en forstående crowd, som accepterer forsinkelserne: ”Og at folk 

er okay med, at vi har udskudt en del gange, og folk stadigvæk bare er glade. Det er megafedt. (…) Jeg håber 

det fordi, de kan se idéen med, at det er et godt projekt, som kan hjælpe på sigt. Så er de okay med, der lige 

går nogle flere måneder.” (Mewalii). 

 

Støttere som det nære netværk: Folk vælger at støtte, fordi de har en personlig relation til virksomheden, og 

dette må ikke undervurderes, som Jakob forklarer: ”Du finder ud af, hvor stærkt dit nære netværk er. Man kan 

sige, at hvis mor og svigermor ikke køber noget, så er det op ad bakke” (Årø Vingård). Det nære netværk 

testes derved af, og for hele setuppet er det betydende, at der kommer økonomisk støtte herfra. Denne type 

støttere anses mindre relevant i markedsføringssammenhæng. 
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Støttere som ikke-kunder: Ikke alle vælger at støtte, fordi de også ønsker at være kunder. Flere støtter, fordi 

de bare gerne vil støtte. Adskillelsen mellem disse og dem, som faktisk kan anses at være kunder, kan være 

besværlig, især set i relation til den lave datamængde (se afsnit 5.1.1). Et eksempel på dette er fra case-virk-

somheden Mewalii: ”Og der er også flere mænd, der har købt vores produkter bare for at støtte.” (Mewalii). 

Eftersom de producerer bæredygtige hygiejnebind til kvinder, så vurderes støtte fra mænd ikke at være direkte 

relateret til forbrug af dette produkt. Vigtigst af alt er det at sige, at data peger på, at der ikke kan sættes 

lighedstegn mellem støttere og kommende kunder, selv efter man har taget det nære netværk ud af ligningen. 

 

Støttere som kunder: Er den mest markedsføringsinteressante type. De vælger at støtte, fordi de også uden 

for crowdfunding-regi kunne finde på at købe produktet, altså som slutforbrugere. Kendetegnet ved denne 

gruppe er, at de har taget særlig stilling til produkterne, som Benjamin beskriver det: ”Dem, som bruger crowd-

funding af forbrugere, det er jo virkelig nogle, som har taget stilling til tingene. Derved får man nogle kunder, 

som går igen” (Bælg). Støtterne sætter sig ekstra godt ind i hele projektet, og vælger de så at støtte, så peger 

Benjamin på, at de vil komme igen enten i andre crowdfundingkampagner eller i virksomhedens daglige drift. 

I forlængelse af dette så påpeger Amie en sammenhæng mellem begrebet ’conscious consumers’ og crowd-

funding (særligt ved kampagner, der spiller på bæredygtighed): ”Ja, der er kommet, hvad vi kalder conscious 

consumers, (…) der går ind og støtter på crowdfunding. Og vil læse mere om produktet og også interesser sig 

for virksomhedernes værdikæde. Så de føler ligesom, at de kan gøre en forskel med deres køb.” (Social Va-

nilla). Kunderne er derfor ikke almindelige kunder, som bare køber ting i forbifarten, men det er den fordy-

bende forbruger, hvis valg kræver den rette overensstemmelse mellem forbrugerens holdning, og det virksom-

heden udtrykker i kampagnen. Data understreger også det aktive valg, som støttere gør, ved selv at gå ind på 

kampagnen og sætte sig ind i tingene, set i forhold til markedsføring på sociale medier: ”Der er en værdi i, at 

man jo har en tættere kontakt med ens potentielle kunde, fordi det er dem, der opsøger dig på platformen. Så 

i stedet for at jeg ’popper op’ enten i form af (…) trykt eller digitalt eller SoMe. Hvis jeg popper op som noget, 

de ikke selv har ønsket, så er relationen jo tungere at have. De går ind, søger og følger specifikt på min 

crowdfundingkampagne.” (Årø Vingård). Det aktive valg giver derfor en anden tilgang for kunderne, hvor det 

er mere på deres egen banehalvdel i forhold til at blive eksponeret for markedsføring direkte fra virksomheden.  

 

5.1.3 Eget netværk 
I relation til ovenstående punkt med ’støttere som det nære netværk’ så fremhæves her vigtigheden i at have 

sit eget netværk samt at lade det arbejde for én. Dette er en præmis for at få udbredt sin kampagne og budskab, 

og derfor karakteriseres dette som et af rammevilkårene. Som det fremgår af ovenstående citat, så har virk-

somheden en udfordring, hvis mor eller svigermor ikke vil støtte. Samtidig så peger data på, at økonomisk 

støtte ikke er det eneste, man kan få ud af sit eget netværk. Det, at kunne dele kampagnen på sociale medier 

og så lade netværket videredele det, skaber i høj grad ringe i vandet, som kampagneejeren får værdi af både 
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økonomien og eksponeringen. ”Og så var det meget mund til mund, med at fortælle det til venner og familie 

og lade dette netværk fortælle det videre til deres bekendte. Så det hele bare arbejdede sammen.” (Bælg).  

 

Forskellen mellem at anvende crowdfunding, og så ”bare” sælge via egen webshop er, at crowdfunding er 

nemt at dele, det er en anledning, og der er årsag forbundet med aktiviteten, nemlig at komme i mål. Der er 

derfor en legitimering ved at dele crowdfunding fremfor en webshop. Hvilket Marianne forklarer her: ”Og så 

er der via egne kanaler. Der når man nogle gange kun så langt, som man nu gør. Men det er en nem ting at 

dele for andre (…) end hvis jeg nu bare solgte noget fra en butik. Og så er der det med, at man har et mål i 

crowdfunding, og at det er for at man kan komme i gang med et eller andet. At hvis man får pengene, jamen 

så kan man få købt sig sin karamelmaskine og komme i gang med at producere” (Casju). Ens eget netværk 

anspores derfor til at sprede budskabet om crowdfundingkampagnen, hvilket kan medføre en sneboldeffekt, 

og kampagnen får mere støtte og eksponering. Dette rammevilkår skal iværksættere være opmærksom på, da 

de skal have plejet og klargjort eget netværk, samt være opmærksomme på den merværdi der ligger i, at andre 

deler ens kampagne, fremfor at det blot deles via egne kanaler. 

 

5.1.4 Eksterne barrierer 
Af alle rammevilkårene er ’eksterne barrierer’ det vilkår, som virksomheden som enkeltaktør kan gøre mindst 

for at påvirke. De tre centrale eksterne barrierer, som data peger på, er: Lavt kendskab til crowdfunding, svært 

at mobilisere den ældre generation og lave målbeløb. 

 

Kendskabet til crowdfunding: selvom crowdfunding i Danmark kan spores tilbage til begyndelsen af 

10’erne, så oplever iværksætterne store udfordringer med, at det almene kendskab til crowdfunding er lavt. 

Med dette menes, at støttere ikke er klar over, hvad det at lave crowdfunding indebærer, og hvordan de skal 

forholde sig til det. ”Så på den måde var der masser af potentiale, der ikke blev indløst, fordi det generelle 

kendskab til disse platforme stadigvæk er for lav, og der er en stor usikkerhed på grund af det. (…) Men jeg 

har rigtig, rigtig mange gæster og besøgende, der viser kæmpe interesse, men som ikke går ind og støtter 

projektet, fordi det for dem virker uoverskueligt.” (Årø Vingård). Altså oplever potentielle støttere en uover-

skuelighed ved at støtte crowdfunding-projekter. Denne kendsgerning resulterer i lavere støtte og mindre ud-

bytte på flere parametre. 

 

Det lave kendskab kommer også til syne, når potentielle støttere misforstår crowdfunding, som bl.a. Amie har 

oplevet det: ”Ja, der er nogle, der har en forestilling om, at man samler ind, altså laver indsamling, og får 

man 50.000 ind, så sidder man med alle de 50.000 på kontoen. Så folk tror at crowdfunding er ligesom at lave 

fundraising.” (Social Vanilla). Denne misforståelse medfører et forkert narrativ omkring det at lave 
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crowdfunding, som bliver degraderet til en simpel indsamling, hvormed flere af sidegevinsterne og markeds-

føringsværdien formindskes. 

 

Mobilisering af ældre generation: Data peger på, at kombinationen af teknologisk kunnen og et fænomen, 

som i høj grad forklares med engelske begreber, nedsætter muligheden for at mobilisere den ældre generation. 

Dette tydeliggøres ved Jakob fra Skovhaver.dk’s udtalelse til spørgsmålet om de barrierer, som han oplever 

ved crowdfunding i Danmark: ”I høj grad folks bevidsthed om det og især den ældre generation. Altså der er 

en købekraft i den ældre generation. Som er svær at mobilisere.” (Skovhaver.dk). Igen er der her tale om mulig 

uforløst potentiale både økonomisk, da der er tale om en købekraftig generation, men også i forhold til at få 

indsigt i potentielle kunder efterfølgende. 

 

Lavt målbeløb: Case-virksomhederne oplevede at være nødsaget til at sætte lave målbeløb for at kunne 

komme i mål, da det er, hvad markedet tillader i Danmark. Skovhaver.dk blev fx rådet til at sætte deres oprin-

delige mål ned fra 500.000 til 100.000, hvilket stadig blev anset som ambitiøst. Aviaja fremhæver også dette 

her: ”Og du rejser jo ikke 500.000 på en crowdfunding, så er det fx måske 75.000 eller 100.000 eller 50.000. 

Det er jo det der er ulempen ved rewardbaseret crowdfunding. Det er ret små beløb.” (Agrain). De lave beløb 

gør det svært at få det til at løbe rundt økonomisk for virksomhederne, da der er flere omkostninger forbundet 

ved crowdfunding. 

 

5.1.5 Værdier 
Sidste rammevilkår er ’værdier’ og med dette menes, at gennem analyse af data, så blev det tydeligt, at der er 

et mønstre med de værdier, som er præmisser for crowdfunding og de værdier, som virksomheden selv gerne 

vil udtrykke. Det at lave crowdfunding bliver anset som en proces, der indebærer 1) transparenthed, 2) ærlighed 

og 3) personificering af virksomheden. Helt overordnet så udtaler Jakob at: ”Jeg tror, jeg fremstår knapt så 

konservativ og traditionel, som jeg gjorde inden.” (Årø Vingård). Der er altså forbundet noget moderne med 

crowdfunding, hvor der brydes med de traditionelle former for at drive forretning. Jakob fortsætter: ”Så hele 

kampagnen var også bygget op på en friskere og mere udadvendt måde, end jeg plejer at markedsføre mig selv 

på. Altså så på den måde, så føler jeg jo, at på den personlige del, der gav vi den virkelig gas.” (Årø Vingård). 

Virksomheder, som laver crowdfunding, skal derfor være opmærksomme på, at der stilles implicit krav om at 

sætte ansigt på virksomheden. Dette følger Marianne op med, når hun pointerer grunden til at Casju kom i 

mål: ”Jeg tror, det har været en blanding mellem det der med, at man er meget personlig og meget gennem-

sigtig, har jeg et indtryk af, at folk på platformen godt kan lide. Altså at man også deler, måske hvis man har 

nogle udfordringer undervejs. Og ligesom er sådan: ’hey jeg er også et menneske, og jeg prøver at gøre det 

her’.” (Casju). Dette peger i retningen af, at crowdfunding er en meget menneskelig proces, hvorved den 

typiske facade, som adskiller forbrugere og virksomhed, fjernes, og der kigges mere direkte ind i 
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maskinrummet. Marianne siger også direkte, at folk synes godt om dette element, hvilket blot styrker værdi-

ernes vigtighed for at lave en velfungerende kampagne. Samme erfaring har Simone gjort sig: ”Det her med, 

at vi gerne vil være transparente, altså det prøver vi virkelig også at være ved at sige: ’Vi er bagud i processen, 

og det skyldes det her, det her, det her’.” (Mewalii). Disciplinen at lave crowdfunding stiller derfor krav til 

virksomheden om transparentheden og ærligheden gennem en menneskeliggørelse af virksomheden. 

