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Europeiska Kommissionens stöd åt framställningen av detta dokument utgör inte ett godkännande av dess innehåll, vilket endast 

återspeglar upphovsmännens åsikter, och Kommissionen kan inte hållas ansvarigt för någon användning av informationen i det. 



 

1. INTRODUKTION TILL PROJEKTET 

 
Crowdfunding Strategies for Business Sustainability (STRATE-CROWD) är ett strategiskt partnerskap 

som skapats i syfte att förbättra samarbetet mellan transnationella och tvärsektoriella partnerskap mellan 

partner från Sverige, Grekland, Italien och Spanien. 

 
Partnerna kombinerar olika bakgrunder och färdigheter inom områden som icke-formell utbildning, 

innovation, IKT, entreprenörskap, integration, spelifiering, okonventionella inlärningsmetoder, företag 

och små och medelstora företag och har gått samman för att skapa detta projekt. Partnerskapet ledde till 

idén om ett projekt som tar hänsyn till de aktuella europeiska behoven och som avser att ta itu med 

problemen med en effekt redan på kort sikt. 

 
STRATE-CROWD är ett projekt som syftar till att stödja missgynnade (dvs. från en svår 

familjebakgrund) ungdomar (i åldern 18-30 år) som strävar efter en karriär som sociala entreprenörer och 

som vill förvärva särskilda färdigheter och kunskaper för att kunna förverkliga sina idéer med hjälp av 

unga utbildare. 

 
Mer specifikt är det centrala elementet i projektet Crowdfunding-processen, en växande verklighet i 

Europa, som kan utgöra en brygga mellan ungdomarnas idéer och det konkreta förverkligandet av deras 

företagarmål. Genom att utbilda till Crowdfunding som en metod för finansiellt stöd kommer projektet 

att hjälpa de berörda ungdomarna att introducera sig själva på arbetsmarknaden. 

 
Den första målgruppen i STRATE-CROWD-projektet kommer därför att bestå av unga vuxna (18-30 år) 

som kommer från missgynnade situationer (dvs. från en utmanande familjebakgrund) och som vill bli 

sociala entreprenörer. Den andra målgruppen kommer att bestå av unga utbildare (20-30 år) med 

erfarenhet av icke-formell utbildning. 



 

2. PRESENTATION AV HANDBOKEN 

 
Inom ramen för STRATE-CROWD-projektet är ett av de intellektuella resultat som partnerskapet syftar 

till att utveckla en handbok för en innovativ utbildningsmodell som kombinerar NFE och crowdfunding. 

 
STRATE-CROWD-handboken kan hjälpa både unga utbildare och unga sociala entreprenörer att få 

kontakt med den kunskap och de färdigheter som krävs för att förstå hur man blir entreprenör eller för att 

främja utvecklingen av ett befintligt företag eller en befintlig organisation. 

 
Mer specifikt kommer handboken att presentera den innovativa utbildningsmodellen STRATE-CROWD 

som kombinerar icke-formell utbildning och Crowdfunding-metodik. Syftet med volymen är att vägleda 

läsarna om hur de ska komma i kontakt med olika möjligheter, visa dem vägen för att utveckla och 

finansiera en projektidé och slutligen ge en översikt över hur man väljer den mest lämpliga typen av 

crowdfunding. 

 
Utbildningsmodellen i STRATE-CROWD-handboken är särskilt riktad till unga utbildare som söker efter 

innovativa sätt att närma sig ämnet entreprenörskap för ungdomar i syfte att överföra kunskapen till 

målgruppen. 

 
Enligt Statista Research Department är crowdfunding en form av kollektivt arbete som innebär att en 

grupp människor är intresserade av att samla in ett kapitalbelopp för att finansiera ett nytt eller redan 

befintligt företag. Som vi kan föreställa oss har Crowdfunding inte bara att göra med att samla in 

ekonomiska medel, utan det är också nära förknippat med förmågan att skapa en effektiv 

nätverkssituation mellan de som ansöker om medel, dem själva och givarna. 

 
För att kunna starta en ordentlig Crowdfunding-kampanj är det viktigt att ha projektmålet i åtanke, 

eftersom det är nödvändigt att rikta in sig på kampanjen med specifika och fokuserade 

marknadsföringsåtgärder. Enligt Europeiska kommissionen är Crowdfunding "en ny finansieringskälla 

som innebär öppna uppmaningar till allmänheten, i allmänhet via Internet, att finansiera projekt genom 

monetära bidrag i utbyte mot en belöning, förbeställning av produkter, utlåning eller investering". Antalet 

Crowdfunding-kampanjer som genomfördes i Europa från till 2014ökade2016 från till till.13.846. 



 

2014 Antalet avslutade crowdfundingkampanjer i Europa nådde antalet i 24.303,2015antalet avslutade 

kampanjer nådde antalet i och34.354 i det2016 fanns ett antal i. 

38.100 avslutade kampanjer. 

 
 

Enligt Statista var2016 det ett ganska framgångsrikt år för Crowdfunding-kampanjer. Länderna med de 

mest relevanta uppgifterna är: USA med 67 315, Storbritannien med 17 710, Kanada med 6 420, 

Australien med 2 855, Tyskland med 2 415, Italien med 2 154 och Frankrike med 1 994. 

 
 

Ett annat intressant resultat är att den totala volymen av medel som samlas in genom crowdfunding- 

kampanjer ständigt ökar i hela världen. Som exempel kan nämnas att 2020 års fondvolym i USA och 

Kanada har ökat till nästan en miljard73 US-dollar. Europa ligger på andra plats med en miljard22.6 US- 

dollar, medan beloppet i APAC (Asien-Stillahavsområdet) har ökat till 8 miljarder US-dollar. 91. I 

Latinamerika och Västindien (LAC) uppgår de insamlade medlen till 5,27 miljarder US-dollar, i Afrika 

är indexet 1,21 och i Kina 1,21 miljarder US-dollar. 16 och i länderna i Mellanöstern uppgår de 59 

0.miljarder US-dollar. 

 
I detta sammanhang syftar projektet till att tillhandahålla en verktygslåda för Crowfunding som ett av de 

instrument genom vilka unga människor kan börja samla in kapital för att utveckla eller genomföra sina 

genuina idéer. Denna praxis att söka pengar kan också vara ett lämpligt sätt att utveckla en organisation 

och frigöra sig från sina missgynnade förhållanden. 



 

3. MODULER 
 

MODUL - 1UTMANING 
 

1.1 Introduktion 

 
Innan man börjar utforma hur ett socialt företag ska struktureras är det viktigt att förstå det sammanhang 

där det ska verka och överväga vilka utmaningar som kommer att uppstå i det sammanhanget. Samtidigt 

måste vi vara medvetna om vilken specifik utmaning vi vill ta itu med genom att starta ett socialt företag 

och vilken förändring vi vill åstadkomma genom att göra det. 

1.2 Beskrivning 

 
Genom att formulera utmaningen kan vi formulera det specifika problem som vi vill lösa. En väl 

formulerad utmaning är en utgångspunkt för hela processen. Den vägleder våra undersökningar i 

upptäcktsprocessen och sätter oss på väg mot innovativa lösningar. I detta första försök kommer vår 

utmaning att representera en hypotes som kan och bör utvecklas. 

Ett bra sätt att analysera det sammanhang där vi ska verka är att använda en något modifierad version 

av "The Ws5 Questions": Vem, vad, var, varför, vad händer om och hur. Genom att besvara dessa många 

frågor får vi en bättre förståelse för sammanhanget och kan förstå de utmaningar som ligger dolda i det. 

● Med tanke på det problem som vi vill lösa kan frågan Vem kan till exempel avse vem som kommer att 

delta i vårt sociala företag (i modulen Team får du mer information), vem som kommer att gynnas av en 

lösning (i modulen Användare får du mer information) och vem som kan skadas av den. 

● Frågan Vad avser en beskrivning av själva problemet: vilken inverkan det har, vilka är de olika delarna av 

det, vad liknar eller skiljer det sig från, vad händer på grund av detta problem. 

● Frågan Var kan betraktas både i geografisk mening (liten eller mindre stor skala: en viss stad, en stad, ett 

land) och i relationell mening (familj, klassrum, gym, fängelse osv.). 

● Frågan Varför undersöker orsakerna bakom problemet: varför har vi hamnat i den här situationen? Vi 

kan räkna upp alla relaterade händelser som har med problemet att göra och koppla ihop dem med ett 

orsakssamband. 

● Frågan "Vad händer om" bör hjälpa oss att analysera risker och möjligheter: Tänk om problemet 

kommer att lösas? Tänk om vi genom att lösa detta problem skapar andra problem? 



 

När vi har utforskat problemkontexten kan vi sedan fokusera på en specifik utmaning som vi vill börja 

med. Vi måste vara bra på att identifiera den utmaning som, om den besvaras, kommer att skapa en 

positiv inverkan på de berörda personerna, lösa några andra relaterade problem och föra oss till det "tänk 

om-scenario" vi vill ha. 

1.3 Verksamheter 

 
Första steget | Ange det problem som ska lösas 

Vilket är det problem vi ser och vill lösa? Genom att beskriva problemet med ett enkelt uttalande (t.ex. att 

det finns för många människor med låga inkomster som spenderar för mycket pengar eftersom de lever 

utan hushållsapparater) får vi en utgångspunkt för våra nästa steg. Om vi vill lösa mer än ett problem bör 

vi beskriva varje problem och sedan prioritera utifrån vårt teams/organisations kompetenser, tillgångar 

och intressen. 

 

Andra steget | Utforska problemet 

Låt oss på ett stort papper anteckna de 5 W-frågorna och besvara dem genom att titta på våra erfarenheter, 

utvärderingsrapporter, undersökningar och data. 

Det kan vara bra att börja med att specificera vem som drabbas av det problem som vi har identifierat, så 

att vi kan få en uppfattning om vilka människor som påverkas. I detta mycket tidiga skede av 

upptäcktsprocessen är det troligt att den specificerade gruppen av människor är mycket bred. Vad vet vi 

om dem? Vi kan räkna upp de egenskaper som vi känner till om de personer som kan uppleva problemet. 

Tänk på de faktorer som kan påverka individernas förmågor, preferenser eller motiv för att interagera 

med vårt projekt. Det kan handla om språk, kultur, geografi, sysselsättningsstatus, ekonomisk status, 

familjestorlek eller hushållssammansättning. 

 



 

 

 
 

Tredje steget | Omforma problemet till en inspirerande utmaning 

När vi har noterat de olika svaren vi kan ge på de 5 W:na bör vi identifiera vårt kärnproblem och 

omvandla det till en möjlighet att tjäna de människor som upplever problemet. Denna process kommer att 

omvandla ditt problem till vad vi kallar utmaningen. 

En utmaning är utformad som en fråga som börjar med "Hur skulle ...", vilket är anledningen till att den 

vanligtvis kallas How Might Questions (HMQ). D.v.s. Hur skulle ungdomar med låga inkomster som bor 

i Berlin kunna ta sig ur fattigdomen genom att få tillgång till hushållsapparater?". 

När vi väl har fått vår utmaning kan vi dubbelkolla om det är en riktig utmaning genom att svara på enkla2 

frågor: 

 
1. Är utmaningen att identifiera en ultimat effekt utan att förutsätta en specifik lösning? 

2. Specificerar utmaningen sammanhang och begränsningar? 

 
Om den utmaning som vi utarbetat inte klarar kontrollen bör vi revidera den och kontrollera frågan på nytt. 

 

 

 

 

 

 

1.4 Resultat 

 
I slutet av den här modulen kommer vi att ha omvandlat ett problem som vi vill lösa och/eller en 

förändring som vi vill se till en kortfattad utmaning, tack vare en första utforskning av det sammanhang 

som är kopplat till problemet/förändringen. Denna utmaning kommer att driva oss som en polstjärna mot 

idén om en ny lösning. 



 

MODUL2 - MÄNNISKODRIVEN INNOVATION 
 

2.1 Introduktion 

 
Som nämndes i föregående modul är det mycket viktigt att när man utformar ett socialt företag vara 

medveten om vilka människor man ska involvera: vilka kommer att vara intresserade av att använda den 

lösning vi ska utforma och hur lösningen ska utformas för att passa deras behov? Att känna till och leva 

sig in i vad vår användare innebär och hur vi kan göra det så att vi utformar en lösning för verkliga 

människors behov. 

Ju mer vi utformar en lösning för verkliga människor, desto mer innovativ blir vår lösning. Ju mer 

innovativ vår lösning är, desto mer kommer vi att nå det scenario som beskrivs i vår utmaning. 

2.2 Beskrivning 

 
En viss grad av innovation är avgörande i den nuvarande volatila och osäkra affärsmiljön. Innovativa 

lösningar tenderar att vara mer attraktiva för investerare och slutanvändare. Å ena sidan är det svårare att 

sälja eller ta sig in på en marknad med lösningar och produkter som redan finns på marknaden. Att söka 

efter en ny idé eller ett nytt sätt att leverera en tjänst eller produkt är nyckeln till framgång. Å andra sidan 

kommer det alltid att vara värdefullt och intressant för marknaden att tillföra ett nytt värde till människors 

liv eller lösa ett problem som de kan ha. 

Men vad är innovation? Hur kan vi förnya oss? Författaren Scott D. Anthony säger att innovation är att 

göra något annorlunda som har en effekt. Innovation är inte bara en ny teknik eller produkt. Innovation 

kan vara en förbättring av en tjänst eller ett nytt sätt att göra, leverera eller uppleva saker och ting, och det 

krävs viss kunskap, forskning och experiment för att bevisa att något är innovativt. 

Till att börja med måste vi för att vara innovativa ta hänsyn till och förstå våra användare. Ett effektivt 

sätt att lära känna våra användare bättre och ta reda på om vår produkt eller tjänst är användbar för dem är 

att känna till deras behov, motivation, problem, oro och känslor genom att göra en insikts- och 

upptäcktsprocess. Med en bättre förståelse för våra potentiella kunder är det mer sannolikt att vi kan hitta 

svar på ett eller flera av deras behov, att vi kan tillföra värde till deras liv genom en produkt eller tjänst 

och att vi kan behålla våra konkurrensfördelar. 

Det finns olika sätt att skaffa sig kunskap om våra användare för att hitta lösningar som tillför tillräckligt 

värde för att bidra på ett meningsfullt sätt till deras behov och/eller problem, men i huvudsak kan vi 

observera, fråga och prova. Och utöver det kan man tillägga en sak till denna upptäckt, nämligen att 

ständigt interagera med dem, testa, validera och förfina vår forskning och våra resultat. Det är viktigt att 



 

komma ihåg att människors behov, rädslor och intressen varierar med tiden. Det gör också marknaden 

med tusentals nya värdeerbjudanden och verksamhetsmodeller som kan utgöra konkurrens eller 

ogiltigförklara vår idé och tvinga oss att 



 

att återuppfinna vår affärsmodell för att anpassa oss till nya behov eller omständigheter. Därför är det 

viktigt att ständigt undersöka våra kunder. Och det är samma anledning till att vi kommer att återkomma 

till våra användarkunder flera gånger under den process som förklaras i denna handbok. 

 

2.3 Verksamheter 

 
Första steget | Empatiintervjuer/fokusgrupp 

För att bättre förstå vår framtida kund eller mottagare kan vi använda verktyget Empathy Map: det är ett 

verktyg som ofta används för att skörda resultaten av en rad intervjuer och/eller fokusgrupper. 

 
För att bättre samla in den information vi behöver kan vi följa några steg när vi utformar och genomför våra 

intervjuer. 

/ fokusgrupper: 

1. Identifiera målgrupperna. I föregående modul har vi redan kartlagt de personer som är involverade 

i vår utmaning: låt oss nu identifiera vilka av dem som kommer att vara våra huvudanvändare. Låt oss 

försöka fokusera på endast en användargrupp: för att citera Mohammed Yunus, låt oss börja lösa 

problemet för ett litet antal människor för att ta itu med globala utmaningar. 

