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Gam le fe no me ner – ny tek no lo gi:

Fi nan si ell  
folke fi nan si e ring
Folke fi nan si e ring (crowd fun ding) ut gjør en be gren set, men raskt vok sen de an del av det to ta le fi-
nans mar ke det. Fe no me net er ikke nytt, men tek no lo gi en som an ven des er ny. Fi nan si ell folke fi nan-
si e ring be nyt tes gjer ne som fel les be teg nel se på egen ka pi tal ba sert og lå ne ba sert folke fi nan si e ring.

Det er skre vet mye om hvor dan han del på 
in ter nett vok ser. Vi kjø per i sta dig stør re 
om fang bø ker, mu sikk, klær, sports ut styr, 
mat og drik ke, med mer på net tet. For oss 
som hus ker 70- og 80-tal lets post ord re ka-
ta lo ger er det jo ikke noe nytt fe no men at 
man kan sit te hjem me i stua og fore ta sine 
inn kjøp. Det er ikke fe no me net (hjem me-
ba ser te inn kjøp) som er nytt, men tek no-
lo gi en (in ter nett) som an ven des, som er 
ny.

Og hva har så det med crowd fun ding, el ler 
folke fi nan si e ring som vi vel ger å kal le det, 
å gjø re? Jo, nett opp det sam me: det er ikke 
fe no me net som er nytt, men tek no lo gi en 
som an ven des, som er ny. Folke fi nan si e-
ring er med and re ord strengt tatt ikke et 
mo der ne fe no men. For hånds be ta ling av 
bø ker (før de ble på be gynt) er et fle re 
hund re år gam melt eks em pel på det te. 
Krigs ob li ga sjo ner (Eng land i 1730-åre ne 
og un der and re ver dens krig) er and re 
ek semp ler. 1700- og 1800-tal lets irs ke 
lå ne fond kan også ka te go ri se res som folke-
fi nan si e ring. I 1783–84 folke fi nan si er te 
Mo zart kon sert opp set nin ger og så gar sel ve 
Fri hets gu din nen i New York ble del vis 
folke fi nan si ert. Det nye i fe no me net i vår 
tid er bru ken av di gi tal tek no lo gi for å 
etab le re dis tri bu sjons platt for mer for slik 
folke fi nan si e ring. Eks emp ler på tid li ge 
ver sjo ner av sli ke platt for mer er Artist-
Share (2003), IndieGoGo (2008), Kick-
star ter (2009) og Microventures (2010). 
Det be gyn te dog egent lig enda tid li ge re. I 

1997 fi nan si er te roc ke grup pen Marillion 
en kon sert tur ne i USA på den ne må ten og 
i pe ri oden 1997–99 fi nan si er te Mark 
Ta pio Kines fil men For eign Correspon-
dents på til sva ren de vis. Kul tur li vet har 
slik sett vært ba ne bry ten de. Men også 
næ rings li vet var tid lig ute, for eks em pel 
fikk vi «Free Blen der»-kam pan jen for 
fi nan si e ring av soft wa re i 2002.

Hva er folke fi nan si e ring?
Folke fi nan si e ring kan be trak tes som et 
tre parts fe no men (se fi gur 1). Folkefinan-
sieringsplattformen knyt ter sam men en 
«pro sjekt eier» med et stør re an tall bi drags-
yte re.

Fi gur 1: Folke fi nan si e ring: et tre parts fe no
men.

Folkefinansieringsmodellene kan sy ste ma-
ti se res på ulikt vis, men det er ikke uvan lig 
å skil le mel lom:
• Egen ka pi tal ba ser te (in ves te rings ba ser te): 

in ves tor teg ner ak sjer i et sel skap, og 
får der med en ei er an del i sel ska pet.

• Lå ne ba ser te: in ves tor yter lån til sel ska-
pet, som skal til ba ke be ta les med 
ho ved stol og ren ter.