 

5.2 Crowdfunding som internt værktøj 
Undersøgelsen af crowdfunding som markedsføringsværktøj førte til en bred indsigt i det operationelle maski-

neri, som en iværksættervirksomhed består af. Analysen indikerede en lav grad af strategisk fundament for 

mange af virksomhederne på det tidspunkt, de påbegyndte med crowdfunding. Mange interne processer var 

derfor ubetrådt jord, og i forbindelse med crowdfunding skulle der tages stilling til disse processer. Data taler 

et tydeligt sprog ved, at crowdfunding og læringerne herfra ikke kun retter sig eksternt, men i høj grad påvirker 

den dynamiske og tilpasselige unge virksomhed. Det er derfor muligt at tale om crowdfunding som et internt 

værktøj. Dette afsnit opledes i fire kategorier; Aktivering, Feedback og opbakning, Virksomhedens DNA og 

Klogere på egen brug af markedsføring. Denne opstilling kan ses i figur 5. 

 
Figur 5 - kilde: egen tilvirkning 

5.2.1 Aktivering 
Crowdfunding kan virke som et igangsættende middel for en nyopstartet virksomhed. Dette kan ses i flere 

afskygninger, alt efter hvorhenne virksomheden er i sin opstart. Udtalelserne fra case-virksomhederne tyde-

liggør, at ved især første crowdfundingkampagne skulle der tages stilling til en række forrentnings- og mar-

kedsføringsaktiviteter. Af denne årsag kaldes denne kategori for Aktivering og vil beskrive de interne proces-

ser, som crowdfunding medførte. 
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Først og fremmest kan crowdfunding være anledning til at registrere sin virksomhed. Dette var tilfældet for 

Casju: ”Den første kampagne der var vi ikke særlig langt med at være i mål med vores produkt, faktisk var det 

i forbindelse med crowdfunding, at jeg oprettede min virksomhed. Så det var sådan et meget tidligt stadie. Jeg 

havde nogle idéer om, hvordan produktet skulle være. Havde en idé om opskriften, idé om logo og hele uni-

verset omkring det, men ikke mere end det. Så det var meget ufærdigt, føler jeg. Men fik alligevel udarbejdet 

en crowdfunding” (Casju). For at lave en crowdfundingkampagne skal man have et CVR-nummer, og selvom 

Casju nok var blevet til en virksomhed før eller siden så medførte valget om at lave crowdfunding til en effek-

tivisering af processen og satte derved gang i tingene. 

 

Virksomheden skal i opstartsfasen tage stilling til, hvordan man kommunikerer og markedsfører sig selv: ”Vi 

startede jo næsten ud med kommunikation og markedsføring gennem crowdfundingen,” (Social Vanilla). ”Ja-

men, den første kampagne har haft stor betydning for på baggrund af den, fik vi lavet nogle aftaler med de-

tailhandlen og kom på markedet og kunne lancere vores produkter.” (Agrain). Citaterne her vidner om den 

fundamentalitet, som bliver skabt med afsæt i crowdfunding. Udover de mere grundlæggende vilkår for det at 

drive en virksomhed, fortæller Simone fra Mewalii også, at de på den baggrund har skulle tage stilling til post 

på sociale medier. Dette var nyt for dem, og derfor skulle formulering, forskellige budskaber til forskellige 

målgrupper og hyppighed overvejes. 

 

Det er også Simone, som kommer med en sigende udtalelse for, hvad aktivering af disse forskellige elementer 

af virksomheden har af betydning. ”Altså jeg vil vurdere det (crowdfunding) som et genialt markedsførings-

værktøj, i hvert fald for os. Men igen det er det med, vi bliver jo nødt til at få os selv ud, hvis vi vil have 

pengene. Det hænger bare sammen. Vil du have noget, må du gøre noget. Og ellers så sker der ikke noget. Og 

det har været helt vildt godt for os.” (Mewalii). For at komme i mål bliver man som iværksætter nødt til at 

igangsætte flere handlinger og tage stilling til en lang række ting i relation til crowdfunding. 

 

5.2.2 Feedback og opbakning 
Den crowdfunding-begrundede respons, som virksomheden modtager, er en essentiel faktor i crowdfunding, 

da man ifølge virksomhederne ikke oplever samme respons i den daglige drift af virksomheden. Responsen 

kan opdeles i tre typer; 1) Bekræftelse, 2) Konstruktiv feedback og 3) Positiv opbakning. 

 

Bekræftelse: I løbet af kampagnen, får virksomheder en række input, som kan være med til at be- eller afkræfte 

forskellige hypoteser. Disse hypoteser kan komme til udtryk på forskellig vis og indebærer bl.a. forventninger 

til interesse for produkter (ses gennem rewards) og målgruppe. Til spørgsmålet: Vil du sige, at crowdfunding 

har gjort dig klogere på, hvordan I skaber værdi hos kunden, så svarer Amie: ”Hvis jeg skal være helt ærlig, 

så er der faktisk en fordel ved det, da rigtig mange af kunderne har valgt at købe vaniljestænger som reward 
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fremfor alle mulige andre produkter. Der viste det sig, at størstedelen af vores kunder bare var interesseret i 

rene vaniljestænger.” (Social Vanilla). Den respons er gennem støtternes valg af rewards, hvor hun ser en 

tendens til, at kerneproduktet med vaniljestænger opnår stor interesse, hvilket bekræfter hende i, at det er det 

rigtige kerneprodukt. Jakob har samme oplevelse: ”Jeg vil sige, jeg blev glædeligt bekræftet i at nogle af de 

idéer, jeg har haft, de også vil kunne fungere i praksis.” (Årø Vingård). Hvor han testede et nyt koncept af 

med at få besøgende på vingården til sociale events med destillering af egen gin. Crowdfunding var dermed 

med til at bekræfte hans hypotese i, at det var en god idé, og han kan derfor med mere sikkerhed gå videre med 

idéen. 

 

Konstruktiv feedback: Størstedelen af responsen er ’positiv opbakning’ dog fik flere case-virksomheder også 

feedback de kunne gå ud og anvende. Rent praktisk så fik både Bælg og Skovhaver.dk feedback om levering 

af produkter. Denne type af respons kan de så anvende til at sikre et bedre leveranceflow i fremtiden. Crowd-

funding er et godt sted at gøre sig disse læringer, da støtterne anses som mere overbærende og investeret end 

den typiske kunde. En af de mest bekræftende former for feedback er genkøb, hvilket Aviaja også pointerer: 

”Altså en kvalitativ feedback, ja det har vi. Og så synes jeg jo også, at det at de køber igen er en feedback i 

sig selv.” (Agrain). Flere af case-virksomheder ville dog gerne ønske sig mere konstruktiv feedback, end det 

de har fået, og der er flere veje derhen. Af praktiske eksempler er der Casju, som har lavet en sideløbende 

spørgeundersøgelse blandt støttere for at høre dem om forskellige aspekter ved produktet og virksomheden. 

 

Positiv opbakning: Tilværelsen som iværksætter er ikke altid den nemmeste, som Simone forklarer: ”Vi vid-

ste ikke, det var så hårdt at være iværksætter” (Mewalii). Derfor ligger der en særlig menneskelig motiverende 

værdi i at lave crowdfunding og modtage positiv opbakning. Alle case-virksomheder kunne berette om respons 

fra støttere, som havde set deres kampagner og gerne ville give et skulderklap retur. Til spørgsmålet om feed-

back fra støttere svarer henholdsvis Benjamin og Jakob følgende: ”At de bare gerne vil have det overalt. At 

det er så godt og specielt. Så meget positiv feedback.” (Bælg) og ”Vi har jo fået feedback på den måde, at der 

har været rigtig mange, der har sagt, det er fandme sejt, og det er spændende.” (Skovhaver.dk). Derved bliver 

den positive opbakning også en bekræftelse på, at virksomheden er i gang med noget, som folk gerne vil have 

mere af og synes godt om. Responsen bliver derved en motiverende faktor for at fortsætte. 

 

5.2.3 Virksomhedens DNA 
For flere af case-virksomhederne så er crowdfunding en skelsættende begivenhed, især ift. lanceringen af pro-

duktet. Det er blevet en grundlæggende fortælling om virksomheden, og derfor navngives denne kategori for 

’Virksomhedens DNA’. Til spørgsmålet om virksomhedens profil ud ad til, så svarer Aviaja: ”(Crowdfunding) 

har været med til at skabe den, det er jo det, som vi har brugt det til” (Agrain). Hun fortsætter omkring crow-

dfunding som en del af sin virksomheds DNA med: ”Ja, helt sikkert. Det kommer til udtryk ved, at vi kommer 
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til at gøre det igen. For os er crowdfunding et middel og ikke et mål i sig selv. Det er en del af vores virksom-

heds fortælling, at vi har lavet crowdfunding.” (Agrain). Det at have crowdfunding med i bagagen som en del 

af narrativet om virksomheden kan have værdi og anvendes i forskellige kommunikative sammenhænge, hvil-

ket Simone har et konkret eksempel på: ”For ikke så lang tid siden vandt vi nogle priser bl.a. udpeget som 

årets klimaiværksætter, og fået 250.000 kr. Det var da også en af vores slides, at vi havde solgt godt 10.000 

bind for 84.000 kr. til 400 kunder (via crowdfunding) uden at gøre så meget markedsføring” (Mewalii). De 

positive gevinster ved crowdfunding fremhæves derfor i andre sammenhænge, og det er mere eller mindre en 

fast del af præsentationen af virksomheden, hvilket giver mere dybde til virksomheden. Selvom Skovhaver.dk 

ikke har et konkret eksempel på brugen af crowdfunding som en del af deres DNA, så er kapitlet om crowd-

funding stadig funderet naturligt i den samlede fortælling om virksomheden: ”Jo, selvfølgelig vil det blive en 

del af vores story omkring opstart af virksomhed (…). Det må være noget, der sådan naturligt bare bliver en 

del af vores forløb og historie.” (Skovhaver.dk). 

 

5.2.4 Klogere på egen brug af markedsføring 
Sidste punkt i den interne del af crowdfunding er, hvordan virksomheder opnår læring om deres brug af mar-

kedsføring ved at anvende denne alternative måde at kommunikere på, som crowdfunding nu er. Læringerne 

kan derfor anvendes enten i den daglige drift eller i kommende kampagner. Helt overordnet så gjorde crowd-

funding for Årø Vingård, at de indså en større værdi i at planlægge og strukturere deres markedsføring: ”Bl.a. 

på baggrund af vores crowdfundingprojekt, så går vi i højere grad i gang med at arbejde med markedsførings-

planlægning. Så det har været en proces, hvor crowdfundingprojektet egentlig bare har understøttet os i det 

nødvendige i at have en struktur på vores markedsføring, så vi ved, hvad vi skal gøre hvornår, og på hvilke 

platforme vi skal operere.” (Årø Vingård). Den meget målorienterede og tidsbegrænsede aktivitet, som crowd-

funding nu er, gør, at der skal være rød tråd mellem de forskellige aktiviteter, som virksomheden foretager sig, 

og dette kræver planlægning. 

 

Kendskabet til kunderne gennem støtterne fra crowdfunding har også en markedsføringsværdi, som kan trans-

formeres over til andre dele af virksomheden. Det oplevede Benjamin: ” vi fandt ud af at vores primære kunder 

nok mere var de ældre kvinder, fremfor de yngre - og det fandt vi ud af til dels på crowdfunding og via vores 

egne nye webshop. Men eftersom crowdfunding kom før webshop, så var det bestemt her, at vi fik vores første 

praj omkring hvem vores kunder var. Det arbejdede vi videre med, da vi så lavede vores webshop og med 

SEO-optimering osv.” (Bælg). Viden fra crowdfunding kan derfor anspore virksomheden til at forfølge særlige 

segmenter og opbygge andre dele af de markedsføringsmæssige touchpoints efter dette. Crowdfunding er altså 

en læringsproces, hvorved optimering af markedsføring er en vital sidegevinst. 
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5.3 Crowdfunding som udfarende middel 
En essentiel del af undersøgelsen var, hvilken ekstern effekt crowdfunding medførte. Data blev grupperet til 

denne kernekategori, som i høj grad er med til at beskrive, hvordan crowdfunding kan forstås som et eksternt 

markedsføringsværktøj. Kernekategorien kan forklares ud fra seks underkategorier som er; ’Døråbner’, ’Mar-

kedsundersøgelse’, ’PR og omtale’, ’Nye markeder og validering’, ’Relationsopbygning og kunderejse’ og 

’Storytelling gennem crowdfunding’. Disse kategorier vil nu enkeltvis blive gennemgået, og det samlede over-

blik kan ses i figur 6 herunder.  