 
2. Identifiera det bästa sättet att närma sig dem. Hur kan vi komma i kontakt med den användare som 

vi har identifierat? Finns de i vårt samhälle? Arbetar vi redan med dem? Om svaret på en eller flera av 

dessa frågor är "ja" kommer vi att ange hur vi kommer att be dem att bli intervjuade eller delta i vår 

fokusgrupp. Om svaret är "nej" behöver vi inte få panik: vi kan nå dem genom någon annan inom vårt 

nätverk, vi kan be institutioner eller organisationer som arbetar med våra potentiella användare att 

presentera oss och vår utmaning, eller vi kan involvera andra personer som kan agera som ombud för vår 

användargrupp (detta är en praktisk lösning när vi arbetar med sköra personer som inte kan klara av att bli 

intervjuade eller delta i en fokusgrupp). 

 
3. Manus för intervjuer och fokusgrupper. När vi vet hur vi ska nå de personer som vi vill utforma en 

design för, och till och med innan vi kontaktar dem, bör vi skaffa ett manus som gör det möjligt att 

genomföra en halvstrukturerad intervju eller fokusgrupp. Få frågor räcker för att främja en dialog, och vi 

behöver inte strikt följa dem när vi väl har skapat manuset, men det är viktigt att följa ett ramverk som 

kan: 

a. Se till att intervjupersonerna känner sig bekväma, tack vare generiska frågor om det ämne ni 



 

undersöker eller om den stämning de kommer in i intervjun/fokusgruppen. 



 

b. Förstå hur de intervjuade personerna löser problemet idag och vilka smärtor och vinster de har haft 

under sin erfarenhet idag. Detta hjälper oss att förstå vilken motivation som skulle kunna få vår potentiella 

användare att lämna den aktuella lösningen (att, den kanske är mer komplicerad, den skapar en negativ 

inverkan osv... ) till förmån för den vi ska utforma. 

c. Vi får inte glömma att användarna också är människor med sina egna problem. Att identifiera 

målgruppens problem är ett steg närmare framgång: hur kan lösningen vi ska utforma hjälpa dem att lösa 

dessa problem? Vilka av dessa problem kan ändra användarnas uppfattning om lösningen, positivt eller 

negativt? 

d. Förutom problem har användarna också känslor som måste beaktas. Det är viktigt att göra 

produkten relevant för dessa känslor. 

 
4. Intervju/fokusgrupp. Det här är rätt tillfälle att bjuda in vår potentiella användare till en 

intervju/fokusgrupp med oss, presentera vad vi arbetar med, föra en dialog med dem enligt de frågor vi 

har i manuskriptet och anteckna svaren (vi bör alltid vara två eller tre personer: en leder intervjun och den 

andra antecknar). 

 

Andra steget | Empatikarta 

Efter intervjun/fokusgruppen kan vi börja fylla i empatikartan och skapa minst en karta per intervju eller tre 

olika från fokusgruppen. 



 

Stegen i empatikartan (ladda ner den 
här): 

Vad är en empatikarta? 

Empatikartor är visualiseringsverktyg som gör att du kan formulera vad 

du vet om specifika typer av användare. De betraktas ofta som en del av 

designtänkande-metodiken, och de ger dig möjlighet att skapa en 

gemensam förståelse för användarnas behov och hjälpa beslutsfattare med 

viktiga bedömningar. 

Karta för empati 

 
 

 
 



 

Vem känner vi med? Vem är den person som vi vill förstå? Vilken situation 

befinner de sig i? Vilken är deras roll i situationen? 

Vad behöver de göra? Vad behöver de göra annorlunda? Vilka uppgifter 

vill de ha eller behöver de få utförda? Vilka beslut måste de fatta? 

Hur vet vi att de var framgångsrika? 

Vad ser de? Vad ser de på marknaden? Vad ser de i sin närmaste omgivning? 

Vad ser de andra säga och göra? 

Vad tittar de på och läser de? 

Vad säger de? Vad har vi hört dem säga? Vad kan vi föreställa oss att de 

säger? 

Vad gör de? Vad gör de i dag? Vilket beteende har vi observerat? 

Vad kan vi föreställa oss att de gör? 

Vad hör de? Vad hör de andra säga? Vad hör de från sina vänner? Vad hör 

de från kollegor? Vad får de höra från andrahand? 

Vad tänker och känner de? 

PAINS: Vilka är deras rädslor, frustrationer och ångest? 

GAINS: Vilka är deras önskemål, behov, förhoppningar och drömmar? 

Vilka andra tankar och känslor kan motivera deras beteende? 

Tips från fältet 

"Nyckeln till att få ut värde ur observationer av mänskligt beteende är att få 

verkliga insikter. Detta kan vara en utmaning, men övningen är värd tiden 

och ansträngningen. När du bygger upp självförtroende, fråga dig själv: "Är 

detta en verklig insikt?". Vårt råd är att leta efter takeaways som hjälper dig 

att se ditt ämne eller ämne från ett nytt perspektiv. Försök att komma på flera 

som känns nya. När du tillbringar mer tid med andra som utforskar ditt ämne 

eller ämne kommer mönster att uppstå. Vissa insikter kommer att visa sig 

vara mer avgörande än andra." Tom Kelley 

- IDEO PARTNER 

 

 
 

Tredje steget | HMWQ 

Kartor är användbara verktyg som gör det möjligt för oss att se mönster bortom problem. Dessa mönster 

utgör affärs- och påverkansmöjligheter för vårt sociala företag. Låt oss titta på dem, låt oss leka med 

liknande och olika svar, klustra och hitta de mönster som vi vill leka med. 



 

Vi noterar dem som How Might We Questions (HMWQ). 

Hur kan vi (a) 

(b) 

till  (c) 

veta att (d) 

En How Might We Questions beskriver en specifik utmaning som är relaterad till en specifik arketyp, och 

den består av: 

a) ett proaktivt verb, som till exempel stödja, hjälpa, möjliggöra osv. .... 

b) ett användarnamn och en kort beskrivning: t.ex. Guglielmo, en lågutbildad italiensk invandrare som bor i 

Berlin. 

c) ett mål som vår användare vill uppnå eller ett behov som han eller hon vill tillfredsställa: t.ex. att komma ut ur 

en osäker anställning. 

d) en specifik tillgång, kompetens, ett behov eller en dröm som vår potentiella användare har och som 

ingen annan med samma mål/behov har: dvs. han kan inte hantera komplexitet och volatilitet. 

Hur skulle vi kunna göra det möjligt för Guglielmo, en lågutbildad italiensk migrant som bor i 

Berlin, att komma ut ur en osäker anställning, eftersom han vet att han inte kan hantera komplexitet 

och volatilitet, och att han inte kan hantera komplexitet och volatilitet? 

 
 

 

 
2.4 Resultat 

 
Med tanke på vem vi ska utforma vår lösning för är vi nu redo för idéutveckling. Vi kan ta med oss endast 

en HMWQ-utmaning eller till och med fler än en. HMWQ-utmaningarna kommer att sätta igång vår 

kreativitet för att hitta ett sätt för vårt sociala företag att svara på ett verkligt behov som kommer från en 

människa, inte ett verkligt behov, men ett trovärdigt behov: detta är skillnaden mellan att utforma för 



 

mänskliga stereotyper (orealistiska 



 

människor med overkliga problem som vi kände till) och design för mänskliga arketyper (trovärdiga 

människor med verkliga problem som vi inte visste att de hade). 

MODUL3 - MÄNNISKOSTYRD LÖSNING 
 

3.1 Introduktion 

 
Efter föregående modul dyker vi tillsammans med vårt team in i idéutveckling: vi ombeds faktiskt att 

hitta en lösning på de specifika utmaningar som vi upptäcker. För att göra detta utnyttjade vi och vi 

utnyttjar designtänkandet, som i modul 3 kommer att föra oss från empati till idéutveckling, medan vi i 

modulerna 4 och 5 kommer att blanda oss med crowdfunding för att ta fram prototyper och testa vår 

lösning. 

3.2 Beskrivning 

 
Design Thinking är i huvudsak en problemlösningsmetod som använder sig av människocentrerade 

tekniker för att lösa problem på ett kreativt sätt och utveckla innovativa lösningar. 

Design Thinking bygger på ett djupt intresse för att utveckla en förståelse för de människor som vi 

utformar produkter eller tjänster för, skapa många idéer under brainstorming-sessioner och anta ett 

praktiskt tillvägagångssätt vid prototyptillverkning och testning. Design Thinking-metodiken har också 

intresset och förmågan att ställa viktiga frågor och utmana antaganden. Designtänkandets huvudfaser är 

följande: 

● Införståelse - med dina användare (modul 2) 

● Definiera - användarnas behov, deras problem och dina insikter (modul 2) 

● Idéera - genom att ifrågasätta antaganden och skapa idéer för innovativa lösningar (modul 3). 

● Prototyp - för att börja skapa lösningar (modul 4) 

● Test - lösningar (modul 5) 

 
Designtänkande bygger på en iterativ loop där en divergerande tankefas (öppen, generaliserad) alternerar 

med en konvergerande (specifik, detaljerad). Om man följer designtänkandets huvudfaser kommer 

divergens-konvergens-iterationen att skapa formen av en dubbeldiamant. Dubbeldiamanten beskrivs 

också genom fyra på varandra följande steg (upptäcka, definiera, utveckla och leverera), som upprepas på 

ett cykliskt sätt tills en tillfredsställande lösning har uppnåtts. 

Om vi betraktar modul 3 som en svart låda, kommer vi in med en specifik utmaning och får en idé om vår 

lösning. För att göra det kommer vi att använda tre olika verktyg: crazy 8, idea canvas och storyboard. 



 

3.3 Verksamheter 

 
Första steget | Skapa så många idéer som möjligt 

Vi håller nu på att generera så många idéer som möjligt. Vi kommer att använda en metod som 

representerar en bra kompromiss mellan snabbhet och antal idéer: denna metod kallas Crazy 8. 

Crazy 8's är en skissövning som utmanar människor att skissa åtta inspirerande och tydliga idéer på sex 

minuter. Målet är att gå bortom den första idén, som ofta är den minst innovativa, och generera en mängd 

olika lösningar på utmaningen genom att överge bedömningar. 

Galna instruktioner:8 

 
1. Varje deltagare tar ett A4-ark och viker det i åtta lika stora delar genom att vika arket tre gånger på 

mitten; 

2. Vi ställer in timern på sex minuter och påminner deltagarna om de frågor som de ska besvara när de 

skapar idéer. 

3. Varje deltagare skissar en idé i varje rektangel och gör sitt bästa tills alla rutor är fyllda. 

4. När timern går av är alla pennor nere. 

 
De åtta skisser som vi skapar behöver bara kommunicera idén: de behöver inte vara vackra och idéerna 

behöver inte vara storslagna. Den "stress" som orsakas av den lilla tid vi har gör det möjligt för oss att 

skapa de mest varierande, konstiga, omöjliga och opraktiska idéerna: det är därför det kallas Crazy 8's. 

Efter några minuter6 ska varje deltagare presentera en idé för teamet (om teamet består av färre än fem 

personer kan var och en av oss presentera två idéer). Efter presentationen får alla rösta på sina två 

favoritidéer: den som har fått flest röster kommer att gå vidare till nästa steg. 



 

 
 

 

Andra steget | Sammanslagning av de bästa idéerna till en lösning 

I slutet av vår tidigare generativa aktivitet har vi valt ut en idé (eller några fler som vi kombinerar till en 

enda). 

Vi kommer nu att använda en idéduk för att omvandla den snabba och smutsiga idén till en idé som vi 

kommer att utveckla och testa via crowdfunding under de kommande modulerna. Idéduken består av 

några få fält som vi kommer att diskutera med vårt team. Det är fortfarande inte dags att ha många 

detaljer: vi bör fokusera mer på att ha en gemensam överblick över idén mellan teamet. När vi definierar 

våra idéer ska vi ha i åtanke "skälen till att folk kommer att betala dig för". 

Fälten för Idea Canvas är: 

 
1. Hur fungerar lösningen? Låt oss vara visuella genom att använda skisser, ritningar, punktlistor etc. ... 

2. Vad är dess titel? 

3. Vad är dess definition? Låt oss vara snabba och tydliga: vi beskriver vår idé i en mening och tänker på att 

beskriva den för ett femårigt barn. 

4. Varför är det viktigt för användaren av HMWQ? 

 
Vi bör börja med punkt 1 innan vi fokuserar på de andra frågorna. 



 

 

 

Med tanke på vår HMWQ - Hur skulle vi kunna göra det möjligt för Guglielmo, en lågutbildad italiensk 

migrant som bor i Berlin, att komma ut ur en osäker anställning med vetskapen om att han inte kan 

hantera komplexitet och volatilitet? - Låt oss säga att vårt team genererade fyra idéer från de åtta galna 

idéerna: 

1. En ekonomisk stödcirkel för kollegor 

2. En snabbkurs i kodning 

3. En rad olika erfarenheter som lär ut mjuka färdigheter för att hantera komplexitet och volatilitet. 

4. Precarious coop: ett kooperativ som ger ett stabilt arbete bestående av olika GIG:er, till egna medarbetare. 

 
Låt oss säga att den mest röstade idén är en snabbkurs i kodning. När vi väl står framför vår idéduk kan vi 

fylla den på följande sätt: 

1. Hur fungerar lösningen? 

a. Vi gör en kampanj på sociala medier där vi hävdar att "Om du kan mer än ett språk är du nästan redo att 

tjäna pengar genom att koda". 

b. Vi väljer ut sökande enligt olika kriterier för inkomst, språkkunskaper och utbildningsbakgrund. 

c. Vi ber dem att betala dem en veckas4 intensivkurs i kodning: något som blandar sig. 

i.grundläggandekodning 

i. färdiga att använda notioner 

d. Om de hittar ett arbete inom området under de följande två månaderna får de tillbaka 75 % av pengarna. 



 

2. Vad är dess titel? 

a. Kod för din framtida akademi 

3. Vad är dess definition? 

a. Det är en veckokurs4 som lär ut ett mer konkurrenskraftigt jobb till alla som talar mer än ett språk. 

4. Varför är det viktigt för användaren av HMWQ? 

a. Eftersom kodningsjobb är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och relativt lätta att lära sig för dem 

som, som Guglielmo, talar italienska och tyska. Dessutom behöver de flesta kodningsjobb någon som kan 

ge instruktioner till en dator med hjälp av ett specifikt språk, utan att hantera strategier och snabba 

förändringar. 

 

Några anledningar som folk betalar dig för 

LIKEABOSS // Människor vill se professionella ut. 

"I OWN THIS SH*T" // Människor hatar att förlora saker. 

DELAR AV EN MOB // Människor vill tillhöra en grupp, något 

större. 

SAMLINGskomplettering // Människor älskar att komplettera en 

uppsättning när det är möjligt. 

MYSTERY & THRILLS // Att uppleva och upptäcka nya saker 

KEEPING SECRETS // Att kunna kontrollera sekretessen 

HARDER,BETTER,FASTER! // För att snabba på saker och ting 

JUST LIKE ME // Låt användaren anpassa sin upplevelse till sina egna behov 

VIP-TREATMENTET // Låt människor vara först/fokusera på exklusivitet 

SERVE ME // Människor kommer alltid att betala för bekvämlighet. 

Tryck på knapparna // Ge användarna rätten att justera/kontrollera 

REDUCE GUILT/ FAIRNESS // Människor vill begränsa och minska 

negativa känslor. 

KALLA MIG MAYBE? // Låt människor kommunicera/koppla upp sig 

MINE IS BIGGER // Vissa människor gillar att skryta eller visa upp sig. 

Rädslan för att missa något // Människor vill få information och vara 

medvetna om saker och ting. 

Visa mig siffrorna // Människor gillar att få insikter. 

 

 
Tredje steget | PROTOTYPE DIN IDEA 

Även om vi har delat en gemensam idé med hjälp av Idea Canvas, befinner vi oss fortfarande i en situation där 

varje person i teamet i verkligheten har en annan version av samma idé. Det är som när vi beskriver ett hus 



 

med en grupp vänner: även om vi går in på detaljer, använder kartor och bilder, kommer var och en av oss 

att tänka på olika miljöer beroende på sina erfarenheter. 