• Be løn nings ba ser te: «in ves tor»/bi drags-
yter får en yt el se i form av et pro dukt 
el ler en tje nes te (det te kan egent lig 
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be trak tes som kjøp med for skudds be-
ta ling, men uten til ba ke be ta lings krav 
om pro sjek tet mis lyk kes).

• Do na sjons ba ser te: bi drags yter gir en 
gave, uten for vent nin ger om gjen-
ytel se, ev. «gjen ytel se» be gren set til å få 
om ta le på pro sjek tets nett sted, el ler 
lig nen de.

Det kan også skil les mel lom ak ti ve platt-
for mer som yter vis se støt te tje nes ter som 
f.eks. kre ditt vur de ring, opp ret tel se av lå ne-
av ta ler, in kas so, med vi de re og pas si ve 
platt for mer, dvs. platt for mer som ikke yter 
støt te tje nes ter.

Fi nan si ell folke fi nan si e ring, som res ten av 
den ne ar tik ke len vil ha fo kus på, be nyt tes 
gjer ne som fel les be teg nel se på egen ka pi tal-
ba sert og lå ne ba sert folke fi nan si e ring. 
Fi nan si ell folke fi nan si e ring kan de fi ne res 
slik:

«Fi nan si ell folke fi nan si e ring er å føre sam-
men in ves to rer som for ven ter seg et øko-
no misk ve der lag og pro sjekt ei e re som 
sø ker fi nan si e ring for sine pro sjek ter via en 
elek tro nisk platt form.»

Om fan get av folke fi nan si e ring
En EU-rap port1 vi ser at 510 uli ke folkefi-
nansieringsplattformer var ope ra ti ve 
in nen for EU i 2014, hvor av 502 var lo ka-
li sert i EU-lan de ne og de sis te åtte i 
Au stra lia, Ca na da, Kina, New Zealand og 
USA. Folke fi nan si e ring ut gjør en be gren-
set, men raskt vok sen de an del av det to ta le 
fi nans mar ke det. Det er es ti mert at folke fi-
nan si e ring på glo bal ba sis var 16 mrd. 
USD i 2014, men da opp 167 % fra året 

1 Commission Staff Working Document: «Crowdfunding 
in the EU Capital Markets Union».
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før. I for bin del se med lov for ar bei de ne til den fins ke lo ven om folke fi nan si e ring ble det i 
den fins ke lov ut red nin gen gitt føl gen de mar keds over sikt:

2012 2013 2014 Estimat 2015

Finland 30,2 mill. Euro 57,1 mill. Euro 84,4 mill. Euro

vekst 89 % 48 %

Europa 735 mill. Euro 1,2 mrd. Euro 3 mrd. Euro 6 mrd. Euro

vekst 63 % 477 % 100 %

USA 1,6 mrd. USD 3,8 mrd. USD 9,5 mrd. USD 17 mrd. USD

vekst 125 % 150 % 80 %

Globalt 2,7 mrd. USD 6,1 mrd. USD 16,2 mrd. USD 34,4 mrd. USD

vekst 126 % 166 % 112 %

Det er kre ven de å frem skaf fe en over sikt over om fan get av folke fi nan si e ring, men det er 
grunn til å anta at om fan get i Norge fore lø pig er re la tivt be skje dent.

Folke fi nan si e ring: sær li ge ri si ko for hold
Den in ter na sjo na le or ga ni sa sjo nen for til syn med og re gu le ring av ver di pa pir fore tak 
(IOSCO) har satt opp folke fi nan si e ring på sin lis te over be kym rin ger for fi nan si ell sta bi-
li tet:2

2 www.crowdfundinsider.com/2016/04/84365-iosco-lists-crowdfunding-cryptocurrencies-on-list-of-investor-risks/

«The International Organization of Secu-
rities Commissions (IOSCO) has in clud ed 
crowd fun ding, bit coin/cryptocurrencies in 
their March re port as part of their long list 
of in ves tor risks and concerns re gard ing 
fi nan ci al sta bil i ty.