 
Figur 6 - kilde: egen tilvirkning 

5.3.1 Døråbner 
Crowdfunding fungerer som en døråbner på flere parametre. Ved at gå offentligt ud og lave larm i markedet, 

så bliver forskellige aktører opmærksomme på virksomheden, hvilket kan lede til forskellige output. Crowd-

funding bliver den trigger, som gør, at aktører henvender sig til virksomheden. ”Vi er jo blevet hørt og set 

mere ude i kredsene, og folk kan tage fat i os med: Nå ja det var jer fra crowdfundingen.” (Bælg). Data peger 

på fire former for døråbninger i forbindelse med crowdfunding: 1) Led i investeringsprocessen 2) Medier og 

andre former for omtale, 3) Forhandlere og 4) Partnerskaber. 

 

Led i finansieringsprocessen: Selvom crowdfunding er en kilde til finansiering, så er det ikke ensbetydende 

med, at denne kapitalrejsning er tilstrækkelig. Data fremhæver, hvordan det at lave crowdfunding kan blive 

brugt til at få penge fra fonde/legater eller en ny investor med i virksomheden. Især Mewalii udnyttede 
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muligheden ved fonde, hvor resultaterne fra crowdfunding var en overbevisningsfaktor for fondene i, at der 

blandt potentielle kunder er interesse for deres koncept: ”Vi har jo efterfølgende fået fonde med, som så har 

støttet os, hvor jeg 100 procent tror, det også har være på baggrund af, at vi har kunne vise, at vi har altså 

haft salg gennem crowdfunding uden at gøre det store - og folk er interesserede.” (Mewalii). Altså har frem-

visningen af økonomisk interesse gennem crowdfunding været en døråbner for videre finansiering. 

 

Ved at vise omverden, at man har et behov for kapital, samt lave noget larm i sine omgivelser, så tiltrækkes 

potentielle investorer. Det var i hvert fald den oplevelse, som Benjamin havde: ”Men ift. henvendelser, så var 

der nok en 15 forskellige mennesker, som henvendte sig til os omkring investering i virksomheden over de 

sidste to år. Når man er i denne branche, og man laver noget larm, så får man også noget opmærksomhed. Så 

vi er i den grad blevet set.” (Bælg). Der er stor værdi i, at 15 private investorer henvender sig af sig selv, 

derved sparer virksomheden selv at skulle ud og opsøge investeringer. Virksomheden kan nu vælge at inddrage 

investorer og få kapital (og evt. andre kompetencer) ind i virksomheden. Samme rejse har Social Vanilla været 

på: ”Det har betydet at vores nuværende investor, han så os på crowdfundingkampagnen, så det har været 

med til at inkassere en investering.” (Social Vanilla). En relativ lineær fortælling med at tilgængeligheden ved 

crowdfunding åbnede for, at den nye investor kom ind i virksomheden. 

 

Afhængigt af virksomhedens finansielle position og behov så tyder crowdfunding som markedsføringsværktøj 

på, at der åbnes for at få rejst mere kapital. 

 

Medier og andre former for omtale: Omtalen i medier og de ringe i vandet, som dette afleder, har stor effekt 

og forstærker sidegevinsterne af crowdfunding. Dette har Simone en række eksempler på: ”Fx så kommer jeg 

fra Kalundborg, så er der noget, der hedder TV Kalundborg. Skrive til dem: Kunne I tænke jer at skrive om 

det her, og SDU kunne I tænke jer at skrive om det her? Vi er med i disse crowdfundingkampagner og har 

brug for mere omtale, kan I hjælpe os? Så det hjalp. (…) Altså, det har jo haft en effekt ved, at vi er kommet 

ud i flere medier, som vi ellers ikke var kommet ud i.” (Mewalii). Crowdfunding giver derfor anledning til at 

henvende sig til medier, og medierne anser det som nyhedsværdigt at bringe nyhederne. Der åbnes derfor for 

denne form for ekstern kommunikation. 

 

Forhandlere: Crowdfunding er som udgangspunkt henvendt et B2C marked, da rewards afspejler enkeltstå-

ende produkter, som var det en webshop, dog findes der undtagelser for dette blandt case-virksomheder, som 

med blandet succes havde lavet B2B rewards. Ikke desto mindre, så anså flere case-virksomheder crowdfund-

ing som en mulighed for at få en fod inden for hos potentielle forhandlere ved at gøre sig bemærkelsesværdige 

og relevante med en crowdfundingkampagne. ”Der er en lang række detailorienterede partnerskab, som kan 

være med til at udspringe fra projektet. (…) Detailhandlen vil jo også gerne kunne komme med nogle 
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produkter, som folk har hørt om i forvejen.” (Årø Vingård). Det kendskab hos slutforbrugerne, som der op-

bygges ved at lave crowdfunding, formodes at være årsagen til, at forhandlere anser produkterne mere spæn-

dende end før crowdfundingkampagnen blev foretaget. Der nedbrydes en markedsføringsbarriere hos forhand-

lerne ved, at kunderne i forvejen kender til produkterne/virksomheden bag. 

 

Crowdfunding kan også anvendes som en bevidst døråbner til forhandlerne, hvor formålet er at åbne øjnene 

for virksomhedens produkter gennem interesse fra slutforbrugeren. Dette er Agrain et eksempel på: ”Vi lavede 

den første kampagne, (…) og det gjorde vi på baggrund af de første initiale kundedialoger vi havde, fordi 

vores tanke til at starte med var ren industri(kunder). Men de kunne ikke forstå det, - de kunne ikke forstå 

råvarerne, produkterne eller potentialet. Og der er det jo sådan, at hvis man skal have folk til at forstå noget, 

(…), så bliver man nødt til at tale til dem som mennesker i øjenhøjde. Og det bedste vi kunne gøre her, var at 

lave en serie af detailprodukter, som vi kunne vise dem, så de kunne prøve det af og smage dem. Derved blev 

de klogere på diversiteten i produkterne.” (Agrain). Så crowdfunding blev den proces, hvori Agrain viste B2B 

kunderne i øjenhøjde, hvilket potentiale deres produkter indebar. Denne døråbnereffekt har så været nødvendig 

for at starte et forhold til forhandlerne. 

 

Særlig for COOP Crowdfunding som platform er, at på sigt så kan kampagneejernes produkter blive optaget i 

COOP-regi og derved blive distribueret ud til COOP butikker. Derfor bliver crowdfunding på denne platform 

også en døråbner for at have kontakt med COOP og en proces, hvori parterne lærer hinanden at kende. Denne 

overvejelse havde bl.a. Simone: ”Vi gerne vil sælge til COOP på et tidspunkt. Så der er vi kommet indenfor 

og har fået nogle kontakter.” (Mewalii). 

 

Partnerskaber: Der er uden tvivl stor forskel på, hvordan partnerskaber fungerer i den enkelte virksomhed. 

Dog antyder data flere former for partnerskaber, som har set dagens lys på baggrund af crowdfunding. Allerede 

er det blevet beskrevet partnerskaber i form af forhandlere, investeringspartnere og mediesamarbejde, men der 

er flere former for partnerskaber, som er afledt af crowdfunding. ”Og så kom jeg også i kontakt med Social 

Foodies på grund af crowdfunding. Hvor jeg kom ud med nogle pakker og faldt i snak med dem omkring, at 

jeg manglede køkkenfaciliteter, som de kunne give mig, og så kom der efterfølgende det her partnerskab ud af 

det.” (Casju). Marianne fra Casju har altså startet en partnerdialog som følge af crowdfunding, og den vej 

igennem fået et partnerskab omkring virksomhedsfaciliteter. 

 

Leverandører er også potentielle aktører, som kan udvise interesse i en virksomhed i forbindelse med crowd-

funding. Igen ses det, at de henvender sig af sig selv på baggrund af crowdfunding for Bælg: ”Leverandørerne 

og kunderne er nogle som har set os på crowdfunding, og så har de henvendt sig til os.” (Bælg). Derved kan 
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der skabes nye partnerskaber i værdikæden, som kan komme virksomheden til gavn på flere parametre, og de 

undgå selv at skulle ud og banke på døre, da leverandørerne kommer af sig selv. 

 

5.3.2 Markedsundersøgelse 
Kombinationen af produktlancering og feedback fra støtterne er med til at kunne karakterisere crowdfunding 

som en markedsundersøgelse, mener flere af case-virksomheder. Dette har stor værdi for dem, da indsigterne 

kan lede til justeringer eller radikale ændringer i virksomheden. ”Jeg havde også regnet med, at man bare 

skulle købe en masse flasker gin og så videre. Men den del af kampagnen, der fik mest opmærksomhed, det var 

faktisk det med at komme over og lave sin egen gin. Det var jo den del af kampagnen og historien, der røg 

rigtig fint igennem. En lille sidebemærkning til det er, at crowdfunding jo også er en fantastisk markedsunder-

søgelse - altså det er jo virkelig en god måde at finde ud af, om der er interesse på ens produkt.” (Årø Vingård). 

Her beskriver Jakob fra Årø Vingård direkte crowdfunding som markedsundersøgelse. Hans indsigt i forbru-

gernes interesse og adfærd gennem valg af rewards kan anvendes til opstilling af produktportefølje efter kam-

pagnen, hvor han med større sikkerhed kan satse på de sociale events. 

 

Crowdfunding er en anden form for markedsundersøgelse end den survey-baserede, da den indbefatter, at folk 

skal have penge op af lommen. Denne pointe fremhæves af Aviaja: ”Det som gør det (crowdfunding som 

markedsføringsværktøj) så stærk det er, at folk går ind og betaler for det. Der er en anden commitment, end 

når du går ud og laver en undersøgelse og spørger folk: synes du det her produkt er godt? og folk så svarer 

ja, det er megagodt. Det er bare meget bedre med crowdfunding, så skal folk skal have dankortet op af lommen, 

så er det noget helt andet.” (Agrain). Støtternes økonomiske forpligtelsen ved crowdfunding viser derfor et 

andet og mere troværdigt billede af interesse for ens produkter, end de resultater som kommer fra en uforplig-

tende spørgeundersøgelse. 

 

Kritik: Det er ikke uden kritik, at crowdfunding bliver set som et værktøj til markedsundersøgelse. Vurderin-

gen af værdien ved crowdfunding som markedsundersøgelse bygges på, at antallet af støttere og derved stik-

prøven som konklusionerne gøres ud fra, er så lav, at det ikke giver et retvisende billede af det faktiske marked. 

Til spørgsmålet om hvordan Social Vanilla har kunne bruge crowdfunding til at identificere deres kunder, så 

svarer Amie følgende: ”Ja, men vi har faktisk ikke brugt det så aktivt, fordi der var ikke nok støttere til at 

kunne sige noget generelt. Vi brugte det mere til: ’Kan vi sælge noget af det her produkt?’. Vi har ikke været 

inde og analysere selve crowden, fordi det er ikke en volumen, der rigtigt rykker. Så er det nemmere at kigge 

på vores webshop og data derfra.” (Social Vanilla). Mangel på data og især mængden af datapunkter i form 

af antal støttere er så lav, at virksomheder kan have udfordringer med at konkludere noget. Markedsundersø-

gelsen ved crowdfunding er derfor en halv affære, hvor kun overordnede pointer kan gøres, som Amie også 

fortæller: ”Helt grundlæggende har vi kunne måle på - hvad sælger og hvad sælger ikke. Men det var positivt, 
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at der var stor interesse for vaniljestænger i december, men det er jo heller ikke rocket science.” (Social 

Vanilla). Dette antyder, at virksomheder skal være påpasselige med blot at se på resultaterne fra crowdfunding, 

og uden kritisk sans tage dette for gode vare og derefter anvende konklusionerne i andre sammenhænge. 

Crowdfunding giver indikationer, men mangler dybden og sikkerheden. 