En storyboard är ett grafiskt verktyg som vi kan använda i vårt team för att närma oss en gemensam och 

delad idé om vår lösning. Det gör det dessutom möjligt för oss att lägga till detaljer till våra ursprungliga 

idéer samtidigt som vi sätter dem i ett sammanhang: när vi berättar historien om människor som 

interagerar med våra lösningar kommer vi att upptäcka nya styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 

kommer att få oss att ändra vår idé. Vi förtyperar dock vår idé. 

Storyboards presenterar flera delar av informationen visuellt. När vi skapar en storyboard presenterar vi 

lösningen ur användarnas synvinkel och handlingen är utformad på det sätt som vi föreställer oss att de 

kommer att interagera. Genom att göra detta kommer vi verkligen att skapa olika antaganden som vi bör 

validera genom att berätta den berättelse vi skapat för andra personer utanför vårt team. 

Vi kan skapa en storyboard av vår idé genom att följa några punkter: 

 
1. Vi väljer ut de viktigaste interaktionerna i lösningen som vi vill börja med och ritar dem på post-it-lappar. 

Vi ska skapa en berättelse som beskriver vad som händer innan våra användare känner till vår lösning, 

vad som händer medan de interagerar med den och vad som händer när de är klara. 

2. Vi väljer endast de interaktioner som är viktiga för tjänsten och som lyfter fram nya aspekter, medan vi 

bortser från de interaktioner där inget nytt händer. 

3. Vi illustrerar interaktionerna i vinjetter och komponerar berättelsen i ett flöde genom att lägga till 

beskrivningar för varje situation. 

Om vi nu hänvisar till vår "Code your future academy" kommer vi att börja berätta historien om Guglielmo: 

 
A. Guglielmo är trött på att vara beroende av sin mobiltelefon dygnet runt och vänta på 

spelningsmeddelanden för att kunna få en anständig lön för att betala hyra och räkningar även denna 

månad; 

B. Han sitter i soffan på sin plats och bläddrar i Facebooks tidslinje när han hittar vår reklam; 

C. Han känner igen sig själv i reklambeskrivningen och klickar på den; 

D. Han landar på ett formulär där han kan kontrollera om han får tillträde till akademin; 

E. Han fyllde i formuläret och fick ett positivt besked: nu kan han skriva ut resultatet och ta med det till den 

person som följer efter honom på arbetsförmedlingen; 

F. Hans chef på arbetsförmedlingen går med på att betala kursen ... 

 
När vi har gått igenom Guglielmos berättelse kommer vi att välja ut endast en del av berättelsen och 

beskriva varje steg på storyboardet, som i teckningen nedan. 



 

 
 

3.4 Resultat 

 
Med vår helt nya idé bör vi nu vara redo att testa den med en bredare publik. För att göra det kan vi följa 

olika vägar: 

● Vi kan skapa en prototyp av vår idé eller en del av den för att bekräfta att idén är önskvärd: vågar våra 

potentiella användare eller kunder använda och/eller betala för vår lösning? 

● Vi kan utforma och driva en crowdfundingkampanj för att samla en gemenskap kring det problem vi 

försöker lösa och den lösning vi ska leverera: om ett stort antal människor inom denna gemenskap stöder 

vår crowdfundingkampanj betyder det att problemet är verkligt och att vår lösning är lämplig. Annars bör 

vi gå tillbaka till modul 2 och upprepa processen för att identifiera ett mer verkligt eller brådskande 

problem baserat på den dialog vi kommer att ha haft med våra potentiella kunder och användare under vår 

crowdfundingkampanj. 

Vi kan välja båda alternativen: vi kan skapa prototyper medan eller innan vi utformar en 

crowdfundingkampanj. Om vårt team inte är så experter på att utveckla och leverera den lösning som vi 

har hittat är det bättre att ta fram prototyper innan, annars kan vi förbereda oss för att utforma en 

crowdfundingkampanj genom att hoppa på modulen. 4. 

För att återgå till vårt exempel: om vi kan erbjuda kodningskurser för migranter som Guglielmo kan vi 

fokusera på crowdfundingkampanjen, annars bör vi planera åtminstone några möten där vi eller någon i 

vårt nätverk lär migranter hur man kodar. 



 

 
 

MODUL - 4CROWDFUNDING 
 

4.1 Introduktion 

 
Med utgångspunkt i de tidigare modulerna bör vi ha definierat en lösning som passar specifika behov hos 

verkliga människor för att svara på en vägledande utmaning. Vi är därför redo att ta oss an en ny modul 

för utformning av koder som kommer att göra det möjligt för oss att aktivera samhället kring vår 

utmaning, validera önskvärdheten hos den lösning som vi har utformat och samla in den budget som vi 

behöver för att genomföra den. I följande modul delar vi med oss av en process som gör det möjligt för ett 

team att kodignera en crowdfundingkampanj. 

4.2 Beskrivning 

 
Crowdfunding (från crowdfunding och funding) är en metod för mikrofinansiering nedifrån och upp 

"genom att samla in små summor pengar från ett stort antal människor"
1
 via en webbplattform. Den 

digitala faktorn är en nyckelaspekt för crowdfunding: om antalet finansiärer och de insamlade beloppen 

ökar, ökar förtroendet för projektet och fler människor (även våra vänner eller vår gemenskap) kommer 

att stödja det. 

Crowdfunding delas normalt in i olika modeller beroende på hur donationerna kommer in och hur 

omfattande kampanjen är. 

● Donationsbaserad crowdfunding: finansiärer donerar för att de vill stödja ett specifikt projekt. 

 
● Belöningsbaserad crowdfunding: De som stöder kampanjen uppmuntras att donera genom belöningar 

som utlovas av kampanjens initiativtagare. Olika belopp leder till olika belöningar. Belöningarna kan vara 

känslomässiga belöningar (man tackar finansiären på olika kreativa sätt) eller tillgång till produkter eller 

tjänster (i det här fallet blir belöningen en förhandsförsäljning). 

● Peer to Peer Lending: Bakgrundsägare lånar ut pengar till andra personer och får ränta under tiden. De 

begärda pengarna är inte knutna till ett specifikt entreprenörs- eller samhällsprojekt. Plattformen 

kontrollerar normalt att de uppfyller kraven, även om de som söker pengar på denna typ av plattformar 

normalt inte uppfyller de klassiska bankkraven. Utlåningen av pengar är normalt diversifierad för att 

minska risken. 

● Equity Crowdfunding: Genom att stödja kampanjen köper finansiärerna aktier i ett företag som söker 

pengar för att utveckla en ny affärsidé eller skala upp en tidigare affärsidé. Fördelen för investeraren är 



 

möjligheten att 

 



 

sälja de köpta aktierna i framtiden till ett värde som är mycket högre än köpeskillingen, vilket ger en vinst 

(kapitalvinst). 

När crowdfunding används för att finansiera en lösning på en social utmaning, som vi gör, är 

belöningsbaserad crowdfunding det perfekta sättet. Belöningar måste verkligen vara avsedda som en 

möjlighet att dela det värde som skapas av vårt projekt. Belöningar gör detta värde påtagligt: när vi ger 

tillbaka en känslomässig belöning skapar eller stärker vi relationer, när vi ger tillbaka tillgång till 

produkter och/eller tjänster ger vi tillgång till resultaten av vårt projekt. 

Produkter och tjänster som används som belöningar gör det dessutom möjligt för oss att bekräfta att våra 

lösningar är önskvärda, och relationer gör det möjligt för människor som på något sätt är kopplade till vår 

utmaning att känna igen sig som en gemenskap. Båda är viktiga resultat för utvecklingen av vår lösning. 

4.3 Verksamheter 

 
Att utforma en bra crowdfunding-kampanj är en process som i sig gör det möjligt för vårt team att: 

 
● vara medveten om projektets mål och de bästa sätten att kommunicera dem till en publik med olika 

medier (text, video, kommunikationskampanj), 

● klargöra vilket värde projektet kommer att skapa och hur det kan göras konkret för olika intressenter (inte 

bara våra "kunder"), 

● vara medveten om vilka som kan vara våra intressenter förutom kunder, användare eller mottagare. 

 
Vi tar itu med allt detta genom en process som är uppdelad i tre faser, med hybriddeltagare: vårt team 

som arbetar med lösningen sedan modul 1 och de som kan bidra med sin synvinkel och erfarenhet 

samtidigt som de lär sig hur crowdfunding fungerar. 

 

Första steget | SJÄLVA BEDÖMNING 

Vi strukturerar och underlättar en brainstorming* för att samla in idéer som vi kommer att använda i alla 

delar av vår crowdfundingkampanj. Denna öppna, kreativa och divergerande fas utnyttjar den kollektiva 

intelligensen hos den grupp vi har samlat, plus den kompetens och de tillgångar som de bidrar med. 

Vi ställer sex frågor. Varje fråga behöver sin egen tid för att få fram alla möjliga svar och varje svar måste 

skrivas på en enda post-it. 

1. Vad gillar du med projektet? 

2. Med vilka ord skulle du presentera projektet för dina grannar? Och för ditt nyhetsstånd? Och för en 



 

. 

Brainstorming är en gruppteknik för att komma på idéer som bygger på spontan 

och ofiltrerad kreativitet. Det grundläggande konceptet är att träna hjärnan att 

släppa lös "en storm av idéer" och rapportera dem ocensurerat. Här är åtta 

"regler" för att underlätta bra bra brainstorming: 

Brainstorming 

mormor? 

3. Vilka är de potentiella finansiärerna av projektet? 

4. Om du var en av dem, vad skulle motivera dig att stödja ditt projekt? 

5. Hur skulle du komma i kontakt med dina potentiella finansiärer? 

6. Vilka organisationer, personliga kontakter eller kända personer som du känner personligen kan hjälpa 

till att sprida crowdfundingkampanjen? 

 



 

 
 

 

 

 

Andra steget | DISTRIBUTION 

Efter en brainstormingfas ska vi nu använda metoder för att komma överens. Konvergering innebär att 

man prioriterar de element som framkom i en divergensfas, genom att utnyttja deltagarnas kollektiva 

intelligens. Vi kommer att besvara frågan: Vi kommer att svara på frågan: "Vilka av de hundratals post-its 

ska vi ta hänsyn till när vi utformar vår crowdfundingkampanj?". 

1. Klusterbildning. Vi börjar med att ta alla post-its som har exakt samma innebörd och lägger dem över 

varandra. Därefter väljer vi ut de post-its som ligger närmast i betydelse och för dem fysiskt närmare 

varandra, men först efter att ha frågat vem som skrivit dessa post-its. När vi grupperar oss får vi inte 

glömma att ha rätt balans mellan att skapa kontakter och öka mångfalden. 

2. Punktröstning*. Vi ger varje deltagare möjlighet att fördela 5-10 röster på post-its som de anser vara 

viktiga för att utforma en effektiv kampanj. Ju fler deltagare, desto färre röster får de. Varje deltagare kan 

rösta genom att markera post-it med en prick (klistermärke eller med en penna). Post-it kan granskas mer 

än en gång av samma eller olika deltagare: detta kommer att hjälpa oss att hitta de mest lovande delarna. 

Du kan upprepa punktröstningen om du behöver fler element. 



 

3. Tillägg. Låt oss berätta för deltagarna att om nya idéer dyker upp kan de lägga till nya post-its. En andra 

runda av punktröstningar kommer att hjälpa till att inkludera dem i designen. 

Vi samlar nu in de mest röstade post-its, plus några som inte röstats och som vi tror har samband med 

varandra, och delar ut dem på en duk som är uppdelad i följande makroområden: 

1) Potentiella finansiärer. Vi flyttar här post-its som definierar vem vi tror kommer att stödja vårt projekt och 

vilka egenskaper de har. Vi kan skapa kluster av potentiella finansiärer (t.ex. blomsterbutik, milkshake- 

kiosk, smartphone-reparationsplats kan alla representeras under klustret "Lokala butiker"), med tanke på 

att vi måste behålla den mångfald som vi behöver för att kommunicera eller utforma rätt belöning (t.ex. är 

det inte samma sak att belöna en 30/50-årig mamma som en 60/70-årig mormor). 

2) Kampanjens titel och undertitel. Vi flyttar hit post-its som hjälper oss att hitta rätt ord för att 

kommunicera de fördelar som vårt projekt ska skapa. Vi väljer de ord som bättre stämmer överens med 

våra potentiella finansiärers värderingar. Vi kan gruppera de mest likartade. 

3) Partners. Vi flyttar här post-it som definierar vilka som kan och vill hjälpa oss att genomföra några av 

kampanjens nyckelaktiviteter och/eller nå ut till potentiella finansiärer. Här kommer vi att upptäcka att 

den vi tänkte oss som partner är en potentiell finansiär och tvärtom. 

4) Belöningar. Vi flyttar här post-it som hjälper oss att definiera de belöningar vi vill dela med dina 

potentiella finansiärer. Vi kan duplicera post-its som vi tror kan fungera på detta område liksom på andra 

områden (t.ex. post-it som vi använde för att definiera kampanjens titel och undertitel). 

5) Kommunikationskanaler. Vi flyttar här en post-it som pekar på den kanal vi kommer att använda för att 

nå och hålla kommunikationen med våra potentiella finansiärer vid liv. 

6)  Kommunikationsverksamhet. Vi flyttar här post-it som hjälper oss att utforma de aktiviteter vi behöver 

för att få ut ditt budskap till potentiella finansiärer. 

7) Innehåll. När det gäller "Kampanjens titel och undertitel" flyttar vi här en post-it som hjälper oss att 

kommunicera de värden vi vill dela med våra finansiärer: den här gången fokuserar vi på vilka ord och 

vilket innehåll som ska användas i en lång beskrivning eller i en enkel och kreativ video. 



 

 
 

Punktröstning 

Punktröstning (även känd som dotmocracy eller röstning med prickar) är en 

etablerad metod för att beskriva röstning med prickmärken. Vid punktröstning 

röstar deltagarna på sina valda alternativ med hjälp av ett begränsat antal 

punkter. 

Resultatet av omröstningen är en lista med idéer sorterade efter relevans som 

kan användas för att inleda diskussioner och fatta beslut. I vissa fall kan det 

vara lämpligt att diskutera idéer som inte fick några röster för att kontrollera 

att de inte är aktuella. 

Det är viktigt att informera deltagarna om syftet med omröstningen, så att de 

får en uppfattning om vad vi håller på att skapa. Gör dem medvetna om att de 

mest röstade post it-lappar bara är en utgångspunkt och att de inte utesluter 

de som inte röstats. 



 

Tredje steget | FÖRSTÅELSE 

Med utgångspunkt i vad vi har samlat in i den tidigare canvasen ska vi nu kodifiera huvuddelarna i 

crowdfundingkampanjen. På så sätt kan vi definiera innehåll och aktiviteter som vi måste ha gjort innan 

vi laddar upp vår kampanj på den crowdfundingplattform vi har valt. 

Vi kommer att gå från en målarduk som ger oss en överblick över den strategi vi kan följa i vår kampanj 

till mer specifika målardukar: 

1. Kampanjens titel, undertitel och beskrivning 

2. Belöningar 

3. Video storyboard 

4. Kommunikationskampanj 

 
För varje canvas ska vi översätta innehållet i post-its till något som vi lätt kan visa för vem som helst för 

att samla in feedback redan innan vi laddar upp projektet på crowdfundingplattformen (modul 5). För att 

kunna ta detta steg måste vi följa målningarna och använda oss av våra färdigheter i sensemaking*. 