IOSCO no tes crowd fun ding and peer to 
peer len ding as key trends that are chan-
ging the fi nan ci al land scape;

IOSCO also calls at ten tion to the se ty pes 
of platforms as be ing vul ne rab le to cyber 
at tacks.

IOSCO states that debt and eq ui ty crowd-
fun ding is rel a tive ly new but «ta king off 
glob al ly.»

From an in ves tor pro tec tion per spec tive, 
the se risks are sim i lar to risks from other 
se cu ri ties. However, ad di tion al risks are 
pre sent. Dis clo sure is usu al ly less than for 
pub lic ly listed firms, as is the reg u la tory 
oversight. There are also risks as so ci ated 
with the platforms, in clud ing cyber risks.»
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Sen tra le ri si ko er in nen for folke fi nan si e ring 
om fat ter selv sagt de sam me ri si ko er som 
ved or di næ re egen ka pi tal in ves te rin ger og 
or di nær kre ditt giv ning, her un der ri si ko for 
tap av in ves tert be løp, kre ditt ri si ko, pro-
sjekt ri si ko, med vi de re. I til legg kom mer 
sær li ge ri si ko er re la tert blant an net til for-
hold som ri si ko en for:
 – at sel ve platt for men blir in sol vent,
 – svek ket om døm me for platt for men,
 – platt for men slut ter å fun ge re, tek nisk 

mid ler ti dig el ler per ma nent,
 – mang len de exit-mu lig he ter for in ves to-

re ne pga. svak mar keds lik vi di tet for 
in ves te rin ge ne,

 – be skyt tel se av in ves tors ak ti va,
 – in ter es se kon flik ter,
 – sik ker he ten re la tert til kli ent data,
 – man gel full el ler mis vi sen de in for ma-

sjon,
 – informasjonsassymetri,
 – uer far ne in ves to rer,
 – be dra ge ri er,
 – anti hvit vask,
 – cy ber ri si ko.

Re gel verks sta tus
Folke fi nan si e ring er om talt i EUs ar beid 
med ka pi tal mar keds uni o nen (CMU) som 
en av fle re kil der til fi nan si e ring av 
næ rings virk som het som det bør til ret te leg-
ges for. I kom mi sjons rap por ten fra mai 
20163 kon klu de res det li ke vel med at det, 
blant an net på grunn av folke fi nan si e rin-
gens over vei en de lo ka le ka rak ter, for ti den 
ikke er noe sterkt case for å etab le re en 
fel les EU-lov giv ning på om rå det.

Vur de rin ger in nen for EU
Det eu ro pe is ke til syns or ga net for fi nans-
mar ke der og ver di pa pir fore tak (ESMA) 
har i en rap port4 fra 18.12.2014 blant 
an net sett på for hol det mel lom di rek ti vet 
for fi nan si el le mar ke der og in stru men ter 
(MiFID) og egen ka pi tal ba sert folke fi nan-
si e ring. Rap por ten sier at det kan være 
usik ker het mht. hvil ke MiFID-tje nes ter 
som dis se platt for me ne til byr, men kon-
klu de rer med at det ty pisk vil være mot tak 
og for mid ling av ord re. Rap por ten pe ker 
på at noen platt for mer ope re rer med 
MiFID-ba ser te kon se sjo ner, mens and re 
ope re rer uten for og at mo del le ne ty pisk 
for sø kes struk tu rert slik at de skal kom me 
uten for vir ke om rå det for MiFID. Rap por-
ten pe ker også på at det i lys av ri si ko for-
hol de ne, og da sær lig mht. de platt for-
me ne som dri ves uten for MiFID, kan 

3 Commission Staff Working Document: «Crowdfunding 
in the EU Capital Markets Union».

4 ESMA/2014/1560 «Advice Investment based crowdfun-
ding».

vur de res om det bør ut vik les en EU-ba sert 
re gu le ring.