 

5.3.3 PR og omtale 
Crowdfunding giver anledning til at lave PR og skabe omtale. Det er tidligere blevet præsenteret, hvordan 

iværksætterne har anvendt sociale medier til at udbrede kendskabet til deres kampagner, samt fået sidegevin-

ster af deres netværk, der har videredelt indholdet. Selvom crowdfunding før blev kritiseret for det lave antal 

af støttere generelt, så peger Jakob fra Skovhaver.dk alligevel på, at en ting er antallet af støttere, noget andet 

er det antal af mennesker, som har været forbi kampagnesiden og på den ene eller anden måde har udvist 

engagement i virksomheden/kampagnen. ”I forhold til værdiskabelse, så har det (crowdfunding) haft en oply-

sende karakter. Fordi der var 150, der støttede projektet, men der er jo mange tusinde, der har set det. Så det 

har i høj grad haft en oplysende karakter, og der er mange henvendelser siden, som har været på baggrund 

af, at de så kampagnen. Så der er helt sikkert været noget oplysende og PR omkring det.” (Skovhaver.dk). 

Kampagnen med tekst-, billede- og videomateriale ligger tilgængeligt for alle til at se og sætte sig ind i, også 

efter kampagnen er kommet i mål, så forbliver kampagnesiden mulig at besøge. Skovhaver.dk pointerer også, 

at dette giver en vedvarende markedsføringskilde. Et halvt år efter at Skovhaver.dk lavede crowdfunding, 

oplever de stadig, at potentielle kunder henvender sig til dem. De har set deres crowdfundingkampagne, og 

derigennem er blevet oplyst om, hvad virksomheden kan tilbyde dem. 

 

Omtalen ved crowdfunding skaber ifølge iværksætterne ikke som sådan nye kunder med det samme (ses der 

bort fra støtterne), det er en mere holistisk proces, hvor omtalen er med til at opbygge virksomhedskendskabet 

hos potentielle kunder. ”Der er folk, der har set vores kampagne, COOP har været rigtig gode til at pushe os 

ud. Så vi har fået en masse brandopbygning gennem crowdfunding.” (Social Vanilla). Amie fremhæver her, 

hvordan omtalen er med til at kreere virksomhedens brand på baggrund af crowdfunding. Og ikke nok med, 

at omtalen i medier og på sociale medier får øjnene op hos kunderne, så skaber dette også en anden effekt. 

Konkurrenterne bliver også mere opmærksomme på virksomhedens eksistens. ”Jeg tror, der er nogle af mine 

konkurrenter, der i højere grad har fået øjnene op for mig, at jeg er her, som både er godt og skidt. Så er det 

jo nok også fordi, der er nogle potentielle kunder, der har fået øjnene op for mig.” (Årø Vingård). Det er nu 

sværere at gemme sig som en lille aktør på markedet, hvilket Årø Vingård både vurderer som et negativt og 

positivt resultat. Som nyopstartet virksomhed kan crowdfunding være med til at skabe relevans for virksom-

heden blandt konkurrenterne og andre centrale aktører, som en del af branchen og værdikæden – bl.a. leveran-

dører og forhandlere. 
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PR og omtalen herved er også en central del af crowdfunding, da det har en anden virkning end det reach, man 

selv kan lave. ”Altså første gang, der prøvede vi på at booste nogle opslag på Instagram og Facebook, hvilket 

vi også var nye i og stadigvæk er. Og der kom egentlig ikke så meget ud af det. Altså vi blev set mere, men der 

var ikke så meget salg i det. Det kom bare virkelig meget i perioder, men der var et eller andet blad, der skrev 

om os undervejs - Samvirke, tror jeg. Og vi anede ikke, hvad der skete. Men det eksploderede bare, så vi fik 

vildt mange penge på en dag” (Mewalii). Ved at blive promoveret af andre medier, så genererede dette kraftig 

stigning i antallet af støttere for Mewalii. Virksomheder skal være klar over denne effekt, og derfor opsøge 

eksterne medier, hvorigennem de har mulighed for at komme ud til en stor mængde af interessenter. Årø Vin-

gård fortæller også om, at ved at lade kampagnen leve på sociale medier, kunne de orientere sig i, hvilke 

produkter/rewards som folk snakkede om, hvilke der blev debatteret, og hvad samtalen spillede på. Dette var 

en værdi for dem, da de på den måde fik indsigt i de styrker og svagheder, som folk pointerede ved deres 

produktportefølje. 

 

Som afsluttende bemærkning om denne kategori, så kom Skovhaver.dk med denne kommentar til PR: ”Jamen, 

jeg synes netop det der med at skabe fokus og få den PR-værdi. Det er crowdfundingens helt store kæphest. 

(…) Det er derfor man skal gøre det. Det er det for mig, når jeg tænker crowdfunding, derfor kunne vi godt 

finde på at gøre igen.” (Skovhaver.dk). Altså er hele PR-delen, der eksisterer i forlængelse af crowdfunding, 

så værdiskabende for en virksomhed som Skovhaver.dk, at lige præcis derfor overvejer de at lave en kampagne 

nummer to. Det er ikke den finansielle del af crowdfunding, som de anser som den mest givende for deres 

virksomhed, men mere det faktum at det har skabt røre i markedet gennem PR og omtale af virksomheden. 

 

5.3.4 Nye markeder og validering 
Crowdfunding er anledning til at komme ud til nye målgrupper og segmenter, som ikke allerede har stiftet 

bekendtskab med virksomheden. Denne faktor er grupperet sammen med begrebet ’validering’, og dette skyl-

des, at iværksætterne oplevede, at ved at få støtte på crowdfunding på de nye markeder, så mærkede de, at 

deres virksomhed og produkter blev valideret. De nyopstartede virksomheder havde primært fået feedback fra 

deres nære netværk, men ved at potentielle kunder køber deres produkter gennem crowdfunding, så viser dette, 

at de har fat i noget, som folk faktisk interesser sig for og bruger penge på. ”Jamen, det (crowdfunding) giver, 

er noget validering af forretningen, konceptet og produkterne. (…) Det er fordi, når man crowdfunder, og man 

gør det med succes, så får man en blåstempling fra markedet.” (Agrain). Virksomheden bliver derfor godkendt 

i markedet ved at komme i mål med sin kampagne, og det er derfor mindre risikofyldt at forfølge det tænkte 

koncept. 

 

Adgangen til de nye markeder er også lettere for virksomhederne, da der langt hen ad vejen ikke er omkost-

ninger forbundet med det. ”Man kan sige, at en værdiskabning var, at vi ikke selv havde lagt ud i forhold til 
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markedsføringen, det sker automatisk, fordi platformen er markedsført og har kunder. Så i forhold til vores 

størrelse, så ville vi ikke kunne komme ind og kommunikere til så mange og sælge et produkt på nogle kanaler, 

der allerede var relevante kunder på. Det er nok det, der er mest værdiskabende.” (Social Vanilla). Så mens 

virksomheden rejser kapital via crowdfunding, så bliver de også markedsført uden at skulle betale for det. 

Platformen bliver derfor en forlænget arm for virksomheden, som rækker ud til de relevante potentielle støttere. 

 

Denne ikke-omkostning relaterede aktivitet bliver også beskrevet som en test-mulighed, for at afprøve marke-

det. ”Den første (kampagne) var helt klart for at teste, om der var et marked for produktet. Altså jeg havde 

denne her idé om de her karameller, men hvordan tester man egentlig, om folk vil købe det? Og der synes jeg, 

at crowdfunding er godt ift., at man ikke skal have nogle penge op af lommen for at lave en kampagne. Det 

var bare en nem måde at teste på.” (Casju). Her fremhæves nemheden ved crowdfunding som test af validering 

af produktet. Det er svært at finde sammenlignelige test-muligheder med crowdfunding, hvor det er så mar-

kedsnære omgivelser som overhovedet muligt, uden det koster noget. 

 

Der er bred enighed blandt case-virksomhederne om, at crowdfunding har hjulpet dem til at komme ud til en 

ny skare, og dette vil på sigt blive en stor fordel for dem. ”Så ens navn kommer jo endnu mere ud gennem 

crowdfunding. (…) fordi man kommer ud til forskellige crowds og aner ikke, hvad de synes er interessant.” 

(Mewalii) og, ”men det (crowdfunding) har helt sikkert sat os på landkortet, vi er virkelig, virkelig nået ud til 

mange mennesker, som aldrig havde hørt om os før, og jeg er sikker på, at vi kommer til at mærke det frem-

over.” (Skovhaver.dk). De nye markeder og den validering, som dette indbefatter, er derfor en kraftig værdi-

skabelse hos iværksætterne, der har givet sig i kast med crowdfunding. 

 

5.3.5 Relationsopbygning og kunderejse 
Næstsidste faktor under ’crowdfunding som udfarende middel’ omhandler, hvordan crowdfunding er en del af 

den kunderejse, som potentielle forbrugere gennemgår, og hvordan dette kan være med til at opbygge relatio-

ner til kunderne. Afsnittet opdeles i tre, da data peger på forskellige måder, der opbygges relationer. 

 

Stifte bekendtskab: I forrige afsnit blev det forklaret, hvorledes crowdfunding er med til at nå nye markeder 

og derved ramme kunder, som ellers ikke var tilgængelige for virksomheden. Dette er starten på en relation 

imellem kunden og virksomheden. Det er et skridt i retning af, at potentielle kunder kan blive transformeret til 

betalende kunder. Amie beretter her om den effekt, som hun oplever ved at skifte bekendtskab med kunder 

gennem crowdfunding: ”Den opmærksomhed, som vi har fået ved at være på COOP, hvor mange har været 

inde og læse om os, det tror jeg gør en forskel, når vi så kommer ud i butikkerne, og de kunder kan genkende 

os dér. Så har man nemlig hørt om os, og vi er ikke et ukendt navn eller virksomhed.” (Social Vanilla). Virk-

somheden kan derfor se en længerevarende effekt af at lave crowdfunding ved at få sit navn ud. Crowdfunding 
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bliver derfor et begyndende touchpoint i kunderejsen, hvor det egentlige salg først sker, når produktet er kom-

met ud på hylderne i butikkerne, og kunden kan genkende produktet fra kampagnen af. Denne evne til at være 

genkendelige kommer bl.a. af det tætte bånd, der er ved crowdfunding, som Aviaja påpeger: ”Altså, der er 

bare en anden nærhed ved crowdfunding. Der er jo en personlig- og en ”ansigtet ud af til”- fornemmelse ved 

crowdfunding.” (Agrain). Bekendtskabet bliver derfor bygget på en mere personlig relation, da kunderne via 

crowdfunding får ansigt på virksomheden. 

 

Crowdfunding er også en mulighed for at få potentielle kunder ind i loopet af virksomheden. Dette kan være i 

form af sociale medier, som folk aktivt følger i forlængelse af crowdfundingkampagnen, men også nyheds-

breve og andre kommunikationsværktøjer. Dette har Marianne fra Casju erfaring med: ” Mange af dem har fx 

signet op på mit nyhedsbrev, (…) så har man dem i sit loop. Da jeg så lavede den anden crowdfunding, så 

kunne man tage fat i dem igen meget nemt.” (Casju). Der opbygges derfor en kundebase fra crowdfundingen, 

som kan anvendes i andre sammenhænge, bl.a. ved ny kampagne. 