1. Kampanjens titel, undertitel och beskrivning 

a. Titel: 

i. Första försöket. Låt oss använda post-its som vi har samlat in för att skapa en titel som inte gör det 

möjligt för våra potentiella finansiärer att förstå vad kampanjen handlar om. 

ii. Andra försöket. Låt oss använda post-its som vi har samlat in för att skapa en titel som beskriver vår 

kampanj på ett korrekt sätt. 

iii. Tredje försöket. Låt oss använda post-its som vi har samlat in för att skapa en titel som får våra 

potentiella finansiärer att bli förälskade i vår kampanj. 

iv. Sista försöket. Låt oss använda det andra och tredje försöket för att ge vår kampanj en titel (mellan 5 och 

8 ord) som gör det möjligt för våra potentiella finansiärer att förstå det viktigaste värdet vi vill dela med 

dem. 

b. Undertitel 

i. Vi har möjlighet att förklara titeln med tecken220: låt oss använda det för att ge våra potentiella finansiärer en 

glimt av vad de kommer att hitta om de läser vidare eller tittar på videon. 

c. Beskrivning 

i. Låt oss lista det viktigaste innehållet som vi behöver för att övertyga en potentiell 

finansiär att stödja vår kampanj, ii.Vi grupperar innehållet under högst 6 rubriker, 

iii.Vi skriver innehållet för varje stycke. 



 

2. Belöningar. Låt oss använda post-its som vi har samlat in för att definiera vilka 8presenter10 vi ska 

belöna våra finansiärer med. 

a. Vi beskriver belöningen i en mening. Våra potentiella finansiärer måste förstå vad det handlar om 

med några få ord: vi måste vara korta men exakta, vi lovar dem något viktigt. 

b. När vi tittar på gruppen av våra möjliga finansiärer klargör vi vem varje belöning är avsedd för. 

c. Vi ger varje belöning ett namn (låt oss vara roliga och kreativa). 

d. Vi ger ett minimibelopp för att få den belöningen. 

e. Vi klargör vilka uppgifter vi behöver göra för att "skapa" och ge varje typ av belöning som vi har 

utformat. 

f. Vi anger om belöningen har en kostnad (detta hjälper oss att fastställa en budget). 

3. Video storyboard. Låt oss använda post-its som vi har samlat in för att skapa en fantastisk kort 

video som uppmanar våra potentiella finansiärer att agera. 

a. Låt oss lista det viktigaste innehållet som vi behöver för att övertyga en potentiell finansiär att 

stödja vår kampanj: det kan vara samma innehåll som vi har listat i beskrivningen. 

b. Vi grupperar dem i maximalt olika 10kapitel för vår video. 

c. Låt oss leka med ordningen: vad ska sägas i början, vad kan lämnas i slutet. 

d. Låt oss översätta varje kapitel i videons huvudrutor (2-4 per kapitel). För att göra det ska vi: 

i.rita bilden 

ii. lägga till en 

beskrivning 

iii.lägga till ett 

manuskript 

4. Kommunikationskampanj. Låt oss använda de post-its vi samlat in för att skapa några strategiska 

kommunikationsåtgärder (10-15) som gör det möjligt för oss att komma i kontakt med våra potentiella 

finansiärer. 

a. Vi beskriver åtgärden i en mening. 

b. Vi klargör vad som är syftet med varje kommunikationsåtgärd. 

c. När vi tittar på gruppen av våra möjliga finansiärer kan vi klargöra vem varje åtgärd riktar sig till. 

d. Vi definierar vilken kanal vi ska använda för varje åtgärd. 

e. Vi fastställer vilka partner vi behöver för varje åtgärd. 

f. Vi klargör vilka uppgifter vi behöver göra för att genomföra varje åtgärd. 



 

 
 

4.4 Resultat 

 
Vi ska nu ha alla de element vi behöver för att presentera vår crowdfundingkampanj för potentiella 

finansiärer. Men innan vi publicerar den på vår favoritplattform för crowdfunding måste vi validera den 

med vår gemenskap. Låt oss ta med oss de sista målningarna vi arbetat med till nästa modul, med 

vetskapen om att vi kommer att ändra dem och förbättra det vi har designat beroende på den feedback 

som kommer från dem som ska stödja vårt projekt. 

 

 

MODUL | 5PROTOTYPNING AV KAMPANJEN 
 

5.1 Introduktion 

 
Hur kan vi vara säkra på att våra potentiella finansiärer är villiga att stödja vår kampanj? Hur kan vi 

engagera våra närmaste supportrar redan innan kampanjen startar? Hur vet vi att vår kampanj är 

tillräckligt bra för att nå målet? Alla dessa frågor kommer att besvaras under följande modul. Modul 5 

leder oss genom en lean-strategi som tillämpas på crowdfunding. Att hitta våra fans och engagera dem i 

att validera och omarbeta det vi fick under denna4, modul kommer att hjälpa oss att 



 

förbättra det som vi har utformat, få mer förtroende för den kampanj som vi kommer att lansera och - ännu 

viktigare 

- att ha en bas av människor som är redo att stödja vårt projekt från dag 1. 

 

5.2 Beskrivning 

 
3 Crowdfunding-kretsar. De framtida finansiärerna kan nås genom tre grundläggande kategorier: 

 
1. Inre kretsen: personer som vi redan känner. Familj och vänner till vårt team är de som kommer att stödja 

oss från början, eftersom de litar mer på oss än på det projekt vi vill stödja. De måste redan nu vara 

delaktiga i den återkopplingsslinga som kommer att omforma vår crowdfundingkampanj. 

2. Nätverkskrets: det samhälle som påverkas av det problem vi löser och/eller den lösning vi erbjuder. Det 

kan vara geografiska nätverk (Berlinerområdet där vi kommer att inrätta vår kodningsskola) och/eller 

ämnesnätverk (socialarbetare som arbetar med invandrare, italienska invandrargrupper, kodare). Det är 

viktigt att nå ut till dem i den här fasen för att få en finjustering av den kampanj vi har utformat och få 

med dem ombord före lanseringen. 

3. Crowd circle: främlingar. Det är de som kommer att hamna på vår kampanj "slumpmässigt", eftersom de 

har läst eller hört talas om vårt projekt. När de väl landar måste de hitta ett projekt som är finansierat till 

minst mer än 50 % och detaljer om vilka initiativtagarna är, vad vi ska göra med pengarna vi samlar in 

och hur belöningarna fungerar. Vi måste kunna vinna deras förtroende, och vi kommer inte att kunna göra 

det om vi inte visar det förtroende som vi fått av vår inre krets och nätverkskrets. 

Även om personerna i de tre cirklarna alla ingår i vår målgrupp, kan metoden för att närma sig dem skilja 

sig åt. Därför är det viktigt att i detta skede kartlägga vilka de är tack vare crowdfunding personas. 

Lean-metoden tillämpas på crowdfunding. Lean-metodik är ett sätt att optimera människor, resurser, 

ansträngningar och energi för att skapa produkter och tjänster som bygger på vad kunderna vill ha, 

behöver och värdesätter. Genom kontinuerliga experiment lär sig arbetstagarna genom att innovera för 

allt bättre kvalitet och flöde, mindre tid och ansträngning och lägre kostnader, vilket eliminerar slöseri 

med metoder och förbättrar effektiviteten. Det gör det också möjligt för företag att reagera flexibelt på 

förändringar på marknaden genom ständiga förbättringsprocesser. 

När det gäller crowdfunding använder vi detta tillvägagångssätt för att validera och förbättra det vi har 

utformat. Vi kommer verkligen att fråga vår inre cirkel och hitta några representanter för vår 

nätverkscirkel vad de tycker om de delar som vi utformade under modul 4. Deras återkoppling kommer 

att hjälpa oss att förbättra vår kampanj, fatta rätt beslut och skapa en slags samarbetsförbindelse med en 

del av våra potentiella finansiärer: våra fans. 



 

5.3 Verksamheter 

 
Så det är bra, vi har en design för en crowdfundingkampanj, men... hur kan vi vara säkra på att designen 

vi gjort motsvarar våra potentiella finansiärers förväntningar? 

 

Första steget | CROWDFUNDING PERSONAS 

Först och främst bör vi lära känna våra potentiella finansiärer bättre, de som vi pekade ut i den tidigare 

canvasen, genom att skapa personas av dem. 

Personas är det mest kända verktyget från designtänkandet: det är en arketypisk beskrivning av den 

person vi utformar för: en potentiell finansiär i det här fallet. Det gör det möjligt för oss att ha en 

gemensam kunskap om vem vi tror att vi kommer att be om pengar till. Vi kan beskriva dem efter att ha 

gjort några intervjuer eller utnyttjat vår egen erfarenhet, och betrakta oss själva som noggranna 

observatörer. I det senare fallet riskerar vi att föra in vår bias i beskrivningen och sluta med för många 

antaganden. 

Vi bör skapa lika många personas som det antal post-it vi har i den vänstra kolumnen på vår tidigare 

canvas. För att skapa en personas måste vi följa några viktiga punkter: 

1. Anagrafisk översikt: låt oss beskriva våra potentiella finansiärer som om vi läste deras ID-kort. 

2. Bild: Låt oss rita eller hitta en bild som beskriver våra personas, det hjälper oss att gå från stereotyp (ID- 

kortdata) till arketypisk uppfattning av dem. 

3. Citat: låt oss gå djupare in i vår arketypiska väg. Vad pratar andra människor om våra personas? Vad 

säger vår personas ofta? Vilket citat beskriver dem bäst? 

4. Gillar / ogillar: det är det sista steget för att få fram en arketyp ur en stereotyp. Vad gillar våra personas 

att göra? Och vad gillar de inte? 

5. Behov och drömmar: När vi väl har fått en uppfattning om hur våra verkliga potentiella finansiärer ser 

ut, kan vi försöka undersöka vad de söker i sina liv som de kan hitta i vår kampanj.Vilka behov skulle 

våra personas kunna tillfredsställa genom att stödja vår kampanj? Vilka drömmar har de som stämmer 

överens med vad vi berättar om vårt projekt? 



 

Andra steget | VERKTYG FÖR VALIDERING 

Nu när vi tror att vi vet varför våra potentiella finansiärer kommer att stödja vårt projekt, ska vi ta reda på 

om det är sant eller inte. Det bästa sättet att göra det är att fråga dem. 

Med utgångspunkt i det vi skapade under steget för att skapa mening i föregående modul kommer vi att 

skapa möjligheter till validering med hjälp av ett eller flera av följande verktyg: 

1. Chatt: Vi kan använda meddelandeappar eller live talk för att berätta vad vår kampanj handlar om, 

genom att helt enkelt dela kampanjens titel och undertitel eller storyboardet för vår video. 

2. Formulär: Vi kan skriva ner och/eller skapa ett formulär som vi kan dela eller visa för några av våra 

vänner som representerar potentiella finansiärer. Formuläret bör innehålla titel, undertitel och en kort 

beskrivning och ge möjlighet att välja mellan de olika belöningarna, ge feedback och föreslå nya 

belöningar. 

3. Affischer: Vi skriver rubrik, underrubrik och beskrivning av vår kampanj på en affisch och genom att 

visa den levande eller på chatten ber vi om feedback. 

4. Alla andra sätt som vi hittar för att presentera vad vi designar och samla in feedback från andra människor. 

 

 

 

 
Tredje steget | TEST OCH FÖRBÄTTRING 

När vi har förberett våra valideringsverktyg kan vi nu testa dem med riktiga människor i den verkliga 

världen. När vi gör det bör vi ta hänsyn till följande: 

● Förklara kortfattat vad projektet är, och använd gärna det som vi har utformat (rubrik och underrubrik), 

● tala om för dem att de gärna får dela med sig av sina tankar högt när de interagerar med 

valideringsverktyget (chatt, formulär, affisch osv...), 

● notera varje insikt vi får, 



 

● skapa eller lämna utrymme för frågor för att hjälpa oss att klargöra allt vi behöver, 

● Vid live-testning bör du se till att låta testaren tala mer än 90 % av tiden (vi bör tala mindre än 10 %). 

 
När vi är klara med testet och vi har fått många insikter är vi redo att gruppera insikterna i en 

feedbackmatris som består av fyra delar: 

● Gillar: Vad har våra testare tyckt om det de har sett? 

● Önskemål: Vad har de föreslagit för vår kampanj? 

● Frågor: Vilka frågor har de ställt under provet? 

● Nya idéer: När vi tittar på de tidigare svaren och på våra anteckningar, finns det något vi kan lägga till, 

ändra eller ta bort från kampanjens utformning? 

Klustret "Nya idéer" kommer att göra det möjligt för oss att förbättra vår kampanj. Om det händer bör 

vi göra en ny omgång personas, valideringsverktyg och tester, eller åtminstone dela med oss av vad vi 

kommit fram till till våra testare: de är potentiellt en del av vår kampanjgemenskap. 

 

 
5.4 Resultat 

 
Vi avslutar den femte modulen med en validerad kampanj med riktiga människor som representerar våra 

potentiella finansiärer. Dessa personer har stött vår idéfas och är nu på något sätt engagerade i vårt 

projekt: de är en del av vår gemenskap, låt oss inte glömma dem. Vi bör verkligen ta hand om vår 

gemenskap även om vår crowdfundingkampanj inte har startat ännu: vi bör tacka dem för deras intresse 

och stöd och informera dem om varje steg vi kommer att ta för att lansera vår kampanj. 



 

MODUL - 6TEAM 
 

6.1 Introduktion 

 
Utvecklingen av ett socialt företag kräver ett välstrukturerat team av människor som är villiga att stödja 

processerna. Om du känner till vilka färdigheter som behövs för ditt projekt och hur du hittar dem hos 

personer i din omgivning kan du uppnå effektiva resultat på kortare tid. 

6.2 Beskrivning 

 
Vad menar vi när vi talar om ett lag? Det handlar inte bara om personer som ska arbeta med oss eller 

personer som vi ska anställa, utan också om personer som kan inspirera oss. 

Generellt sett kan vi beskriva ett team som en grupp människor som har en uppgift att lösa tillsammans. 

Mer specifikt bör de personer som ingår i teamet känna sig tillräckligt engagerade för att vara villiga att 

uppnå ett gemensamt mål. 

 

 

Figur 1: Tre olika organisationsmodeller: Hierarki, matris och team 

De viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man bildar ett team för ett nytt projekt beskrivs i Figur 1. 
 
 

 

 

 

 

Fig. 1: Teambuilding, nyckelelement 



 

När du bildar ett team bör du identifiera tre huvudroller: ledare, medlemmar och 

medarbetare. 

Teamledarrollen innebär att utveckla och uppmuntra teamet genom att utbilda, leda, motivera, erkänna, 

belöna och andra aktiviteter som stimulerar eller tvingar teammedlemmarna att utföra de uppgifter som 

krävs. 

En medlem i projektgruppen är en person som faktiskt är involverad i att utföra tilldelade uppgifter. 

Medlemmarna har direkt tillgång till projektet och utvecklar aktivt dess processer. 

En projektgruppsmedarbetare är en person eller en organisation som deltar i grupparbetet men som 

inte är involverad i att utföra uppgifter och utföra projektgruppens ansvarsområden. Bidragsgivare hjälper 

till att förbättra projektet genom att ge värdefulla förslag, expertbedömningar och konsultationer. De är 

inte ansvariga för projektresultaten. 

Förtroende är viktigt för ett effektivt team eftersom det ger en känsla av trygghet. När 

gruppmedlemmarna känner sig trygga med varandra känner de sig bekväma att öppna sig, ta lämpliga 

risker och visa sårbarheter. 

Målet måste vara känt, delat, meningsfullt, ambitiöst och med en viss risknivå. 

 
Genom att engagera sig i lagets planer får laget ett starkt fokus på att lyckas och lyfter fram de steg som 

krävs för att lyckas. När gruppmedlemmarna förstår sitt arbete i samband med gruppens planer blir de 

mer engagerade i gruppens framgång och mindre oroade av eventuella kortsiktiga svårigheter. 

Engagemang för ett gemensamt mål är en av hörnstenarna i lagarbete. Det sker när varje medlem i laget 

fokuserar på att uppnå lagets syfte utöver sina individuella mål. 

Planeringen främjar teambuilding och en anda av samarbete. När planen är klar och kommunicerad till 

organisationens medlemmar vet alla vad de har för ansvar och hur andra delar av organisationen behöver 

deras hjälp och expertis för att utföra tilldelade uppgifter. 