 

Vedvarende kunder – ambassadører: I forlængelse af ovenstående argument, så var der blandt case-virk-

somheder stor begejstring for at få loyale og vedvarende kunder ind som resultat af crowdfunding. ”Alle back-

ers, de 85-90, de køber stadig fra os den dag i dag. Så motivationen har også været at få nogle virkelig hard-

core kunder, som kan fortælle om os ude i verden. Vi skal fx til Aalborg i næste uge, og der er nogle af disse 

kunder som kommer derop, bare fordi vi er der. Så det er med at få nogle rigtig loyale kunder.” (Bælg). Der 

peges her på flere fordele ved de loyale kunder. En ting er selvfølgelig, at de skaber en indtægt i virksomheden 

gennem deres direkte køb af produkter, men især den indirekte effekt af, at de ved mund til mund fortæller 

videre om virksomheden til andre. Der er igen en ”ringe i vandet”- effekt ved de loyale kunder. Samme erfaring 

har Agrain også gjort sig: ”Jeg kan se dem, der har været backer i den første crowdfunding, mange af dem er 

stadigvæk aktive på vores sociale medier og køber vores varer i webshoppen osv. (…) de nok skal fortælle det 

til alle dem, de kender. Det er meget, meget, meget, meget stærkere markedsføring end at gå ud og køre en 

eller anden mediekampagne.” (Agrain). Crowdfunding bliver anset som værende et stærkere middel til at 

markedsføre sig, da mund til mund samtalen fra de loyale kunder er mere troværdig og reel end en mediekam-

pagne. Der er altså tale om ambassadører, som bliver skabt ved crowdfunding. De opstår, da det er et mere 

aktivt valg at engagere sig i en crowdfundingkampagne end det er at opleve reklame på sociale medier. ”Ja, 

du får nogle folk ind, som ikke bare klikker på tingene, og swiper videre, du får nogle ambassadører. Det er 

noget andet end de sociale medier, hvor man bliver eksponeret for så meget hele tiden. Crowdfunding er mere 

et aktivt valg forbrugerne gør sig. I langt højere grad end fx Instagram og Facebook.” (Bælg). Distancen 

mellem virksomhed og forbruger formindskes igennem crowdfunding, hvilket er en fordel for virksomheden.  
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Relationer til forretningspartnere: Igennem undersøgelsen blev der spurgt ind til, om crowdfunding æn-

drede ved den forhandlingskraft, som virksomheden havde til forretningspartnere. Der var dog en bred enighed 

om, at forhandlingskraften ikke blev forbedret eller styrket af at lave crowdfunding. Som Jakob fra Årø Vin-

gård pointerer: ”Nej vores forhandlingskraft med den størrelse vi har er stort set ikke eksisterende.” (Årø 

Vingård). Det skyldes altså i høj grad den lille størrelse på virksomheden, at forhandlingskraften ikke ændres. 

Crowdfunding er derfor ikke med til at styrke denne del af virksomheden. Dog giver crowdfunding mulighed 

for at opnå nye relationer: ”Også i forhold B2B, at folk har hørt om os eller set os på crowdfunding. Så et 

output er både den her investering men også, at vi har fået opbygget nogle virksomhedsrelationer, som har 

været positivt.” (Social Vanilla). Så udover at stifte bekendtskab med potentielle kunder, så bliver der også 

skabt virksomhedsrelationer, der er til gavn. 

 

5.3.6 Storytelling gennem crowdfunding 
En kampagneside er opbygget af flere elementer, hvori virksomheden har rig mulighed for at fortælle om 

virksomheden og om den rejse, de er på, og hvorfor det er, at man skal støtte. ”(Crowdfunding er et) virkelig 

godt markedsføringsværktøj. Det der med, at man får lov til at fortælle mere om sit produkt end man normalt 

ville. Normalt ligger du på hylderne, og så skal du fortælle alt på 2 sekunder. Og der handler det også bare 

meget om pris og tilbud. Men dem som går ind, de vil gerne have en god historie. Og du får bekræftelse på det 

marked, du er ved at gå ind på - man bliver ligesom godkendt.” (Social Vanilla). Crowdfunding giver derfor 

en unik mulighed for at gå i dybden med budskabet, hvorigennem potentielle støttere i høj grad kan blive 

informeret på et omfattende grundlag. Amie fremhæver også her en pointe i, at hvis man som virksomhed 

markedsfører sig på andet end blot pris og tilbud, er det en væsentlig faktor at kunne fortælle om, hvad der 

sker bagved produktet. Social Vanilla har stor fokus på bæredygtighed og sociale vilkår for vaniljebønderne, 

og dette værdigrundlag kan være udfordrende at berette om på hylderne i supermarkederne, hvor konkurren-

ternes produkter står ved siden af. Storytelling bliver derfor en vital part af virksomheden, og dette er crowd-

funding med til at fremme. 

 

Til spørgsmålet om, hvad Benjamin tænkte gjorde en forskel for deres kampagne for at komme i mål, så frem-

hæver han også dette med at kunne tage forbrugeren i hånden og gennem historiefortælling informere folk: 

”Ja, det tror jeg, det med at folk ligesom kan følge lidt mere med. Folk kommer mere med ind bag scenetæppet, 

så de kan se, at: Nu skal vi have den her maskine, eller nu har vi lavet den her variant osv. Så det har været 

med til at gøre, at man ser mere end bare den blankpolerede hjemmeside.” (Bælg). Folk kan derfor få en større 

forståelse for, hvad der sker i virksomheden, og derved opnå en anden og mere personlig relation til virksom-

heden. Storytelling også være med til at vise udadtil, hvilken virksomhedstype man er, for at afmystificere 

virksomheden for kunderne. ”Jamen, jeg tror, det er blevet tydeligt for alle, der troede, at vi var langhårede 

nørder, at det er vi ikke. Jeg mener det ikke negativt. Jamen, jeg tror vi har fået formidlet, at vi er in-it-to-win-
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it. Dette er en moderne, spændende, sjov virksomhed, hvor vi henvender os til alle helt almindelige menne-

sker.” (Skovhaver.dk). Skovhaver.dk er påvirket af et marked, hvor der er mange ”frelste typer”, som de selv 

kalder det, og ved at markedsføre sig gennem crowdfunding og vise i kampagnen, hvem de i virkeligheden er, 

så forstår kunderne også bedre, hvad ’Skoverhaver.dk’ er. Kunderne kan så vælge at interagere med dem, hvis 

de føler et værdimæssigt match. 

 

Storytelling bliver derfor anset som noget andet end blot den gængse form for markedsføring og reklame. ”I 

markedsføringsværdien af crowdfunding ligger der en kæmpestor værdi i, at folk opfatter det ikke så meget 

som markedsføring. Folk opfatter det som en rigtig god historie (…) mere end de opfatter det som gule klæbe-

mærkater med tilbud på” (Årø Vingård). Dette bliver anset som en central del af, hvad det er crowdfunding 

kan. Som Jakob formidler det her, så er ”reklamebarrierene” nede for støtterne og interessenter, de ser og 

opfatter ikke crowdfunding som markedsføring, da det hele er bundet op på denne historiefortælling. Der males 

derfor et andet billede, end det mere kommercielle billede, som folk kender fra ”gule klæbemærkater med 

tilbud”. Her spilles på andre motivationer og værdier, som folk er mere tilbøjelige til at engagere sig med. 

 

5.4 Crowdfunding som finansieringskilde set i markedsføringsmæssig kontekst 
Sidste kernekategori er at arbejde med crowdfunding som en markedsføringsaktivitet i lyset af, at crowdfund-

ing er en finansieringskilde. Der er tre aspekter i dette. 1) den finansielle del af crowdfunding i Danmark, 2) 

hvordan crowdfunding kan opfattes som en markedsføringsmæssig legeplads, og 3) hvilke muligheder og ef-

fekter der er for virksomheder ved at lave mere end en crowdfundingkampagne. Denne opstilling er vist i figur 

7 herunder. 

 

 
Figur 7 - kilde: egen tilvirkning 
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5.4.1 Den finansielle del af crowdfunding 
Selvom det kan virke kontraintuitivt at placere den finansielle del af en finansieringsmetode under den mar-

kedsføringsmæssige del, så handler dette i bund og grund om, at det er den konsekvens, som case-virksomhe-

derne understreger. Den finansielle del kom under hård kritik, og derfor er det yderst relevant at bringe dette 

frem i lyset og behandle denne side af crowdfunding i relation til markedsføringssiden. Dette afsnit er opdelt 

i to dele, først sammenlignes crowdfunding med andre finansieringskilder, og herefter præsenteres det, hvorfor 

det ikke primært handler om finansiering ved crowdfunding. 

 

Sammenligning med andre finansieringskilder: Taget over en bred kam så blev case-virksomhederne ud-

spurgt i deres erfaringer med andre finansieringskilder for at skabe perspektiv mellem disse og crowdfunding. 

”Som finansiel model, og hvis man kun ser det som en finansiel model, så er der vanvittigt meget arbejde i at 

arbejde med crowdfunding. I forhold til at få rejst kapital andre steder lige p.t.” (Årø Vingård). Jakob betoner 

her, hvorledes arbejdsbyrden ved crowdfunding er højere. Han har erfaringer med at søge tilskud, hvor han 

modtog et langt større beløb end det, som han havde udsigt til ved crowdfunding. Dog er der ved tilskudssøg-

ning og lignende ingen garanti for faktisk at få noget ud af det. Ved crowdfunding tager man sagen mere i egen 

hånd og driver kapitalrejsningen selv, selvom denne proces kræver tid og kræfter. 

 

Som tidligere benævnt så er beløbene der rejses i dansk crowdfunding sammenhæng relativ lave, og denne 

præmis gør, at Aviaja stiller sig mere kritisk, når der handler om at sammenligne crowdfunding med andre 

former for finansiering. ”Forskellen ligger i beløbets størrelse. Hvis du går ind og kigger på COOP’s platform, 

altså det ligger jo mellem 25 og 75 tusinder, at folk de rejser. Men når du går ud og laver en kapitalrejsningen, 

så er det jo mange millioner. Så det har ingenting med hinanden at gøre.” (Agrain). Det er ifølge hende ikke 

muligt at sammenligne crowdfunding med andre metoder på baggrund af de lave beløb. Værdien skal derfor 

ikke findes i den finansielle del af crowdfunding. Men til dette, så har Jakob også en pointe, når han siger: 

”Men det ene udelukker ikke det andet.” (Årø Vingård). Altså skal man som virksomhed ikke kun regne med 

at få fuld finansiering gennem én finansieringsmetode. Der er mulighed for at få kapital fra forskellige kanaler, 

og her er crowdfunding én, selvom beløbene er relativt lave. 

 

Det handler ikke om finansieringen ved crowdfunding: Blandt case-virksomhederne, som rejste beløb mel-

lem 5.500 kr. til 130.000 kr. ved crowdfunding, er der enighed om, at finansieringsdelen ved crowdfunding er 

underordnet. Denne opfattelse har flere af dem dog først gjort sig efter de påbegyndte at arbejde med crowd-

funding. ”I starten havde jeg den opfattelse, at ved crowdfunding kunne man spare nogle penge op, ved at 

man samler ind til noget, og der vil jeg sige de ressourcer, man bruger på at lave kampagnen og de fees, der 

er på selve crowdfundingen gør, at man står tilbage med eller meget mere end en salgs- og markedsførings-

kanal. (…) Det er en virkelig god markedsførings kanal, men det er ikke sådan, at vi bruger det til at spare op 
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eller købe store ting fra det. På bundlinjen er der ikke så meget tilbage, når den er færdig. (…) Det vigtigste 

er bare, at det er en god måde at kommunikere på, og virksomheder skal være opmærksomme på, at man 

efterfølgende ikke står med en kæmpe pose penge, man bare kan bruge af.” (Social Vanilla). Her påpeger 

Amie, hvordan de indirekte omkostninger forbundet med crowdfunding giver en mindre bundlinje end forven-

tet. Selvom det er gratis at lave crowdfunding, så skal platformen have deres cut af målbeløbet. Hun mener 

derfor, at crowdfunding mere skal opfattes som en salgs- og markedsføringskanal, og at iværksættere skal være 

klar over denne distinktion. Senere forklarer Amie også, at crowdfunding gav mening for dem, da de var helt 

nye og ikke havde andre salgskanaler. De kunne ikke skabe indtjening ved en webshop, og derfor var crowd-

funding god til dette formål. 

 

Udover gebyrer til platformen, så er der også andre omkostninger, da rewards skal forstås som salg af ganske 

almindelige produkter. ”Men vi havde nok håbet på, at den var noget gået lidt højere, fordi der er stadig 

mange udgifter i at skulle producere og sende pakker ud til mange. Og så er der også moms oveni. I sidste 

ende er det ikke så mange penge, man har i overskud.” (Casju). Moms skal betales, hvis virksomheden er 

momsregistrerede, og herunder er der ofte flere variable omkostninger forbundet ved salg af produkter, både i 

forhold til produktionen af disse, men også pakning og levering af dem. Disse udgifter skal iværksætterne have 

for øje, og det kan være svært at gennemskue den præcise regning fra starten af, da crowdfunding kan, ligesom 

det var for Casju, være det første salg virksomheden laver. 