WOW-faktorn fungerar inte bara i crowdfunding-fasen utan även i teamarbetet. WOW-faktorn gör 

lagmedlemmarna stolta över att tillhöra laget och leder till mer engagemang och tillit i gruppen. 

Med tanke på de utmaningar som ett socialt företag måste möta bör teamet bestå av personer med 

specifika nyckelkompetenser: 

● Den kreativa teknikern; 

● Den informationssökande; 



 

● Den talande personen, som vänder sig till de externa kontakterna; 

● Entreprenören: skapar verksamheten; 

● Samordnaren: tar hand om projektledningen och eventuella kontakter; 

● Miljöskaparen: organisera sammanhanget 

 
Det kan hända att en person tar på sig mer än en roll. 

 
Som redan sagts kan skapandet av rätt team underlätta skapandet av ett nytt socialt företag, med tanke på 

teamets inflytande på uppnåendet av de planerade målen och resultaten. Laget påverkar i synnerhet 

följande: 

● Formulering av frågor och uppgifter; 

● Framtagning av lösningsförslag; 

● Acceptera nya lösningar genom argumentation och kommunikation; 

● Att fastställa värderingskriterierna; 

● Att engagera sig i värderingar och val. 

 

 

 

6.3 Verksamheter 

 
Att identifiera kompetensen hos de personer som deltar i projektet är det första steget för att bygga upp ett 

fungerande team. 

 

Första steget | PERSONAL MARKETPLACE 

Varje deltagare får ett A3-ark och svar på följande frågor: 

 
● Namn 

● Personlig devis? 

● Personliga avsikter? 

● Förväntningar? 

○ Projektet 

○ Laget 

● Superkompetens? 

● Ytterligare information? 

 
Efter att ha svarat på frågan ritar varje deltagare en bild av sig själv! 



 

Metod: Vi ger deltagarna 15 minuter för produktion och 2 minuter vardera för att presentera resultaten. 

När de är klara tar vi en ögonblicksbild av resultatet och personen. 

 

 

 

 

Andra steget | SIX DEGREES OF SEPARATION 

"Six Degrees of Separation" är inte bara ett spel som involverar skådespelaren Kevin Bacon. Konceptet 

kan användas för att öka nätverksarbetet. Det handlar om tanken att det finns sex eller färre personer 

mellan var och en av oss och någon vi vill komma i kontakt med. Det är en kraftfull insikt om att om vi 

utökar vårt nätverk kan vi få tillgång till långt fler människor än vi någonsin kunnat föreställa oss. 

Precis som i föregående steg behöver vi bara papper. 

 
Vi delar in deltagarna i par. Om vi har ett udda antal personer kan ett par spela med tre personer. När vi är 

klara med paren spelar vi två omgångar: 

Första omgången: 

 
● Vi ber varje par att hitta en lista med saker som de gillar och skriva dem på ett papper. 

● Därefter ber vi dem dela med sig av sina listor och hitta fem saker som de har gemensamt. 

 
Andra omgången: 

 
● Vi ber varje person att gå runt i rummet och hitta någon annan som gillar minst en av sakerna på den 

korta listan med fem saker. 

● När de har hittat en annan person ska de jämföra sina listor och sammanställa en ny lista med fem 

gemensamma saker. 

● De bör föra en förteckning över dessa listor med numret på rundan så att de kan återkomma till den i 

slutet av övningen. 

Varje deltagare ska försöka ta reda på vilken koppling som finns mellan honom eller henne och personen 

som han eller hon just har träffat. Kanske en gemensam vän som vet hur mycket de är förbundna. 



 

Varje deltagare ska försöka vara mer liberal när han eller hon matchar gemensamma saker med sin 

partner. Det är inte alltid som allt stämmer till 100 procent. 

Föreslagen tidpunkt: 

 
● Förklaring av övningen: minuter5 

● Aktivitet: minuter20 

● Återkoppling från gruppen: minuter10 
 

 

 

 
Tredje steget | STARFISH RETROSPECTIVE 

Starfish retrospective är en teknik som Patrick Kua har utvecklat för att hjälpa grupper att reflektera över 

olika grader av åtgärder och aktiviteter snarare än att bara ta upp vad som gick bra eller inte gick bra. 

Istället för att bara lista vad som hände, uppmanas teamet att vara mer specifikt och att tänka på metoder 

som genererar värde. Det hjälper gruppmedlemmarna att förstå hur de andra personerna uppfattar värdet 

av sådana perspektiv. 

Starfish-diagrammet är indelat i fem delar: Mer, Mindre, Börja, Stanna, Fortsätt göra. 
 

 

Ge alla fem minuter på sig att skriva upp sina idéer på klisterlappar i sektionerna 



 

 

Tillbringa några minuter10 med att gå igenom alla idéer, ställa följdfrågor och diskutera. 

Om vissa idéer dyker upp flera gånger på tavlan bör de ges extra vikt. 

Be alla att rösta genom att sätta en prick bredvid de tre viktigaste idéerna som bör fokuseras på under 

nästa sprint. 

 
Granska resultaten och sammanställa en lista över åtgärder/beslut för att se till att förändringar genomförs. 

I slutet av nästa sprint kan du återigen samla teamet och göra en ny Starfish-retrospektive. Denna 

kontinuerliga feedback-slinga garanterar att du hela tiden kan iterera och förbättra dig. 

 
Fortsätt att göra - Detta är saker som ger energi till teamet, som tillför värde och som teamet gör bra och 

som du inser värdet av. Vilka är de bra sakerna i ditt projekt eller vad kommer folk att sakna om de inte 

finns där? 

 
Mindre av - Detta är metoder som redan används men som kanske behöver förbättras eftersom de inte är 

användbara eller produktiva i den aktuella situationen. Det kan vara så enkelt som ett beteende, en 

aktivitet eller en rutin som inte är effektiv eller värdehöjande i sin nuvarande form. 

 
Mer av - Detta kan vara metoder, teknik eller aktiviteter som gruppmedlemmarna anser att det borde 

finnas mer av eller som för närvarande inte utnyttjas fullt ut. Det kan handla om ytterligare 

parprogrammering eller fler korta och skarpa möten. 

 
Sluta göra - Detta är saker som inte ger något värde eller, ännu värre, som är i vägen. Det är dags att de 

försvinner. 

 
Börja göra - en ny idé eller något som du har sett fungera tidigare och som du skulle vilja ta med dig till 

bordet. Det kan vara något enkelt eller bara för att hålla saker och ting dynamiska och roliga. 

 
Genom att fokusera på det negativa först kan diskussionen om designtänkande och kreativt tänkande föras 

och mer betoning läggs på det positiva tänkandet, inte på det negativa. 



 

6.4 Resultat 

 
I slutet av den här modulen kommer du att kunna reflektera över vilka som är rätt personer att involvera i 

ditt projekt. Vem spelar en effektiv roll i organisationen och med vilka uppgifter, vem är bra att ha med 

sig för att få ny kunskap och vem kan hjälpa dig att främja dina idéer och värderingar. 

 

 

 

 
MODUL |7 UPPFÖLJNING 

 
"Det unika värdet av crowdfunding är inte pengar utan gemenskap." -Ethan Mollick- 

 
 

7.1 Introduktion 

 
Syftet med följande kapitel är att ge en allmän översikt över de finansieringsmöjligheter som en 

företagare kan överväga för att utveckla sin affärsidé. 

Det som är fantastiskt är att en ung företagare numera kan utnyttja olika alternativ utöver de traditionella 

möjligheterna som alla var avsedda för den exklusiva nischen av företagare som har förmåga att ge 

ekonomiska garantier till sina finansiärer. Vi kommer att upptäcka hur dessa metoder för insamling av 

medel kan sägas vara mer inkluderande än de traditionella, eftersom deras framgång inte bara beror på 

deras ekonomiska resultat, utan framför allt på deras förmåga att generera en social inverkan och att nå en 

grupp människor som är intresserade av den specifika innovationen. 

Som vi kommer att se är innovation och social påverkan nyckelbegrepp för ett framgångsrikt företag, 

särskilt när det gäller socialt entreprenörskap och nyetablering av företag. I detta avseende kommer vi att 

fördjupa oss i vad dessa begrepp innebär genom att försöka ge förslag på hur man kan driva ett företag 

utanför de traditionella och exklusiva ekonomiska vägarna. 

7.2 Beskrivning 

 
Gemenskapen för crowdfunding 

Ett av de viktigaste målen med en Crowdfunding-kampanj är att skapa en gemenskap. Detta är inte bara 

den ekonomiska ramen för insamlingen, utan det är också det som utgör grunden för vad den är. 



 

Den första gruppen av kunder och ambassadörer för den produkt som kampanjen försöker finansiera. 

 
Den gemenskap som utvecklas kring ett Crowdfundingprojekt kan definieras som en samling av de första 

investerarna i idén och därför ligger det i deras intresse att se kampanjen växa, förbättras och slutligen 

samla in det belopp som behövs för att genomföra Crowdfundingprojektet. Följaktligen är förhållandet 

mellan det nystartade företaget och dess gemenskap grundläggande och bygger på ömsesidigt förtroende 

och tillit. 

Med tanke på att en Crowdfunding-kampanj uppstår på grund av gemensamma problem eller önskemål är 

gemenskapen den idealiska platsen för att testa idéprototyper, diagnostisera problem och samla in 

feedback för att ta reda på och utarbeta den bästa lösningen. I detta avseende är det mycket viktigt att 

investera i marknadsföringsåtgärder som syftar till att samla en bred publik, t.ex. 

presentationsevenemang, kundtjänst och sidor i sociala medier. Alla dessa instrument utgör verkliga 

möjligheter att få direktkontakt med potentiella kunder och stärka relationen med framtida användare. 

Genom att främja möjligheter till debatter online och offline stimuleras dessutom deltagarna i 

gemenskapen att generera värdefull feedback som kan avgöra hur framgångsrik produkten i fråga är. 

I slutet av kampanjen kommer gemenskapen att ha vuxit och det är viktigt att befästa relationen med den 

uppdaterade gemenskapen som har byggts upp. 

Att göra samhället viktigt gör hela skillnaden när det gäller att få hjälp av dem och ge kampanjen fart. 

 

 

 
Crowdfunding och andra finansieringskällor 

Det är inte alls lätt att driva ett företag, särskilt inte när det saknas lämpliga ekonomiska resurser och 

ledarna är skyldiga att agera för det gemensamma bästa. Crowdfunding anses därför vara en alternativ 

finansieringskälla och en av de snabbast växande metoderna för att upprätthålla företagens hållbarhet 

genom finansiering från allmänheten. 

Särskilt små och medelstora företag och sociala entreprenörer använder detta finansiella verktyg för att 

främja en hållbar ekonomisk utveckling och åstadkomma sociala förändringar. De flesta ideella 

organisationer och nystartade företag använder numera också crowdfunding för att samla in pengar till 

sina verkliga projekt eller för att samla in donationer till en god sak som de stöder. 



 

Enligt Europeiska kommissionen används crowdfunding "oftast av nystartade företag eller växande 

företag som ett sätt att få tillgång till alternativa medel". Det är ett innovativt sätt att hitta finansiering för 

nya projekt, företag eller idéer. Det kan också vara ett sätt att skapa en gemenskap kring ditt erbjudande. 

Genom att använda kraften i online-communityt kan du också få användbara marknadsinsikter och 

tillgång till nya kunder". 

Utöver Crowdfunding finns det dock många andra finansieringsalternativ, t.ex: 

 
● Mikrolån eller mikrokrediter: Detta är en vanlig form av mikrofinansiering som innebär att man ger 

extremt små lån till enskilda personer för att hjälpa dem att bli egenföretagare eller att utveckla ett litet 

företag. Dessa låntagare tenderar att vara låginkomsttagare, särskilt från mindre utvecklade länder. 

Begreppet "mikrokrediter" tillskrivs vanligen ekonomen Muhammad Yunus och byggde på idén att 

skickliga människor i underutvecklade länder, som lever utanför de traditionella bank- och monetära 

systemen, skulle kunna få tillträde till en ekonomi med hjälp av en liten summa pengar som lånas ut. 

Detta ekonomiska stöd användes officiellt för första gången av en grupp kvinnor i Bangladesh som bad 

om ett lån på dollar27 som de inte bara kunde betala tillbaka utan även få verksamheten att fungera. 

● Änglar eller riskkapitalister: Dessa är mycket framgångsrika entreprenörer som försöker köpa aktier i 

potentiellt lönsamma företag i ett tidigt skede med sina egna medel. De gör vanligtvis investeringar och 

erbjuder också sin erfarenhet, sitt nätverk och sin kunskap för att hjälpa dig att lyckas, mot en god 

avkastning när det nystartade företaget börjar växa. 

● Private equity: Detta är långsiktiga investeringar i små, medelstora och stora företag i syfte att göra dem 

större, starkare och mer lönsamma. De är en alternativ typ av investering som består av kapital som inte 

är noterat på en offentlig börs. Private equity består av fonder och investerare som investerar direkt i 

privata företag. De erbjuder flera fördelar för företag och nystartade företag eftersom de ger dem tillgång 

till likviditet som ett alternativ till konventionella finansiella mekanismer. 

● Public Equity: Denna typ av finansiering är mycket lik privat kapital med skillnaden att 

finansieringskällan kommer från försäljning av ett företag till allmänheten. När allmänheten äger 

företaget måste företaget agera i det ekonomiska intresset hos de många ägarna eller aktieägarna, som 

agerar för att få sitt gemensamma företag att växa. 

●  Asset Finance: är en typ av utlåning som gör det möjligt för dig att få tillgång till företagstillgångar som 

utrustning, maskiner och fordon utan att behöva köpa dem i förväg. Asset Finance är med andra ord en 

leasing av utrustning där långivaren köper tillgången och det nystartade företaget betalar en månadsavgift 

för att hyra den. I slutet av den överenskomna löptiden, 



 

startupföretaget kan besluta att förlänga leasingavtalet och betala det återstående beloppet för att köpa 

den, uppgradera till en ny modell eller till och med återlämna tillgången till långivaren. 

 

Entreprenörskap och socialt entreprenörskap 

I det här sammanhanget är det intressant att även överväga den sociala entreprenörens roll. Sociala 

entreprenörer presenterar inte bara nya produkter på referensmarknaden som traditionella produkter, utan 

de har också möjlighet att främja innovativa idéer för att lösa samhälls- eller miljöproblem. En social 

entreprenör utvecklar och finansierar lösningar som direkt tar itu med sociala problem. En social 

entreprenör är därför en person som utforskar affärsmöjligheter som har en positiv inverkan på sitt 

samhälle eller på samhället.... 

Den största skillnaden mellan entreprenörskap och socialt entreprenörskap ligger i själva 

värdeerbjudandet. För entreprenören är värdeerbjudandet förutseende och organiserat för att betjäna 

marknader som har råd att köpa den nya produkten eller tjänsten, och är således utformat för att skapa 

ekonomisk vinst. Den sociala entreprenören strävar i stället efter värde i form av storskaliga, omvälvande 

fördelar som kommer antingen en betydande del av samhället eller samhället i stort till del. 

Även om socialt entreprenörskap ibland förväxlas med ideella organisationer är det en vinstdrivande 

verksamhet eftersom de företag som skapas av sociala entreprenörer kan generera inkomster och de kan 

organiseras som antingen icke-vinstdrivande eller vinstdrivande. 

7.3 Verksamheter 

 
Framgångsrika verktyg för affärsutveckling 

Det viktigaste målet för en företagare är att få sitt företag att växa. Enligt Graham (2012) är den viktigaste 

fasen för tillväxt när ett nystartat företag tar reda på vad som efterfrågas av massorna och hittar rätt 

tillvägagångssätt för att locka dessa människor till företagets produkt. När denna kedja av relationer 

fungerar uppstår en period av snabb tillväxt för företaget. Om företaget dessutom klarar alla 

begränsningar på sina hemmamarknader har det potential att växa till ett större företag och expandera till 

andra marknader. Därför är det nödvändigt att bygga upp en strikt professionell och fokuserad bild av sitt 

företag, eftersom den kommer att vara en attraktionspol för en specifik målgrupp. 



 

Ett företags framgång, oavsett produkt eller tjänst, avgörs av vissa specifika verktyg. Small Business 

Development Corporation anger åtta milstolpar för ett företags omedelbara tillväxt, nämligen: 

1. Lär känna dina kunder; 

 
2. Erbjuda bra kundservice; 

 
3. Vårda befintliga kunder och leta efter nya möjligheter; 

 
4. Använd sociala medier; 

 
5. Delta i nätverksevenemang; 

 
6. Värd för evenemang; 

 
7. Ge tillbaka till ditt samhälle; 

 
8. Mät vad som fungerar och förfina ditt tillvägagångssätt efter hand. 

 

 

 
Inkubatorer och acceleratorer för att få ditt företag att växa 

När man talar om startup-företag är det viktigt att klargöra skillnaden mellan de två termerna: 

"accelerator" och "inkubator", som ofta antas representera samma koncept. Det finns dock några viktiga 

skillnader som förstagångsentreprenörer bör vara medvetna om. 

Acceleratorer öppnar upp och påskyndar tillväxten av ett befintligt företag och är mer inriktade på att 

skala upp ett företag, medan inkubatorer tar fram störande idéer i hopp om att bygga upp en ny 

affärsmodell och ett nytt företag och är därför inriktade på innovation. Även om båda typerna av program 

populariserades i startup-hubbar som Silicon Valley finns de numera över hela världen. 

Företagskuvöserna, som huvudsakligen är utformade som samarbetsytor för att sprida idéer, spelar en 

viktig roll, särskilt för företag i tidiga skeden, eftersom de hjälper till att stödja hela 

uppbyggnadsprocessen. Därför är företagsinkubatorer i huvudsak organisationer som ökar 

överlevnadsgraden för innovativa nystartade företag genom att följa den växande affärsprocessen. 

Inkubatorer är numera inte bara tekniskt nystartade företag, utan arbetar också med företag inom olika 

branscher och inriktningar. 

Å andra sidan har acceleratorer till uppgift att stödja företaget i ett tidigt utvecklingsskede genom 

utbildning, mentorskap och finansiering. Startup-företag ingår i acceleratorer under en viss tidsperiod. 



 

tid och som en del av en grupp av företag. Företagen i tidiga skeden får vanligtvis en liten 

startinvestering, och för detta behöver de få tillgång till mentorskapsnätverk, som vanligtvis består av 

chefer för nystartade företag, riskkapitalister, branschexperter och andra externa investerare, i utbyte mot 

en liten andel eget kapital. 

I slutet av ett acceleratorprogram är det troligt att alla startupföretag från en viss kohort presenterar sig på 

någon form av demonstrationsdag där investerare och media deltar. I detta skede har verksamheten 

utvecklats och granskats ytterligare. 

 

 
 

Från uppstart till uppskalning 

När vi talar om ett företag i ett första skede talar vi om en startup. Detta företag i ett tidigt skede, som 

grundas av en eller flera entreprenörer, försöker positionera sig inom ett underförsörjt marknadssegment 

genom att utveckla en produkt eller tjänst som de tror att det finns en efterfrågan på. Att vara en startup är 

dock en tillfällig status, för när det gäller riktigt innovativa företag med ett gott öga för affärer, kan dessa 

utvecklas till scale-ups i ett visst mognadsstadium. 

En scale-up är ett företag som har funnit sin stabilitet som affärsmodell och i industrialiseringen av sitt 

erbjudande. Under uppskalningen strävar företaget dock fortfarande efter att utvecklas när det gäller 

marknadstillträde, särskilt i ett internationellt perspektiv, men också när det gäller intäkter och antal 

anställda, att skapa mervärde, att identifiera och förverkliga win-win-möjligheter att samarbeta med 

välkända företag över hela världen. 

En startup blir således en scaleup när den har bekräftat sin affärsmodell, löst alla utmaningar som en 

startup har och därmed är redo för en exponentiell tillväxt. Med andra ord är en scaleup inget annat än en 

framgångsrik startup. 

 

 
7.4 Resultat 

 
I det här kapitlet har vi sett hur många innovativa finansieringsmöjligheter som finns utöver 

crowdfunding. Det som är särskilt intressant är att dagens finansieringskälla huvudsakligen kommer från 

onlineplattformar. Det som gör denna typ av insamlingsverksamhet framgångsrik är den speciella relation 

som kampanjerna skapar med sina investerare, en kategori som inte längre representeras av en exklusiv 

nisch av rika bidragsgivare, utan snarare kan definieras som en verklig gemenskap som underifrån, med 



 

början med även minimala bidrag, finansierar en innovativ idé som de tror starkt på. 



 

Som vi såg är det som skiljer den här typen av finansieringsförslag från traditionella metoder vikten av 

den idé som entreprenören vill främja: den måste vara innovativ och ha stor effekt, den måste främja en 

märkbar förändring i referensgemenskapens liv. Den produkt som en kampanj främjar måste verkligen 

förkroppsliga ett samhällsbaserat behov, eftersom det är bara på detta sätt som en entreprenör kan få en 

relevant publik att finansiera den. 

I detta sammanhang framträder den sociala entreprenören, vars roll är strikt kopplad till dessa innovativa 

metoder för insamling av medel. En social entreprenör skiljer sig inte bara från en traditionell affärsman 

på grund av valmöjligheterna när det gäller finansieringsbasen, utan också för att de idéer och projekt som 

han vill genomföra har en relevant inverkan på samhällen. I detta avseende kan en social entreprenörs 

karriärmöjligheter börja med att etablera ett nystartat företag tillsammans med andra personer som delar 

hans syn på socialt företagande och använda sig av innovativa instrument som inkubatorer och 

acceleratorer för att få sitt initiativ att växa och skapa en större inverkan på målgruppen. 
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4. METODIKER 

 
4.1 DESIGNTÄNKANDE 

 
Design Thinking kan generellt sett definieras som en metodik för problemlösning som inte är helt ny. 

Den består av en iterativ process som bygger på att identifiera och isolera problem som man inte tänkt på 

tidigare: styrkan i detta verktyg ligger i dess tvärgående tankesätt. När man väl har isolerat problemet kan 

man med hjälp av Design Thinking-metoden identifiera alternativa strategier och lösningar som man inte 

hade övervägt i ett inledande skede. Själva kärnan i denna strategi är att förstå hur människor interagerar 

med produkter/tjänster och analysera detta förhållande för att skapa smarta frågor och genuina lösningar 

för den idé man vill främja. 

Designtänkandets framgång beror på dess förmåga att sätta sig in i behoven hos de människor som en 

produkt/tjänst ska utformas för. I detta avseende hjälper denna metodik till att sätta designern i en 

potentiell köpares skor, ett scenario som normalt sett är svårt att anta. Design Thinking är därför mycket 

användbart när det gäller att ifrågasätta en affärsidé och gå bortom det omedelbara. 

Designtänkande blir ett extremt viktigt verktyg när det gäller Crowdfunding, eftersom förmågan att leva 

sig in i de möjliga framtida användarna är nyckeln till en framgångsrik kampanj. I detta avseende är ett 

Crowdfunding-initiativ framgångsrikt när det kan observera, isolera och inspireras av de potentiella 

kundernas behov. Resultatet av en sådan uppmärksam analys kan leda till att man erbjuder en originell 

och centrerad produkt/tjänst på marknaden. Därför blir hela processen med designtänkande viktig för att 

fastställa den bästa idén och det lämpligaste sättet att marknadsföra den. 

Man kan säga att designtänkande är ett extremt användbart verktyg för att ta itu med problem eftersom 

det hjälper till att omformulera problemet på ett människocentrerat sätt, föreslå originella idéer: 

brainstorming, prototyper och skissande av scenarier ... alla dessa aktiviteter inbegriper kontinuerliga 

experiment. Hela processen kräver alltså att olika verktyg som är användbara för att främja 

problemlösningsmekanismen införs i följande steg. 

Design Thinking-processen består av olika faser. Varje designer som använder sig av denna metod måste 

dock komma ihåg att dessa faser inte nödvändigtvis är stela delar av en fördefinierad sekvens, utan vissa 

kan komma före/efter andra, beroende på designerns behov. 

1) FÖRMITTAR sig med den möjliga köparen/klienten/användaren. 

2) DEFINITION och isolering av användarens behov 



 

3) IDEATING (brainstorming) av möjliga nya lösningar med utgångspunkt i de nya antagandena. 

4) PROTOTYPING de nyfödda strategierna 

5) TESTNING av den nya idén. 

 
Ett exempel på ett verktyg för designtänkande är empatikartan som, som namnet antyder, är särskilt 

användbar under processens första steg. Mer specifikt är detta en visualisering i samarbete som används 

för att formulera vad man vet om en viss typ av användare. Den hjälper till att externalisera kunskap om 

användare för att skapa en gemensam förståelse för användarnas behov och underlätta beslutsfattandet. 

 

 

4.2 LEAN-METODIK. 
 

Lean-metodiken har sitt ursprung i Toyotas produktionssystem under 50-60-talet och dess framgång 

berodde på att man minskade tids- och kostnadsförlusterna samtidigt som man optimerade produkterna. 

Med tiden har Lean-metodiken ansetts vara mycket framgångsrik även när den tillämpas på 

affärsoptimering eftersom den verkligen kan påverka flödet av värde och den kontinuerliga förbättringen 

av en affärsverksamhet. När den tillämpas på ett affärsscenario omvandlas försöket att eliminera slöseri 

med tid och kostnader till forskning och förståelse av vad kunderna vill ha och behöver och till att 

eliminera det som de inte vill ha. Dessa behov ses som möjligheter att skapa värde och främja företagets 

tillväxt. 

Detta tillvägagångssätt är mycket effektivt när det gäller Crowdfunding-strategier, där det är nödvändigt 

att känna in den publik man vill nå. För att göra detta måste man gå bortom den omedelbara intuitionen, 

som ofta är förorenad av subjektiva bedömningar, och tänka lateralt på vad eventuella kunder kan önska. 

I detta avseende blir idén med "produktionslinjen" lättviktig, eftersom frontpersonalen ombeds att aktivt 

delta i brainstormingprocessen och ledarens roll är att definiera målet och vägleda tiden för att upptäcka 

den lämpligaste handlingsvägen mot det målet. Lean-ledarskapet ger de anställda självständighet att fatta 

beslut, möjlighet att behärska sitt hantverk och syfte (varför arbetet) för att förstå värdet av sina 

ansträngningar. När det gäller sociala kampanjer Crowdfunding är det därför mycket viktigt att involvera 

hela linjen i beslutsfattandet: inte bara för en fråga om mångfald av perspektiv, utan för att när det 

handlar om att arbeta med något som människor tror på så är det styrka i antal. 



 

Lean-metodikens effektivitet ligger dock i det ständiga försöket att förbättra produkten/idén, vilket 

främjar ett kontinuerligt lärande och testande. I detta avseende lär Lean-metodiken ut hur man kan få en 

smidig affärsverksamhet: oavsett om det vi levererar är ett misslyckande eller en framgång (eller 

någonstans däremellan) hjälper användningen av denna process till att få värdefulla insikter om hur man 

kan förbättra. 

 

 
4.3 LÄRA SIG GENOM ATT GÖRA. 

 
Med "learning by doing" menas att inlärningsprocessen införlivas genom att man gör det man faktiskt 

måste lära sig. Begreppet myntades först av den pragmatiske filosofen John Dewey som föreslog att 

aktivt engagemang, snarare än passivt smältande, underlättar djupa inlärningsprocesser och uppmuntrar 

människor att göra misstag och kritiskt ifrågasätta vad man gör. 

Erfarenhetsbaserat lärande är en metod som fungerar när den person som deltar i inlärningsprocessen 

redan har en viss grundkunskap om vad som krävs för den specifika uppgiften. När man har fått en viss 

förtrogenhet med innehållet kallas tekniken för att aktivt engagera sig i materialet och generera den 

faktiska kunskapen. Detta sker eftersom denna metod kräver beredskap, aktivt tänkande, flexibilitet och 

ett kreativt tänkande för att slutföra en uppgift. 

Metoden att lära sig genom att göra kan vara ett framgångsrikt verktyg när den tillämpas på 

Crowdfunding eftersom det inte krävs att de som söker efter rätt kampanjformat är experter. Att använda 

metoden "learning by doing" i samarbete med andra verktyg, t.ex. designtänkande eller leanmetoden, kan 

vara det bästa sättet att aktivt engagera skaparen för att snabbt förbättra sig och förstå vilka kritiska 

punkter som ska åtgärdas och omvandlas till tillväxtmöjligheter. 

Den mest relevanta fördelen med erfarenhetsbaserat lärande är effekten på minnet, eftersom människor är 

mer benägna att komma ihåg något de själva har gjort, snarare än att lära sig genom att abstrahera från 

ideala situationer och fallstudier. Dessutom är en av styrkorna med denna metod att den passar alla 

åldrar: medan barn utan bakgrund är nyfikna och gör sitt bästa för att lära sig något nytt, utmanar vuxna 

sin förmåga att tänka kreativt och lateralt. 

Några tips för att lära sig genom att göra är: 

 
1) OBSERVERA EXPERTERNA. Det är välkänt att vår hjärna fungerar genom att imitera våra jämnåriga 

och att våra inlärningsprocesser påskyndas när vi observerar andra som utför aktiviteter som vi inte 

känner till. 



 

2) ÖVNING FÖR ATT BLI PERFEKT. Ju mer man försöker nå sitt mål, inklusive fel, desto större är 

chansen att man kan fullända resultatet. 

3) PROVA HJÄRNANS STIMULERANDE AKTIVITETER. Att hålla hjärnan i form är det första kravet 

som vi måste uppfylla när vi ombeds vara redo och mottagliga för en aktivitet. Det hjälper oss att 

förbereda oss för det oväntade och möta det som om det vore en positiv utmaning. 

4.4 STORYBOARDING 
 

Generellt sett är en storyboard en linjär sekvens av illustrationer som används i animationer och filmer 

för att utveckla en bredare berättelse. Det var framför allt Walt Disney som behärskade tekniken med 

storyboarding och gjorde den till en process inom Disney innan produktionen av stora filmer. Genom att 

använda storyboard kunde Disney dela med sig av och få samarbetsparterna att förstå projektets bredare 

vision. 

Numera har man dock upptäckt att metodik är ett framgångsrikt verktyg för företagstillväxt som kan vara 

till stor hjälp för att förstå och kartlägga kundernas erfarenheter och för att visualisera nästa steg som ett 

företag måste ta för att utvecklas. 

Styrkan med en storyboard är att den hjälper till att visualisera de kritiska ögonblicken i hela historien 

som vi vill berätta. Därför är storyboardverktyget grundläggande för att stimulera designern att föreställa 

sig de steg som han/hon måste ta för att nå det uppsatta målet. Av denna anledning är storyboard ett 

utmärkt stöd för Crowdfunding, eftersom det hjälper till att visualisera de viktigaste stegen som behövs 

för att uppnå det mål som kampanjen vill uppnå. Utifrån detta är det andra steget att rationalisera den 

uppsättning åtgärder som krävs för att förverkliga varje bild som vi har infört i vår tavla. 

De viktigaste delarna som gör storyboarding till ett framgångsrikt affärsverktyg är följande: 

 
 

• Möjlighet att visualisera en hel historia med ett minimum av information; 

• Snabbt och dynamiskt sätt att visualisera hela berättelsen, dess luckor, problem och fokuspunkter; 

• Förmågan att fånga de kritiska känslorna i varje sekvens; 

• Ett sätt att presentera och presentera en berättelse innan den produceras. 

 

 
Som tidigare nämnts är ett annat lönsamt sätt att använda storyboard att kartlägga kundupplevelsen. När 

storyboarding används i detta fall kan det vara ett mycket användbart instrument som hjälper designern 

att simulera kundens upplevelse. Genom att använda storyboard kan man skildra de olika steg som en 

person går igenom när han eller hon närmar sig den nya produkten/tjänsten. I det här fallet innebär 



 

storyboarding följande 



 

för att visualisera berättelsen om kundupplevelsen, där designern försöker identifiera sig med den 

tänkbara användaren och förstå de steg han/hon går igenom. Genom att visualisera hela processen är det 

sedan lättare att förstå vilka punkter som saknas och som måste uppfyllas och som kan bli möjligheter att 

utveckla en bättre upplevelse för användarna. 