 

Data indikerer derfor, at crowdfunding skal ikke gøres for det økonomiske aspekt, selvom dette er et meget 

centralt punkt. Dette taler derfor mere for, at crowdfunding skal forstås som et markedsføringsværktøj end et 

finansieringsværktøj. 

 

5.4.2 Markedsføringsmæssig legeplads 
”Langt hen ad vejen er det jo også en legeplads” (Årø Vingård), sådan beskriver Jakob crowdfunding, og 

dette er en iagttagelse om, at crowdfunding bliver karakteriseret mere som en markedsføringsmæssig legeplads 

end en stringent finansieringskilde – og det er også heri, at værdien skal findes, når det kommer til rewardba-

seret crowdfunding i Danmark. For at mindske gentagelser ift. allerede gjorde pointer i forrige afsnit, så om-

handler dette afsnit i høj grad om de bredere termer for crowdfunding i markedsføringskontekst set i relation 

til den finansielle side af crowdfunding. Relevansen af dette afsnit er funderet i tanken om, at det er unikt for 

virksomhed til virksomhed, hvilke sidegevinster, der er ved crowdfunding. Det handler i overvejende grad om, 

hvordan man vælger at arbejde med tingene og de faktorer, som bliver skabt undervejs. ”Lige så snart det 

(crowdfunding) kom i gang, så gik det jo godt op for os, at vi kunne bruge det til rigtig, rigtig mange ting.” 

(Mewalii). Ved crowdfunding åbnes der derved op for, at man som nystartet virksomhed kan afprøve mange 
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forskellige ting i markedsføringsmæssig sammenhæng. Der er blandt case-virksomhederne ikke snak om at 

begrænse sig eller frygten ved at ramme ved siden af. Mange udtaler, at de ikke fik benyttet potentialerne nok. 

 

Potentialerne ligger især i det særlige forhold, som der er og opstår mellem kunderne/støtterne ved et crowd-

fundingprojekt. ”Jeg tror grundlæggende det her med, at man går i dialog med kunderne og med slutbrugerne. 

Altså det er den helt store forskel. (…) Jamen, det er jo det, crowdfunding kan. Det handler jo både om ’crowd’ 

og om ’funding’, altså du kan dels trække nogle penge ind. Endnu mere handler det om at få skabt det her 

community af brugere, fordi der er ikke nogen tvivl om, at dem, der går ind og støtter sådan nogle crowdfun-

ding, det er en first mover, så de taler med folk om det, de har gjort. De taler om de produkter og de virksom-

heder, som de har engageret sig i.” (Agrain). Todelingen af crowdfunding, både som navn og som praksis, 

hvor ’crowd’-delen får første prioritet, er Aviajas pointe her. Ved at lægge op til dialog i crowdfundingen så 

aktiveres støtterne på en særlige måde. Det økonomiske bliver underordnet, og det markedsføringsmæssige 

står stærkt. Crowdfunding bliver derfor et middel til dialog, som efterfølgende giver eksponering, da folk 

snakker videre om det. Og selve det med eksponering er også vigtigt for Bælg, som laver en afvejning mellem 

det, det koster at lave crowdfunding og værdien i eksponeringen: ”Det er med til at give dig rigtig meget 

eksponering set i forhold til, hvad det koster. Altså, jeg synes ikke, at vi betalte særlig store summer for at få 

sat vores crowdfunding op i forhold til, hvad det gav af kunder, omtale og omsætning. Det er vejen frem.” 

(Bælg). I relation til dette, så har Jakob fra Årø Vingård prøvet at gøre det op i en monetær værdi: ”Det skulle 

undre mig, om jeg ikke har fået reel markedsføring for et sted mellem to, tre eller firehundrede tusinde.” (Årø 

Vingård). Bagefter understreger han, at samme værdi brugt på sociale medier havde da nok givet nogle likes 

og opmærksomhed, men ikke det samme som de aktiviteter forbundet med crowdfunding havde givet:   

”Crowdfunding, den bliver jo siddende. Ja, jeg har næsten ikke haft nogen gæster hen over sommeren, af dem 

som følger os, som ikke spørger til, hvordan projektet er gået. Det har en kæmpe værdi.” (Årø Vingård). 

Crowdfunding har derfor et længere liv end blot den 30-60-dages periode, som den lever på platformen. Det 

bliver siddende i hukommelsen hos interesserede af virksomheden. 

 

Derudover så er det også en vigtig markedsførings legeplads, når det handler om at beslutte, om man skal 

forfølge sine idéer, på baggrund af hvad projektets udfald bliver. ”Skulle jeg blive ved med at lave de her 

karameller? (…) Måske havde jeg ikke været her i dag, hvis det ikke var fordi, vi kom i mål. Hvis jeg ikke var 

kommet i mål, så kunne jeg godt have set mig selv droppe projektet, fordi hvorfor lave noget, hvis ingen vil 

have det, efter at have testet det af via crowdfunding.” (Casju). Igen et slag for crowdfunding som testfacilitet 

for koncepter og idéer, dog med den tilføjelse at hvis testen slår fejl, så er det en indikation på at droppe 

projektet og foretage sig noget andet. Virksomheder skal derfor anvende de markedsføringsmæssige potentia-

ler, der befinder sig i crowdfunding-konteksten, ved at minimere fokus på det økonomiske og skrue op for en 

lang række af forskellige aktiviteter for at observere, hvordan markedet reagerer på dette. 
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5.4.3 Mere end en kampagne 
Sidste punkt i denne kernekategori tager fat på, at man som virksomhed kan vælge at lave mere end én crowd-

fundingkampagne. Mange af case-virksomhederne har allerede erfaring med dette, og selvom crowdfunding 

anden gang er bygget på mange af de samme principper som første, så er der alligevel forskellige og andre 

gevinster at hente. ”Kampagne nummer to var for at lancere to nye produkter, som vi igen var lidt i tvivl om, 

om der var interesse for det, så vi overvejede Baobab, som vi faktisk er begyndt at teste lidt på større niveau 

med. Vi afprøvede det med crowdfundingen, inden vi begyndte at producere det. Så igen er crowdfunding en 

rigtig god markedsføringskanal, hvor man får snakket mere og kan snakke direkte til kunderne.” (Social Va-

nilla). Derved bliver efterfølgende kampagner en oplagt mulighed for at teste nye produkter af før produktion. 

Hvor det for Social Vanilla i første kampagne var en opstartskampagne, hvor det var kerneproduktet, som var 

tilgængeligt på kampagnen, så har efterfølgende kampagner været et led af deres produktlanceringer. 

 

Motivationen for nye kampagner bevidner også om, at den finansielle motivation er nedjusteret til fordel for 

markedsføring. Til denne afvejning svarer Simone: ”Altså den situation vi er i nu, er det 100% markedsfø-

ring.” (Mewalii). Dog kan crowdfunding godt bruges til at øge toplinjen gennem salg. ”Men det er klart en 

kanal, en markedsførings- og kommunikationskanal, som vi vil bruge løbende. Til i en periode at øge salget, 

men også bare meget markedsføringsmæssigt.” (Social Vanilla), og man kan også vælge at integrere det i 

højere grad som en fast del af virksomhedens aktive salgskanaler: ”Jeg kan godt se, at op imod måske 5-10 

procent af vores årlige omsætning kunne komme derfra, hvis man kunne lave nogle projekter, der kunne give 

mening. Det ville jeg snildt kunne se. Så kunne det sagtens runde et par hundrede tusinde i omsætning.” 

(Bælg). Crowdfunding bliver derfor anset som et led i virksomhedsstrategien og i den grad et værktøj, som 

virksomheden kan vælge at trække på i de rigtige situationer til både at genere omsætning og markedsføring. 

Med den tilføjelse at det ikke er finansiering der opnås, men det skal mere sammenlignes med omsætning, som 

var det salg af produkter på egen webshop. 

 

Krav til flere kampagner: Selvom det kan virke meget naturligt bare at fortsætte med at lave crowdfunding-

kampagner efter en succesfuld første, så fremhæver flere af case-virksomhederne ét særligt krav, som de anser 

meget vigtigt, at man er bevidst omkring. ”Jeg synes der skal være purpose. Om det så er et lancere et nyt 

produkt eller samle penge ind til noget specifikt. Nyt produkt, så er der jo nemlig noget, som skal testes, om 

folk er interesserede i det.” (Casju). Og ”Fordi når man først en gang har lavet en crowdfunding, så skal man 

selvfølgelig ikke kopiere den til den næste. Men man kan sagtens arbejde med crowdfunding som en forlænget 

salgskanal ift. webshop. Så længe man kommer med denne her nyhedsværdi.” (Bælg). Purpose og nyheds-

værdi, altså der skal være en særlig grund til at lancere endnu en kampagne. Den kan ikke bare være en ren 

kopi af forrige eller ”bare” en webshop. Der skal være behov for, at folk faktisk støtter, fx hvis man er ved at 

skulle opstarte et omkostningstungt projekt eller lancere et nyt produkt. 
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5.5 Delkonklusion - Den samlede værktøjskasse  
De fire ovenstående kernekategorier er dem, som vha. Grounded Theory blev synliggjort. For at forstå crowd-

funding som et markedsføringsværktøj, så skal disse ses i relation til hinanden. Dette er blevet opstillet i figur 

8 herunder. 

 

 
Figur 8 - kilde: egen tilvirkning 

 

Figuren skal forstås som i yderste ovale cirkel, der er rammevilkårene, som omkredser ’crowdfunding som 

markedsføringsværktøj’. Disse vilkår er med til at definere, hvordan crowdfunding er et markedsføringsværk-

tøj. Pilene symboliserer, at vilkårene påvirker indercirklen. Rammevilkårene bestemmer, hvorledes en virk-

somhed kan opnå markedsføringsmæssige gevinster og effekter af crowdfunding. Derfor er det særlig vigtigt 

for virksomheder at være opmærksomme på disse rammevilkår. Dernæst er der indercirklen, som består af tre 

mindre cirkler. De tre mindre cirkler er det, som identificerer ’crowdfunding som markedsføringsværktøj’. 

Crowdfunding er et markedsføringsværktøj, fordi det har en særlig effekt i forhold til de interne processer i 

virksomheden, derefter skal crowdfunding ses og forstås i relation til den egentlige finansieringsmæssige del 

af fænomenet og sidst men ikke mindst, så er crowdfunding det udfarende middel, der skaber de markedsfø-

ringsmæssige gevinster. 
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Aviaja fra Agrain opsummerer dette på følgende måder: ”rewardbaseret crowdfunding er en supergod måde 

at rejse penge på, fordi det er meget mere end penge. Det handler om at få skabt en sammenhængskraft med 

ens konsumenter. Så det er virkelig et vigtigt redskab i startup-kassen.” (Agrain). 

 

Her bliver crowdfunding omtalt som et redskab i startup-kassen, hvilket taler ind til hele værktøjsanalogien og 

også indikerer, at crowdfunding især er for de nyopstartede. Data antydede, at iværksætterne først et stykke 

inde i deres crowdfunding-forløb blev bekendt med mange af de involverede elementer – både de negative og 

de positive. Ved at samle elementerne og illustrere crowdfunding som et markedsføringsværktøj opnås en 

dybere og praktisk anvendelig indsigt i crowdfunding fra et iværksætterperspektiv. Case-virksomhederne me-

ner, at man skal nedjustere forventningerne til den reelle finansielle gevinst, men i stedet udnytte og arbejde 

med de markedsføringsmæssige gevinster. Disse gevinster drejer sig hovedsageligt om forholdet til kunderne, 

valideringen af virksomhed/produkt og anvendelse af crowdfunding som markedsundersøgelse og adgang til 

omtale/eksponering. 
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6 Diskussion 
Dette afsnit anvendes til at diskutere ovenstående resultater i relation til teoriafsnittet. Derudover diskuteres 

andre relevante faktorer, som udsprang af analysen ift. studiets afgrænsning og anvendeligheden. 