 

 

4.5 ICKE-FORMELL UTBILDNING. 
 

Crowdfunding är en internetbaserad metod för kapitalanskaffning som innebär att små belopp samlas in 

från enskilda personer. De som skapar ett projekt skapar en profil på en crowdfundingplattform och 

förklarar sina ekonomiska mål, hur pengarna ska användas och hur de ska nå målen. Individer uppskattar 

möjligheten att bidra till idéer som de tror på, även om de bara kan investera små belopp. 

Crowdfunding användes för att utveckla och producera ett spel om informationskompetens, SEEK!, 

2012. Spelet syftar till att bygga upp färdigheter för att skapa en sökstrategi och är medvetet generiskt 

och anpassningsbart till alla miljöer och målgrupper. Ett annat exempel 2019, Moving Youth European 

Orchestra, som involverade 51 gymnasieelever, musiker, lärlingar och amatörer, unga europeiska 

volontärer och unga NEETs från de prioriterade distrikten i storstadsområdet Bordeaux, lanserade en 

crowdfundingkampanj i hela Europa för att mobilisera stiftelser som stödjer unga européers projekt och 

projekt inom musikområdet tack vare de digitala verktyg som utvecklats av de NEETs som deltagit i 

Erasmus ungdomsrörlighet. 

En av metoderna för att lära sig om Crowdfunding och socialt entreprenörskap är icke-formell utbildning. 

Det formella utbildningssystemet uppmuntrar och förbereder inte alltid unga människor för att snabbt 

anpassa sig och tillgodose arbetsmarknadens dynamiska behov, ta risker och omvandla idéer till 

handlingsplaner, arbeta i team och lära sig att genomföra projekt. Denna lucka fylls delvis av den icke- 

formella utbildningen, som främst används och främjas av icke-statliga organisationer och 

kulturinstitutioner som är verksamma inom ungdomsarbete. 

Icke-formell utbildning avser planerade, strukturerade program och processer för personlig och social 

utbildning för unga människor som syftar till att förbättra en rad färdigheter och kompetenser utanför den 

formella läroplanen. 

Traditionellt sett är det svårt för studenter som inte får tillgång till utbildning, liksom för familjer från 

lägre medelklass, att ha råd med en högskoleutbildning. Enligt Student Exchanges in Times of Crisis, en 

forskningsrapport om COVID-19:s inverkan på studentutbyten i Europa, har nästan två tredjedelar av de 

tillfrågade ännu inte 



 

vet vad som kommer att hända med deras bidrag och försöker få information från universitet eller 

nationella myndigheter. Samtidigt som den högre utbildningen står inför en prekär situation, om inte till 

och med en nedgång, har efterfrågan på personer med eftergymnasiala examina aldrig varit större. I detta 

sammanhang kan crowdfunding och färdigheter i socialt entreprenörskap som lärs ut genom icke-formell 

utbildning användas som ett av verktygen för att hantera denna fråga. 

För det första, när det gäller målen för kunskapsinhämtning, syftar icke-formell utbildning till att visa att 

man känner till 1) principer, typer och modeller för crowdfunding och diskutera skillnaderna mellan dem, 

2) nyckelaktörer på crowdfundingmarknaderna, inklusive typer av plattformar, funktioner och 

affärsmodeller, 3) kontextens roll (bransch, nationella och internationella frågor) i crowdfundingpraxis 

och -mönster, 4) framgångsfaktorer och misslyckandefaktorer i crowdfundingkampanjer samt 5) etiska 

dilemman inom crowdfunding och möjliga mekanismer för att mildra dem. För det andra, när det gäller 

utveckling av färdigheter, att visa färdigheter i 1) planering av crowdfundingkampanjer samt utveckling 

av komponenter och processer, 2) budget och finansiell planering av crowdfundingkampanjer, och 3) 

marknadsföring av crowdfundingkampanjer och planering av reklam. 

Ovanstående mål är därför mer relaterade till icke-formell utbildning "genom" än "för" mål, där 

crowdfundingkampanjutveckling används som en ram för att förvärva förståelse och färdigheter i 

samband med förvaltning av crowdfundingkampanjer. I denna mening kräver de förväntade resultaten 

inte att deltagarna ska samla in pengar eller bidra ekonomiskt till crowdfundingkampanjer, utan snarare 

att de ska förvärva kunskaper och färdigheter som kan vara till hjälp för dem som vill delta i 

crowdfundingaktiviteter i framtiden. 

För att bli sociala entreprenörer måste ungdomar omvandla sociala problem till möjligheter, skapa 

företag och omvandla entreprenörskapserfarenhet till sociala förändringar. Därför är det viktigt att förstå 

hur sociala entreprenörer bildas som skapare av sociala innovationer. Utbildningen av sociala 

entreprenörer är kopplad till deras inlärningsutrymmen och kontexter, deras ledarskapsbana och deras 

motivation för socialt entreprenörskap, eftersom dessa faktorer genomsyras av formell och icke-formell 

utbildning. 
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5. GEMENSAM UTBILDNING FÖR PERSONALEN 

 
Partnerskapet genomförde en pilotverksamhet i Madrid, Spanien, från den 5 juli till den 11 juli 2021. 

 

 
 

5.1 SAMMANFATTNING AV LLT 
 

En veckolång internationell utbildningskurs som bygger på projektets handboksinnehåll, inklusive ämnen 

som crowdfunding, entreprenörskap och innovation. 

 

 
5.2 MÅL 

 

Målen för LLT-programmet var att erbjuda en utbildning för att utveckla unga aktörers kunskaper, 

färdigheter och metoder om utveckling av entreprenörstänkande, crowdfundingmöjligheter och verktyg, 

marknadens behov och möjligheter, innovation och strategi. Målet är att sammanföra dessa ämnen med 

metoder för icke-formell utbildning (NFE) för att ge de utbildare som arbetar med NFE möjlighet att dela 

med sig av denna kunskap till ungdomar som har nya idéer men saknar finansieringsmöjligheter och 

färdigheter för att hjälpa dessa ungdomar att utveckla sina idéer och förbättra deras inträde på 

arbetsmarknaden. 



 

5.3 AGENDA 
 



 

5.4 LTT-WORKSHOPAR 
 

DAG 1 

Lärandem 
ål 

Skapande av en affärslösning 

Typologi Praktisk verksamhet 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell utbildning 
Interaktiva 
aktiviteter Lagarbete 

Leverans 
Innehåll(er 
) 

Kunskapsinnehåll: Företagarkunskap, utveckling av en affärslösning och affärsidéer: 

Kunskap om entreprenörskap. 

Förfarande Deltagarna delas in i grupper om fyra personer som de kommer att arbeta i under hela 

utbildningen. Dagens nästa aktivitet var en aktivitet för att bygga upp en gemenskap 

där deltagarna fick välja mellan en rad bilder och i sina grupper konstruera ett problem 

baserat på dessa bilder. Målet med övningen var att sedan skapa en affärslösning för 

det problem de konstruerat. Denna affärslösning användes sedan under hela veckan i 

andra aktiviteter med målet att skapa en mer konkret affärsidé. 

 
 
 

DAG 2 

Lärandem 
ål 

Förståelse för de grundläggande modellerna för crowdfunding 

Genomförande av affärsidéer 

Typologi Teoretisk och praktisk aktivitet (introduktion till huvudämnet) 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell 

utbildning Interaktiv 

aktivitet Lagarbete 

Leverans 
Innehåll(er 
) 

Teoretiskt innehåll: 

Presentation av de grundläggande crowdfundingmodellerna, crowdfundingens steg, de 

olika plattformarna som finns tillgängliga. 

Förfarande Genomförande av den teoretiska delen i deltagarnas affärsidé. 

Diskussion med en erfaren talare: exempel på en crowdfunding-kampanj från 

verkligheten. 

 
Utvärdering av den veckolånga utbildningen 



 

DAG 3 

Lärandem 
ål 

Introduktion till det teoretiska ämnet innovation och dess olika verktyg/metoder för att 

starta ett företag. 

 
Genomförande av konkreta affärsidéer 

Typologi Teoretisk och praktisk aktivitet (introduktion till huvudämnet) 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell 

utbildning Interaktiv 

aktivitet Lagarbete 

Leverans 
Innehåll(er 

) 

Teoretiskt innehåll: 

Utbildning om innovation och dess olika verktyg och metoder som kan vara till nytta 

för att starta ett företag. 

Exempel på framgångsrika innovationer samt en kort introduktion till ämnet 

användarpersona. 

Förfarande Deltagarna fick tid att arbeta med sin affärsidé med hjälp av de metoder som 

diskuterades, för att förnya och bygga vidare på sin idé. 

 
 
 

DAG 4 

Lärandem 
ål 

Introduktion till brädspelet 

Att lära sig hur man utformar och tillämpar en affärsidé 

Typologi Praktisk verksamhet 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell utbildning 

Interaktiv aktivitet 

Lagarbete 

Leverans 
Innehåll(er 
) 

Teoretiskt innehåll: 
 

Förståelse för brädspelet Crowdfunding 

Förfarande Brädspelet är utformat för att gå igenom alla de steg som krävs för att ta en idé till en 

giltig idé, för att få pengar genom crowdfunding, och guidar deltagarna genom varje 

steg. Efter att ha spelat spelet kunde deltagarna ge feedback om brädspelet för att 

förbättra det. 



 

 
 

DAG 5 

Lärandem 
ål 

Introduktion till huvudtemat om socialt entreprenörskap och inkubations- och 

accelerationsprogram. 

Skapande av en inkubationsupplevelse 

Presentation av en affärsidé 

Typologi Teoretisk och praktisk verksamhet 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell 

utbildning Interaktiv 

aktivitet Lagarbete 

Leverans 
Innehåll(er 
) 

Teoretiskt innehåll: 
 

Presentation om socialt entreprenörskap och inkubations- och accelerationsprogram. 

Förfarande Deltagarna fick sedan en uppgift att utföra för att steg för steg gå igenom skapandet av 

en inkubationsupplevelse. Efter denna aktivitet var deltagarna redo att presentera de 

affärsidéer som de hade arbetat med under veckan. Varje grupp presenterade sin idé 

under ett femminutersfönster där de var tvungna att beskriva problemet och lösningen 

de föreslog samt deras användare, strategi och crowdfundingkampanj. Deltagarna fick 

sedan "mynt" som de kunde investera i den idé/crowdfundingkampanj som hade den 

bästa strategin. 

 

 

DAG 6 

Lärandem 
ål 

Öva sina färdigheter för att mäta sin ledarskapsnivå. 

Förståelse för många olika färdigheter 

Typologi Praktisk verksamhet 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell 

utbildning Interaktiv 

aktivitet Lagarbete 

Leverans 
Innehåll(er 
) 

Praktiskt innehåll: 

Individuell bedömning av 

färdigheter Utvärdering av den 

veckolånga utbildningen 

Förfarande Deltagarna fick en bedömning av ledarskap och färdigheter som de arbetade 

individuellt med för att förstå vilken typ av ledare de är och vilka färdigheter de har. 

Därefter 

De kunde dela detta med sin grupp för att förstå de olika färdigheter de har. 



 

 arbetat med under veckan. Efter det fyllde deltagarna i en utvärdering av den 

veckolånga utbildningen och kunde ge feedback om vad de hade lärt sig eller vad de 

tror kan förbättras från utbildningen. 

 

 

DAG 7 

Lärandem 
ål 

Hitta en lösning för escape room-aktiviteten 

Att lära känna Madrids platser 

Typologi Praktisk verksamhet 

Metoder Verbala metoder: 

Icke-formell utbildning 
Interaktiv aktivitet 
Lagarbete 

Förfarande Deltagarna var i grupper och löste ett rymningsrum samtidigt som de fick lära känna 

olika platser i Madrid. 



 

6. LTT-RAPPORT 

 
6.1 ÅTERKOPPLING LLT 

 

Enligt den utvärdering som gjordes i slutet av programmet fick de 30 deltagarna i genomsnitt 4 av 5, där 

54 % av deltagarna gav programmet en 5:a, 22 % en 4:a och övriga 22 % en 3:a. Sammantaget var 

insatsen tillfredsställande eller mycket bra, med en låg andel deltagare som gav denna kategori en lägre 

eller högre nivå. Detta kan bero på skillnaderna i deltagarnas kunskapsnivå när det gäller ämnena 

crowdfunding, innovation och entreprenörskap. 

 

 
 

 

 
 

 
När det gäller bidraget till lärandet hade deltagarna6 en låg kunskapsnivå om de ämnen som diskuterades 

i början av kursen. I slutet av kursen hade 66 % av dessa 6 deltagare en tillfredsställande kunskapsnivå, 

17 % en mycket god kunskapsnivå och 17 % en ganska god kunskapsnivå. Övriga 6 deltagare svarade att 

deras kunskapsnivå i början av kursen var ganska bra. Av dessa 6 deltagare hade 50 % en 

tillfredsställande kunskap. 



 

kunskapsnivån i slutet av kursen, 33 % övergick från ganska bra till mycket bra och endast 17 % 

stannade på samma nivå, ganska bra. Övriga 10 deltagare hade en tillfredsställande kunskapsnivå i början 

av kursen. Av dessa deltagare stannade 30 % på samma nivå, 30 % svarade att deras kunskapsnivå var 

ganska bra och 40 % svarade att den var mycket bra. Kunskapsnivån i slutet av kursen kan dock inte vara 

lägre än den var i början av kursen, så de 30 % som svarade ganska bra kan bero på att de inte förstod 

frågan tydligt. Slutligen svarade deltagarna9 att deras kunskapsnivå i början av kursen var mycket god. 

100 % av dessa deltagare ansåg att deras kunskapsnivå var densamma i slutet av kursen och att den var 

mycket god. Vi kan konstatera att eftersom detta var en introduktionskurs hade deltagarna som hade en 

grundläggande kunskapsnivå det högsta bidraget till lärandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 BILDER FRÅN UTBILDNINGEN 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

7. ANDRA EXEMPEL PÅ WORKSHOPS 
 
 
 
 

Lärandem 

ål 

Syftet med 

övningen 

Främja deltagarnas medvetenhet om den praktiska delen och de nödvändiga verktygen 

för att skapa en crowdfundingkampanj. 

Gruppens 

storlek 

Grupper om 5 personer 

Varaktighet (30 minuter+) 

Material 

och 

förberedels 

er 

Arbetsblad för varje grupp för att registrera 

sina val Pennor, klisterlappar, papper 

Rapporten "Att ta ansvar 

Presentation (crowdfunded samhällsinvesteringar) 

Beskrivning 

av 

sessionen 

Se bildspel. Introduktion till crowdfundade samhällsinvesteringar och vad verktygen 
kan användas till. 

Grupperna diskuterar olika typer av projekt och bestämmer sig för ett projekt som de 
tycker skulle vara intressant att fokusera på för uppgift två och tre (kan vara deras 

eget projekt eller ett exempel). 

Grupperna fyller i arbetsblad ett om: projektet, samhälls- och hållbarhetsmodellen 

och det sociala uppdraget, orsaken till insamlingen av medel samt hur mycket det 

kommer att kosta (totalt sett och för att starta). 

Vad är din organisation? 

Gruppen väljer en exempelorganisation - namn och typ. Det kan vara en egen 

organisation eller en organisation som inspirerats av ett exempel från fallstudien. 

T.ex. "Blackfriars Community Gardeners". 

- en grupp volontärer som älskar att arbeta på tak i Blackfriarsområdet. 

Organisationens sociala vision/gemenskapsvision/syfte. 

T.ex. "Vi vill skapa en plats där samhället kan samlas och förbättra den lokala miljön 

genom att anlägga en trädgård". 

Vem finns i ditt samhälle? 

Försök få gruppen att tänka på alla de individer och grupper som kan finnas i 

samhället och som kommer att komma i kontakt med projektet (t.ex. användare). 

T.ex. geografi (t.ex. by, stad), demografi: inkomstnivå/fattigdom, ålder, mångfald, 

andra samhällsgrupper eller sociala grupper. 

Vad är ditt projekt? 

T.ex. inrätta ett gemenskapscenter, utvidga ett konstprojekt i samhället. 

Vad samlar du in pengar för? 



 

 De särskilda saker som gemenskapsinvesteringarna kommer att betala för. t.ex. köpet 

av byggnaden, de nya ramperna i skateparken. 

Hur mycket kommer det att kosta? (totalt och för installation) 

Försök att få gruppen att komma fram till realistiska uppskattningar här, och arbeta 

sedan med dessa antagna siffror under resten av workshopen. T.ex. 10 000 pund för 

etableringskostnader (1-1 rådgivning, reklamvideo, plattformsavgifter) + 100 000 

pund för inköp av tillgångar + 40 000 pund för organisatoriska etableringskostnader 

(t.ex. personal, system osv.). 

Vad är din affärsmodell? 

Hur de kommer att generera inkomster för att slutligen betala tillbaka investeringarna 

(+ eventuell ränta). Försök att få så många detaljer som möjligt, särskilt om 

verksamheten efter inrättandet (men utan att förvänta dig fullständiga 

kostnadsberäkningar). Vi kommer t.ex. att generera inkomster från försäljningen av 

mat och dryck i kaféet och från hyran för kontorsutrymmet. 

Debriefing ● Det kan göra följande aktiviteter svårare om det inte finns minst något i varje ruta i 

arbetsblad 1. Det kan vara bra att säga detta till gruppen i början och ge 

tidsuppdateringar, t.ex. var 5-10:e minut. 

● Se till att det finns tid för de sista frågorna4, eftersom de kräver mest eftertanke. 

 
 
 
 

Lärandem 

ål 

Aktiviteten hjälper till att förstå skillnaderna mellan acceleratorer och inkubatorer. 

Under aktiviteten kommer deltagarna att öva på att lära sig hur man väljer rätt. 

Gruppens 

storlek 

Grupper om 4-5 personer 

Varaktighet 30+ minuter 

Material 

och 

förberedels 

er 

Bärbar dator, ppt-presentation, pennor och papper för varje deltagare. 

Beskrivning 

av 

sessionen 

Efter presentationen om användningen av inkubatorer och acceleratorer i 

workshopen får deltagarna instruktioner från utbildaren om aktiviteten. 

Utbildaren delar in deltagarna i grupper och 5delar ut papper och pennor till varje 

grupp. 

Utbildaren ger också grupperna en lista över för- och nackdelar med inkubatorn och 

acceleratorn (blandat). 



 

 Varje grupps uppgift kommer därför att vara att avgöra vilka av de för- och nackdelar 

som anges som hör till inkubatorn och vilka som hör till acceleratorn. 

Debriefing I slutet utvärderar utbildaren resultaten genom att uppmuntra till debatt, och varje 

deltagare motiverar vilket av de två alternativen han skulle föredra för att utveckla sitt 

startup. 

Återkoppling från utbildaren. 

Deltagarna fyller i utvärderingsformuläret. 
 
 
 
 

Lärandem 

ål 

Med hjälp av ledande frågor kommer deltagarna att förstå metoderna och sätten att få 

stöd för sina projekt. Denna aktivitet kommer att bidra till en tydligare förståelse för 

de potentiella utmaningarna med att skapa ett crowdfundingprojekt och uppmuntra 

till att hitta sätt att lösa dem. 

De forum som finns i aktiviteten nedan hjälper dig inte bara att lära dig mer om 

branschen utan också att marknadsföra din kampanj. 

Gruppens 

storlek 

Grupper om 5 personer 

Varaktighet (35 minuter+) 

Material 

och 

förberedels 

er 

Digital tillgång, bärbar dator, ppt-presentation, projektor. 

Arbetsblad för varje grupp för att registrera val, motivering och 

möjligheter/utmaningar Pennor, papper 

Förteckning över plattformar för att marknadsföra crowdfundingkampanjen för varje 
deltagare. 

Beskrivning 

av 

sessionen 

Utbildaren ger deltagarna en presentation av alternativ till plattformar för att locka 

investerare (crowdfundingpersonas), som inkluderar Facebook-annonser, PR-byråer, 

produktupptäcktsplattformar, gemenskaper, Reddit, Google-annonser, Pinterest- 

annonser (valfritt) - med fokus på deras viktigaste egenskaper. De ger en möjlighet 

att dela din kampanj med andra från samma bransch samt få kännedom om andra 

plattformar och byråer som är tillräckligt pålitliga för att hjälpa dig att marknadsföra 

din kampanj. 

Deltagarna väljer att göra egna anteckningar. 

Därefter funderar grupperna på vilken plattform som skulle passa bäst för deras 

projekt och skriver argumenten på ett gemensamt gruppblad. 

 
 

Därefter presenterar varje grupp en plattform för att locka till sig den investering som 

de har valt och motiverar varför. 

Efter presentationerna ställer utbildaren frågor som t.ex: "Vad skulle du vara 

uppmärksam på om du var en investerare när du väljer ett projekt för investering?". 



 

 "Vad 

 Startfel tycker du är oacceptabla?" "Vad ökar och minskar dina chanser att locka till 

dig investeringar?" 

Debriefing I slutet av debatten ger tränaren feedback till deltagarna. De fyller i 

utvärderingsformuläret. 

 

 

Lärandem 

ål 

Genom att arbeta i grupp kommer deltagarna att kunna öva på gemensam 

problemlösning genom att nå samförstånd om de idéer som ingår i 

crowdfundingprojektet. 

Gruppens 

storlek 

Grupper om 5 personer 

Varaktighet (30 minuter+) 

Material 

och 

förberedels 

er 

Listan över punkter som grupperna ska ta hänsyn till 

arbetsblad för varje grupp. 

pennor för alla 



 

Beskrivning 

av 

sessionen 

Utbildaren delar in deltagarna i grupper för 5att ge dem möjlighet att uppleva 

teamarbete inom crowdfunding i en simulering. 

Varje grupp har till uppgift att gemensamt skapa ett startupföretag. 

Grupperna får ett poängblad där de ska ta hänsyn till följande före den fortsatta 

debatten: 

Kommer vi att dela värderingar och förväntningar? 

Alla som arbetar med projektet måste ha en gemensam förståelse för: 

vad kampanjen syftar till att uppnå. 

dess omfattning och storlek, och när den kommer att inträffa 

Vilka förväntningar du har på varje gruppmedlem (deras engagemang). 

Varje gruppmedlem har ett "ägarskap" i projektet (inklusive hur de kommer att få 

kredit). 

förstå varje gruppmedlems ansvar och överlappande roller 

 
Varje grupp presenterar sin startup. 

Debriefing I slutet av aktiviteten uppmuntrar utbildaren till debatt genom att ställa typfrågor. 

"Fanns det några tvister under grupparbetet?" "Hur bidrog du till samförståndet?" 

"Tror du att det är effektivare att skapa nya företag tillsammans?" 

Återkoppling från utbildaren. 



 

 
Lärandem 

ål 

Denna aktivitet syftar till att träna deltagarnas förmåga att reagera på nya problem 

med optimala lösningar. 

Utveckling av färdigheter för att tillgodose användarnas behov. 

Gruppens 

storlek 

Grupper om 5 personer 

Varaktighet 35+ minuter 

Material 

och 

förberedels 

er 

Bärbar 

projektor 

PPT-presentation 

Arbetsblad för varje 

grupp 

Beskrivning 

av 

sessionen 

Efter presentationen delar utbildaren in deltagarna i grupper5. 

Varje grupp får ett kort med ett konkret problem som kan uppstå när man försöker 

tillgodose konsumenternas behov. 

Problemen som ska fördelas mellan grupperna under aktiviteten: 

Risk för bedragare och brist på förtroende; 

Hantera förväntningar och leverera på utlovade belöningar, 

brist på strukturerade kommunikationskanaler och 

mekanismer, skapa intresse; 

Förstå finansieringskraven; 

Deltagarna skriver i grupper på arbetsbladet alternativ för att lösa problemet. 

Därefter visar varje grupp sina alternativ. 

Debriefing Återkoppling från utbildaren. 

Deltagarna fyller i 

utvärderingsformuläret. 



 

Riktlinje 
Varför använNdaFNEF-Ew-woorrkksshhopos pfösr aottmge skuoncskiaapltocehnfätrrdeipghreetenr öi rsosckiaaltpenotrcephrenörskap och 

crowdfunding? Crowdfunding-kampanjer 

BILAGA1 - RIKTLINJER FÖR NFE-WORKSHOPS 
 
 
 
 

 

En av metoderna för att lära sig om Crowdfunding och socialt entreprenörskap är icke-formell 

utbildning. Det formella utbildningssystemet uppmuntrar och förbereder inte alltid unga människor för 

att snabbt anpassa sig och tillgodose arbetsmarknadens dynamiska behov, ta risker och omvandla idéer 

till handlingsplaner, arbeta i team och lära sig att genomföra projekt. Denna lucka fylls delvis av den 

icke-formella utbildningen, som främst används och främjas av icke-statliga organisationer och 

kulturinstitutioner som är verksamma inom ungdomsarbete. 

En crowdfunding-workshop kan påverka på olika nivåer: på individnivå, inom workshopgruppen och i 

samhället. Workshopen kommer att få positiva konsekvenser genom att uppnå följande mål: 

 
a. Främja utbildning i entreprenörskap och socialt entreprenörskap bland unga människor. 

b. Att ge missgynnade ungdomar möjlighet att finansiera sina idéer genom crowdfundingverktyg och 

förvaltning av dem, att skapa en gemenskapsrubrik för att koppla dem till sina kamrater och till 

arbetsmarknaden genom att skapa digitala och icke-digitala ad hoc-verktyg. 

c. Förbättra unga utbildares och volontärers färdigheter och kunskaper om hur man främjar elevernas idéer 

från fantasi till verkliga projekt och kontakter med finansieringsmöjligheter på arbetsmarknaden och i 

den privata sektorn genom nya online- och offlineutbildningar. 



 

Hur kan man förbereda seminarier för icke-statliga utbildningar för att ge kunskap och färdigheter om 

socialt entreprenörskap och crowdfunding? 

 

 
1. Lista de läranderesultat som du vill att deltagarna ska uppnå under workshopen och förbered sessionerna 

därefter; 

 
2. Ange vilka metoder du vill använda för varje session. Tänk på vikten av att balansera teoretiska och 

praktiska metoder och se till att sessionerna är interaktiva; 

 
3. Definiera tidsramen för varje session med tanke på att varje session bör innehålla en introduktionsfas 

där sessionens syfte och mål förklaras och där deltagarna kan ställa frågor, själva aktiviteten och en 

avrapporteringsfas där deltagarna får tala om vad de har lärt sig av sessionen; 

 
4. Lista det material som behövs för varje session; 

 
 

5. Ge en detaljerad beskrivning av verksamheten och hur den kommer att genomföras. 

 

 

Mall som ska fyllas i för varje session i workshopen 

SESSION "TITLE" 

Lärandemål  

Typologi  

Tidsram  

Metoder  

Leverans 
Innehåll(er) 

 

Material  

Förfarande 
 



 

Målgrupp 
Organisera din egen workshop 

BILAGA2 - CHECKLISTA SOM STÖD FÖR UTBILDARE 
 
 

• Definiera din målgrupp 

• Definiera hur du ska nå dem för att hitta dina deltagare. 
 

Partners 

• Vilka är partnerna? 

• Vilken är din arbetsfördelning vid genomförandet av workshopen? 

 

Vem organiserar workshopen? 

• Kontakt med partner(er) 

• Kontakt med deltagarna 

• Budgetförvaltning 

• Praktiska förberedelser 

• Underlättare, utbildare 

 
 

Deltagare 

• Antal deltagare 

• Särskilda behov? 
 

Plats 

• Bord och stolar för alla deltagare 

• Strömuttag för alla deltagare (eller förlängningssladdar) beroende på de planerade aktiviteterna. 

• Internet beroende på den planerade verksamheten 

• Utrymme för att sitta och röra sig (t.ex. för att göra energizers). 

• Avkopplande område 

• Privat utrymme (inga andra människor som går in och ut) 

• Covids krav på avstånd 
 

Säkerhet 

• Plats 

• Deltagare 

• Risker utifrån 
 

Material 

Gör en lista över det material som behövs och förbered det i enlighet med det material som behövs, 

beroende på sessionens aktiviteter (t.ex. blädderblock, A4-papper, post-it, patafix, pennor, pennor, 

förlängare, bärbar dator, projektor, HDMI-kabel, högtalare etc.). 



 

Arbetet 

• Vad kommer att ställas ut? Hur kommer kuratorsprocessen att gå till? 

• Vilket är verkets ursprungliga format? 

• Vilken teknisk utrustning behövs? Finns den tillgänglig? Måste den hyras? 
 

Teknisk utrustning 

Se till att all teknisk utrustning är i ordning före sessionen. 

 

Skicka ut 

• Infopaket (vad ni ska göra, hur man hittar till platsen, var de ska äta lunch, vad de behöver ta med sig 

etc.). 

• Förteckning över deltagare 

• Dagordning: tidtabell med aktiviteter 

• Handledning 

• Processchema 

• Formulär för samtycke 

• Utvärderingsformulär 

• Förteckning över signaturer 

• Deltagarintyg 
 

Förberedelse av platsen 

• Vatten/Tee/Koffee/Snacks/Frukt 

• Lufta ut och hitta en behaglig temperatur för fortsatt arbete. 

• Lätt nog 

• Ställ in bord och stolar 

• Ser välkomnande ut 

• Skyltar för att visa vägen till utrymmet/för att tala om för andra i byggnaden att du har en verkstad. 

• Kontrollera att allt fungerar innan deltagarna anländer (projektor - och var du vill projicera -, internet 

(behöver du ett lösenord?), högtalare). 
 

Tips 

Område 1: Att fastställa gruppens dynamik och mål är en viktig ram i början av varje workshop. 

 

Del 2: Crowdfunding innehåller en grundläggande introduktion till crowdfunding och socialt 

entreprenörskap för att göra deltagarna bekanta med ämnet. 

 

Område 3: Genom att använda interaktiva praktiska metoder med hjälp av simuleringsspel (t.ex. att skapa 

ett eget startupföretag och hitta en lämplig crowdfundingkampanj) kan deltagarna känna principen för den 

verkliga processen. 

 

Område 4: Deltagarnas presentation av sina startups/projekt under hela aktiviteten och lärarens 

återkoppling är centrala komponenter för att uppnå positiva resultat under workshopen. 

 
 

Förbered dig väl, så att du kan vara lugn och fokuserad när deltagarna anländer. 



 

BILAGA3 - MALL FÖR WORKSHOPAGENDAN 
 
 
 
 
 

"Projektets namn" DAGLIGA PROGRAM 

Datum        

Tid Första 

dagen 

Andra 

dage 

n 

Tredje 

dagen 

Fjärde 

dagen 

Femte 

dagen 

Sjätte 

dagen 

Sjunde 

dagen 

 
7.30-9.00 

 
Vi börjar! 

 
Frukost 

 
Frukost 

 
Frukost 

 
Frukost 

 
Frukost 

 
Frukost 

 
09:00-10:30 

       

 
10:30-10:45 

Kaffe 

paus 

Kaffe 

paus 

Kaffe 

paus 

Kaffe 

paus 

Kaffe 

paus 

Kaffe 

paus 

Kaffe 

paus 

 
10:45-13:00 

       

13.00-14:00 Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch Lunch 

 
14:00-15:30 

       

 
15:30-15:45 

 

Kaffe 

paus 

 

Kaffe 

paus 

 

Kaffe 

paus 

 

Kaffe 

paus 

 

Kaffe 

paus 

 

Kaffe 

paus 

 

Kaffe 

paus 

15:45-17:00 
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