 

Studiets resultater og eksisterende teori 

Det er ikke før blevet undersøgt, hvorledes rewardbaseret crowdfunding kan indgå som et markedsførings-

værktøj, og derfor bringer studiet ny viden til dette felt. Dog giver det mening at vurdere, hvorledes studiets 

resultater stemmer overens med den eksisterende teori. Først og fremmest, fremhæves det af resultaterne, 

hvordan crowdfunding kan anvendes til test af produkt før lancering, som fremsagt af Brem et al. (2019). 

Denne anvendelse finder i høj grad sted i flere af case-virksomhederne, og flere af dem peger også på, at dette 

er en motivationsfaktor for dem til overhovedet at lave crowdfunding. Paschen (2017) undersøgte samspillet 

mellem personificering af virksomheden og crowdfunding, og også denne faktor gør sig gældende i studiets 

resultater. I rammevilkåret ’Værdier’ og afsnittet om ’Storytelling’ bliver det pointeret vigtigheden i at sætte 

ansigt på virksomheden udadtil, og at dette er et implicit krav ved crowdfunding, da støtterne ikke kun støtter 

virksomheden men også menneskerne bag. 

 

Tenner & Hörisch (2021) forklarer, hvordan crowdfunding går imod den mere konservative virksomhedsfø-

ring, hvilket både Årø Vingård og Agrain anerkender. Her bliver crowdfunding anset som et mere moderne 

virksomhedsredskab. Laffey et al. (2021) peger på, at crowdfunding giver mere forhandlingskraft i forbindelse 

med mere finansiering andre steder. Her vil der argumenteres for, at dette studie ikke vil anvende ’mere for-

handlingskraft’ men i stedet forklare det som, at crowdfunding er en døråbner for mere finansiering. Virksom-

hedernes små størrelser gør, at det ikke er forhandlingskraft der opstår, men mere en årvågenhed for andre 

finansieringskilder for potentialitet i virksomheden. Dette kan sammenlignes med begrebet ’investment readi-

ness’ (Macht & Weatherston, 2014), og samtidig støtter analysens resultater op om teorien, at en succesfuld 

crowdfundingkampagne er et kvalitetsstempel, der giver anledning til mere finansiering, som det er fremsagt 

af Roma et al. (2017) og Kaminski et al. (2019). 

 

Af andre markedsføringsmæssige output af crowdfunding, så fremhæver Laffey et al. (2021), at crowdfunding 

skaber validering, hvilket Paschen (2017) også bekræfter, og det samme gør studiets resultater. Valideringen 

blev både tydeliggjort af virksomheden gennem kampagnens budskab samt tilgængeligheden på en anerkendt 

platform. Laffey et al. (2021) peger derudover på crowdfunding, som bidrager til mere PR, og igen skinner 

dette klart frem af data, dog mener Laffey et al. (2021) også, at crowdfunding identificerer kunderne. Denne 

pointe fremgår ikke tydeligt af data, flere case-virksomheder kan se, at de får en delvis indsigt i mulige kunder 

og segmenter, men mangel på data fra platformen og det begrænsede antal støttere gør, at den markedsunder-

søgelse som crowdfunding kan være, ikke er tilstrækkelig stærk til at give klare indikationer på, hvem kunderne 
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præcist er. Det handler i højere grad om at få bekræftelse på overordnede hypoteser. Dog konkluderer Brem 

et al. (2019), at kunder i form af brandambassadørere bliver skabt ved crowdfunding, hvilket også gør sig 

gældende for dette studies case-virksomheder. 

 

Langt henad vejen er der god overensstemmelse mellem resultaterne og eksisterende litteratur på området. 

Der, hvor studiet bidrager i højere grad til litteraturen, er ved at sætte crowdfunding ind i den markedsførings-

mæssige sammenhæng særligt i form af at opstille rammevilkårene for crowdfunding i Danmark samt tilføjelse 

af dimensionen omkring det interne perspektiv. Crowdfunding som finansieringskilde og som udfarende mid-

del er til dels blevet kortlagt førhen, dog bringes de fire ovenstående elementer sammen i figur 8. Dette er med 

til at skabe et mere fyldestgørende værktøj, som iværksættere vil kunne drage fordel af. 

 

Crowdfunding i relation til EBMT og CIM 3.0 

Det teoretiske afsnit omhandlede også teori omkring marketing i form af The Extended Business Model Tool-

box (EBMT) og Customer Infinity Modellen 3.0 (CIM 3.0) (Østergaard Jacobsen et al., 2020). Ved EBMT og 

PESTEL-perspektivet, så havde case-virksomhederne udfordringer med at koble makro- og samfundstrends 

til crowdfunding, og det at være iværksættere og lave en kampagne. Flere af dem gjorde opmærksom på, at 

tendensen med øget fokus på bæredygtighed ved ’conscious consumers’ var en fordel for crowdfunding, da de 

virksomheder, som laver crowdfunding i Danmark, ofte har et purpose, der tiltaler den bæredygtiginteresserede 

forbruger. Samtidig kan der også argumenteres for, at hele undersøgelsen om crowdfunding set med makro-

trend-perspektiv er et studie i sig selv, hvorved det springer rammen for denne undersøgelse. 

 

Ved konkurrenterne, påvirker crowdfunding virksomheden ved, at crowdfunding kan fungere som en unik 

salgskanal, hvor produkterne bliver eksponeret overfor et nyt marked, som konkurrenterne ikke har samme 

adgang til, der er altså en first mover advantage ved at anvende crowdfunding. Derudover medvirker crowd-

funding også til opbygning af narrativ, storytelling og image omkring virksomheden, der differentierer den fra 

konkurrenterne. Ved at anvende crowdfunding som en salgskanal er dette også en fordel i omsætningsstrømme. 

Her kan der være tale om, at virksomheden er så ung, at crowdfunding er virksomhedens eneste indtægtskanal. 

Derudover er crowdfunding et styrkende middel, når det kommer til at skabe og vedligeholde kunderelationer. 

Crowdfunding kan til en vis udstrækning beskrives som en markedsundersøgelse, hvor viden og indsigt i kun-

derne etableres, dog bliver denne faktor kritiseret af case-virksomhederne, grundet lav mængde af støttere og 

data. 

 

Det at lave crowdfunding bliver i relation til omkostningsstrømme anset som en ressourcetung aktivitet, 

selvom det i høj grad skaber og afleder positive værdiskabende effekter. Virksomhederne ser en sammenhæng 
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mellem ressourceanvendelsen og omsætningsstrømme, da flere af dem vælger at lave adskillige crowdfund-

ingkampagner. 

 

Vendes blikket mod CIM 3.0, så viser analysen, at crowdfunding spiller på et mangfoldigt udvalg af elemen-

terne i modellen. I venstre side af modellen (interaktionerne) kan der nævnes hvorledes, crowdfunding bliver 

et touchpoint for: marketing, contact center, media, personal, SoMe og web. Crowdfunding er både en døråb-

ner, markedsføringsmæssig legeplads og et middel for virksomheden til at blive aktiveret. Så selvom crowd-

funding ikke med garanti skaber alle disse touchpoints, så er der udbredt mulighed for det. Crowdfunding 

styrker derved virksomhedsinteraktionerne og de omkringliggende faser, fra trigger videre til overvejelse og 

research og frem til endelig beslutning. Selvom forbrugeren ikke støtter kampagnen med det samme, så oplever 

case-virksomhederne, at interesserede forbrugere vender retur efter endt kampagne med ønske om køb af pro-

dukter. Folk husker derved virksomheden grundet kampagnen, og case-virksomhederne fremhæver, at de ved 

crowdfunding har folks opmærksomhed grundet det aktive valg at engagere sig i en kampagne. 

 

I højre side af modellen (Experience Data), medvirker crowdfunding til en konvertering af støtterne til regu-

lære kunder. Samtidig skaber crowdfunding grobund for co-creation i form af den empowerment og inddra-

gelse, som støtterne får ved crowdfunding. Det feedback-loop der opstår i crowdfunding, er med til at skabe 

de loyale ambassadører, der, udover genkøb, også fungerer som influencers gennem Word-of-Mouth. 

 

Effekter over tid 

Det er relevant at diskutere den tidsmæssige horisont for resultaterne. Data peger på, at første kampagne er 

central for virksomheden. Dette kunne bl.a. ses ved Casju som grundet kampagnen registrerede virksomheden, 

og som aldrig før havde solgt et eneste produkt. Første kampagne er derfor den mest aktiverende kampagne, 

og den som giver mest til virksomhedens DNA og fortælling, da denne kan være første gang, at produkterne 

og virksomheden kan ses offentlig. De efterfølgende kampagner er her, hvor crowdfunding bliver et decideret 

værktøj, hvor erfaringer og resultater fra første kampagne kan anvendes. Dette er stadig betinget af rammevil-

kårene, samt kravet om nyhedsværdi ved nye kampagner. Alt i alt så oplever virksomhederne det som mar-

kedsføringsmæssigt værdiskabende at lave flere kampagner. 

 

Crowdfunding skaber derfor et fundament for virksomhedens efterfølgende drift, og det salg som genereres 

ved crowdfunding, sætter virksomheden i arbejde på kort sigt. Samtidig kan der under kampagnen skabes 

omtale ved PR og medier, som også har en kortsigtet effekt. Valideringsprocessen og adgangen til nye marke-

der er også relevant under og i direkte forlængelse af endt kampagne. Der, hvor de mere langsigtede briller 

bliver taget på, er når man snakker om de ringe i vandet, crowdfunding skaber. Især døråbner-effekten er 

langsigtet, da døren til ny investeringsmulighed åbnes her, hvor der kan gå længere tid, før det faktisk bliver 
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aktuelt. Det samme gør sig gældende med de loyale ambassadørkunder, som bliver skabt ved crowdfunding. 

Den positive gevinst ved disse skabes ikke her og nu, men opbygges over tid. Den interesse, som skabes blandt 

potentielle kunder i forbindelse med crowdfunding, munder givetvis ikke ud i salg på kort sigt, men er en del 

af den kunderejse, hvor et muligt salg kan ske længere ude i fremtiden, som allerede diskuteret ved CIM 3.0. 

Relationer bliver derved skabt ved crowdfunding, men den monetære gevinst herved, generes i højere grad 

først ude i fremtiden. 

 

Målbarheden 

En relevant indikator at inddrage er målbarheden af den samlede værktøjskasse. For at en virksomhed skal 

have positivt outcome af en crowdfundingkampagne, så er der behov for at kvantificere så meget så muligt, så 

de afledte effekter kan vurderes. Det er dog ikke alt, der kan sættes tal på. Grundet koblingen til den enkelte 

virksomhed er faktorerne ’Aktivering’ og ’Virksomhedens DNA’ ikke kvantificerbare. Det er især i kerneka-

tegorien ’Crowdfunding som udfarende middel’, at der er god mulighed for målbarhed. Via brugen af IT-

redskaber kan besøgende på egen hjemmeside, kanaler (SoMe) og kampagnesiden trackes og monitoreres – 

samme gælder likes, følgere og tilmeldte på SoMe og nyhedsbrev. Mængden af PR og omtale kan også måles, 

og der kan brenchmarkes ud fra tidligere erfaringer på ovenstående faktorer. Det er også muligt at se på salgs-

udviklingen, før og efter kampagnen, samt den mængde af feedback, kommentarer og investeringsinteresse-

rede henvendelser, som virksomheden modtager i forbindelse med crowdfunding. Et andet eksempel er Casju, 

som frivilligt valgte at sende et spørgeskema ud til støtterne, hvilket andre virksomheder også kan vælge at 

gøre for at øge datamængden. 

 

Crowdfunding er især henvendt nyopstartede virksomheder, der ikke har historisk data, hvilket kan medføre 

en vurderingsudfordring af de forskellige målefaktorer. 

 

Gennem en kvantificering af faktorerne, så ved virksomhederne med større sikkerhed, hvor godt et markeds-

føringsværktøj crowdfunding er for dem. Dette kan også blive en parameter for at lave mere end én kampagne. 

 

Økonomien 

De økonomiske muligheder er en relevant pointe at fremhæve, som danske iværksættere skal være opmærk-

somme på, hvis de ønsker at anvende crowdfunding. Case-virksomhederne gav i høj grad udtryk for en over-

raskende skuffende økonomisk gevinst på bundlinjen som følge af crowdfunding. Da alle omkostninger for-

bundet med crowdfunding var gjort op, så var der så lidt tilbage, så man næppe kan karakterisere crowdfunding 

som finansieringsværktøj. Data fra Dansk Crowdfunding Forening (2021) fortæller også, at det er en generel 

trend i dansk rewardbaseret crowdfunding, at målbeløbene er lave, hvilket matcher case-virksomhederne her. 

Belleflamme et al. (2014) påpeger også, at der ved rewardbaseret crowdfunding ofte er tale om relative lave 
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beløb ift. låne- og aktiebaseret. Dette efterlader et yderst betydningsfuldt spørgsmål – kan det overhovedet 

betale sig at lave crowdfunding i Danmark? Først og fremmest pointeres det, at ingen af case-virksomheder, 

som kom i mål, oplevede et negativt økonomisk resultat af kampagnen, altså blev crowdfunding ikke en om-

kostning. Det generer salg af produkter, som medfører profit. Samtidig kan crowdfunding anvendes på et tids-

punkt i virksomhedens liv, hvor der ikke er andre aktive salgskanaler. Dernæst kan hele markedsføringssiden 

nævnes, hvor der skabes en række sidegevinster. Disse kan dog være svære at måle den præcise monetære 

effekt af. De tidsmæssige effekter gør også, at indtægter afledt af kampagnen først kommer ude i fremtiden, 

som diskuteret i forrige afsnit. 

 

Alt i alt fremgår det af data i dette studie, at crowdfunding kan betale sig i Danmark. Et flertal af case-virk-

somhederne har lavet flere kampagner og planlægger flere. De kan se en gevinst ved det. Virksomheder, som 

overvejer crowdfunding, skal i høj grad være opmærksomme på de danske forhold, som i skrivende stund er 

præget af lave beløb, da mobiliseringen og kendskabet til crowdfunding er lavt. 

 

Platformen 

Case-virksomhederne har alle haft mindst en kampagne på COOP Crowdfunding, og dette er værd at diskutere. 

COOP Crowdfunding er en unik platform, da dens virke er i lyset af et vidtrækkende bagland i form af kon-

cernen COOP. Dette ses ikke ved andre platforme som Booomerang, Indiegogo og Kickstarter. Flere af case-

virksomhederne anvendte COOP, da de på sigt ønskede at komme i COOP’s butikker, hvilket er en sidegevinst, 

som de færreste platforme kan stille med. Derudover antages det også, at COOP er et meget velkendt brand i 

Danmark, som potentielle støttere kender til. Dette kan minimere en berøringsangst, som en ukendt platform 

kan have. Analysen understregede også, at der blev skabt validering ved at være på COOP, og igen så er dette 

med stor sandsynlighed ikke det samme ved anden platform. På den anden side, så kan potentielle støttere 

blive forvirrende omkring COOP og COOP Crowdfunding, da det kan være svært at skelne disse to instituti-

oner fra hinanden. Analysens resultater omkring platformen og dens indvirkning skal derfor have in mente, at 

data i høj grad stammer fra kampagner, der har været på COOP Crowdfunding, og derved kan indeholde 

uoverensstemmelser ift. kampagner, som har været på andre rewardbaserede crowdfundingplatforme. 

 

Afsluttende bemærkning 

Udarbejdelsen af dette studie ved anvendelse af Grounded Theory har ført til en lang liste af sideeffekter ved 

crowdfunding, som er analyseret ud fra syv forskellige case-virksomheder. Der stilles ikke garanti for, at kom-

mende virksomheder vil opnå præcis samme effekter og gevinster, som dem fremført i studiet. Det handler i 

bund og grund om, hvordan og hvorledes den enkelte virksomhed vælger at arbejde med crowdfunding. Studiet 

har derfor kastet lys over et relativt mørklagt felt og muliggør derfor en mere oplyst indgangsvinkel til kom-

mende iværksættere, som vil prøve kræfter med crowdfunding. 
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7 Konklusion 
På baggrund af ovenstående kan det konkluderes, at rewardbaseret crowdfunding kan indgå som et markeds-

føringsværktøj for danske iværksættere på en lang række punkter. Gennem en redegørelse af eksisterende 

litteratur om crowdfunding samt gennemgang af relevante markedsføringsmodeller, så var det muligt at danne 

rammerne for en interpretivistik induktiv kvalitativ undersøgelse som byggede på metoden bag Grounded 

Theory (Corbin & Strauss, 2015) og principperne i en interviewundersøgelse af Kvale & Brinkmann (2015). 

Syv case-virksomheder med erfaring inden for crowdfunding blev udvalgt og interviewet. Gennem en tredelt 

kodning blev data analyseret for på baggrund af dette at opstille en teoretisk referenceramme for, hvordan 

crowdfunding kan indgå som markedsføringsværktøj. Disse resultater i relation til eksisterende teori og andre 

implikationer blev herefter diskuteret for at kaste lys på forskelle og ligheder samt rette opmærksomhed på 

studiets tvistepunkter. 

 

Den samlede værktøjskasse (figur 8) bidrager både til den brede og nye akademiske forståelse af crowdfund-

ing, men i høj grad også til en praktisk forståelse af, hvad crowdfunding kan have af medfølgende effekter i 

markedsføringsregi udover det finansielle aspekt. 

 

Crowdfunding kan derfor indgå som et markedsføringsværktøj ved at være et udfarende middel og et internt 

værktøj. Derudover skal den finansielle side haves for øje, da crowdfunding skal forstås som en markedsfø-

ringsmæssig legeplads, hvor iværksættere har ekstraordinær mulighed for at afprøve aktiviteter og opnå ind-

sigt. Det samlede værktøj er dog betinget af en række rammevilkår, som er platformens indvirkning, støtterne, 

eget netværk, eksterne barrierer og værdier. 

 

Det konkluderes, at crowdfunding kan fungere som et udfarende middel, da det åbner døre til omverden, kun-

derne, potentielle investeringer og partnere. Det kan anses som en døråbner, hvorved virksomheden får adgang 

til relationer, som ikke før var mulige, samt styrker i forvejen havende relationer. Crowdfunding giver anled-

ning til at blive eksponeret i medier og skaber omtale. Til en vis grad kan crowdfunding også anvendes som 

markedsundersøgelse gennem interessen for produktet/konceptet hos mulige forbrugere, og derved opnås 

kendskab til kommende kunder. Dette sker gennem adgang til nye markeder, som ved støtte bidrager til vali-

dering. Det er vigtigt at knytte til dette, at effekterne sker over tid, hvor nogle kommer i direkte forlængelse af 

kampagnen, så er der andre, som opstår og giver værdi længere tid efter kampagnen er afsluttet. Iværksættere 

skal være opmærksomme på muligheden for at måle de markedsføringsmæssige effekter, for på den måde at 

kunne bevise den positive værdi af crowdfunding. 

 

Udover den eksterne skabelse af værdi, så har crowdfunding også en givende effekt ved interne aktiviteter, 

som også indgår som en del af det markedsføringsværktøj, som crowdfunding er. I en nyopstartet 
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iværksættervirksomhed kan der være mange uafklarede elementer, hvorved crowdfunding som proces er med 

til at aktivere virksomheden. Dette kan omhandle registrering af virksomhed til, hvordan man skal kommuni-

kere eksternt. Det kan også konkluderes, at crowdfunding også er med til at forme virksomheden, ved at blive 

en del af virksomhedens DNA. Samtidig er en vellykket crowdfundingkampagne anledning til at modtage 

opbakning og feedback fra støttere og andre interesserede, hvilket kan være en mental oprejsning, som giver 

troen på forretningen. Crowdfunding gør også iværksætterne klogere på deres egen brug af markedsføring, 

hvor bl.a. et øget kendskab til kunderne og en mere struktureret tilgang til markedsføring kan være resultaterne 

af kampagnen. 

 

Det er dog ikke uden kritik, at crowdfunding giver værdi til virksomhederne. Først og fremmest må det kon-

kluderes at brugen af COOP Crowdfunding indebærer særlige effekter, som andre platforme ikke vil kunne 

bidrage med på samme vis. Dernæst er det relevant at fremhæve, at iværksætterne er skeptiske omkring den 

finansielle side af rewardbaseret crowdfunding i Danmark, da målbeløb og forventet antal af støttere er så 

relative lave, at det ikke genererer det store overskud på bundlinjen. Det konkluderes, at crowdfunding allige-

vel godt kan betale sig. Den finansielle motivation er dog underordnet ift. de markedsføringsmæssige gevin-

ster. Crowdfunding kan derfor blive et led i en iværksætters kapitalrejsning, hvor andre former for finansiering 

er nødvendige at inddrage. Dette giver crowdfunding mulighed for at anvendes til afprøvning og deraf læring 

af adskillige kommunikative aktiviteter. Hvormed muligheden for at foretage mere end én kampagne kan re-

sultere i et loop af værdiskabende resultater, og derved bliver crowdfunding et reelt redskab fra startup-kassen. 
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8 Perspektivering 
Denne undersøgelse har taget sit afsæt i problemstillingen om anvendelse af crowdfunding som et markedsfø-

ringsværktøj. I forbindelsen med undersøgelsen er der blevet foretaget en række afgrænsninger. Hvis man 

skulle arbejde videre med studiet for at øge kendskabet og finjustering af teori, så vil det være relevant at gå 

ind og vurdere disse afgrænsninger. Særligt interessant vil det være at løfte studiet fra kun at omhandle danske 

case-virksomheder, samt crowdfunding kun gjort i Danmark, til at undersøge andre lande. Dette kan gøres på 

to forskellige måder. Enten tager undersøgelsen fat på ét specifikt land og anvender samme metode og tilgang 

i dette land, for at indsamle og analysere data. Ved denne fremgangsmåde skal der naturligt overvejes, om der 

arbejdes induktivt eller deduktivt, altså om man søger ny teori eller be-/afkræftelse på denne allerede opstillede 

teori. Ift. anden tilgang til undersøgelse i andre lande, så er der også mulighed for at tage studiet til et interna-

tionalt perspektiv, både vedrørende internationale platforme, men også bare ved at bortkaste en landeopdelt 

indfaldsvinkel. 

 

Undersøgelsen vil også kunne udvides til at undersøge andre former for crowdfunding, altså analysere fx om 

lånebaseret crowdfunding også kan anvendes som markedsføringsværktøj, eller om dette spiller på andre fak-

torer end dem, som denne studiet har konkluderet angående rewardbaseret. 

 

En perspektivering af studiet er at inddrage data fra flere case-virksomheder. Den kvalitative metode, med alt 

hvad den indebærer, medfører en ressourcetung proces angående dataindsamling og -analyse, hvilket begræn-

ser, hvor mange case-virksomheder, som er blevet inddraget. En udvidelse af antallet af case-virksomheder 

ville betyde flere brancher og platforme. Som allerede kritiseret så har dette studie fået en markant indsigt i 

fødevarevirksomheder samt kampagner på COOP Crowdfunding. Der findes bestemt andre virksomheder end 

dem i fødevarebranchen, som laver crowdfunding, derfor vil det være meningsfuldt at undersøge andre bran-

cher. COOP Crowdfunding er heller ikke eneste platform i Danmark, både Booomerang og IDA Crowdfunding 

(hvor Mewalii også havde lavet en kampagne) opererer også med rewardbaseret crowdfunding. En dybere 

undersøgelse i disse platforme vil kunne ændre og finjustere på de analysepunkter, som vedrører platformen, 

fx ’Platformens indvirkning’. Derved vil disse punkter bedre kunne afspejle den generelle platformeffekt. 

 

Sidst men ikke mindst, så vil muligheden for at viderebringe denne undersøgelse til en kvantitativ undersø-

gelse, hvor der vha. statistiske analysemetoder vil kunne generaliseres på området, hvor signifikante resultater 

vil vise en højere grad af gyldighed, end disse opnået ved kvalitativ metode. Dette er ikke for at sige, at resul-

taterne i dette studie ikke er valide, men blot for at fremhæve det faktum, som Corbin & Strauss (2015) også 

kommer med, at Grounded Theory kan anvendes som afsæt for en videre kvantitativ undersøgelse. Derfor er 

der behov for dette kvalitative studie for at kunne arbejde videre med resultaterne kvantitativt. 
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