I feb ruar 2015 pub li ser te den eu ro pe is ke 
banktilsynsorganisasjonen EBA en rap-
port5 om lå ne ba sert folke fi nan si e ring. I 
den ne rap por ten kon klu de rer EBA med at 
kon ver gens i til syns prak sis mel lom 
EU-lan de ne er øns ke lig, både for å sik re 
like kon kur ran se vil kår og for å unn gå 
regelverksarbitrasje. EBA an be fa ler at man 
på det nå væ ren de tids punkt bør ba se re slik 
kon ver gens på ek si ste ren de EU-lov giv ning 
og at EU-or ga ne ne bør klar gjø re hvor dan 
ek si ste ren de re gel verk da skal an ven des. 
EBA pe ker vi de re på at Betalings-
tjenestedirekti vet er det mest hen sikts mes-
sig ek si ste ren de re gel ver ket å byg ge på. 
Vi de re pe ker EBA på at lå ne ba ser te folke-
finansieringsplattformer ikke vil være å 
anse som kre ditt in sti tu sjo ner og at in ves-
ter te mid ler ikke vil være be skyt tet un der 
inn skudds ga ran ti ord nin ger.

5 EBA/Op/2015/03: «Opinion of the European Banking 
Authority on lending-based crowdfunding ».

Fle re land har el ler vur de rer lov verk
Fle re land har til hen sikt å få etab lert slikt 
lov verk el ler vur de rer be ho vet for slikt 
re gel verk. And re land har etab lert na sjo nal 
lov giv ning re la tert til folke fi nan si e ring. 
Det te gjel der blant an net Stor bri tan nia, 
Italia, Frank ri ke, Tysk land, Spa nia, Øs ter-
ri ke og Por tu gal. I Fin land er det ved tatt 
en lov med ikraft tre den fra 2016. Den 
fins ke lo ven leg ger opp til re gist re ring hos 
til syns myn dig he te ne (i mot set ning til 
kon se sjons søk nad), ka pi tal krav på mi ni-
mum EUR 50 000 (al ter na tivt an svars for-
sik ring, bank ga ran ti, el ler lig nen de), reg ler 
om in for ma sjons giv ning fra platt for men 
og ut ste der – her un der ri si ko ad vars ler, 
samt be stem mel ser om til syn og sank sjo-
ner.

Uli ke land har valgt uli ke inn falls vink ler 
og uli ke for mer for re gu le ring. Noen har 
ba sert seg på MiFID el ler til pas ning av 
an nen ek si ste ren de lov giv ning, mens det 
and re ste der er la get spe sial lo ver – som for 
eks em pel i Fin land. Re gel ver ket i uli ke 
land har uli ke for mål og der med også til 
dels tem me lig ulik ut for ming. Gjen nom-
gå en de hånd te res dog spørs mål om kon se-
sjon/re gist re ring, ka pi tal krav/ga ran ti er, 
krav til in for ma sjon og trans pa rens, samt 
en del ste der også be grens nin ger i ad gan-
gen for in ves to rer til å bru ke platt for me ne/
be grens nin ger i hvor sto re sum mer in ves-
to re ne kan in ves te re pr. pro sjekt/pr. platt-
form.

IOSCO gjen nom før te i 2015 en un der sø-
kel se av uli ke lands til nær ming til re gu le-
rin gen av folke fi nan si e ring. Ge ne relt kan 
sta tus be skri ves slik at folkefinansierings-
plattformer har re du ser te etab le rings krav 
og let te re rap por te rings krav sam men lig net 
med den tra di sjo nel le fi nans bran sjen, men 
der det te dels mot vir kes av be grens nin ger i 
hvil ke tje nes ter som kan ytes, hvil ke in ves-
tor grup per som kan an ven de por ta len, 
med vi de re. Re gu le rin ge ne va ri e rer, men 
ri si ko er som det tas hen syn til i re gel ver-
ke ne om fat ter ty pisk:
• mis lig holds ri si ko og høye kon kurs ra ter 

hos ny etab le re re:
 – vis se krav til å gjen nom fø re «due 

dillgence»
 – be grens nin ger i ad gan gen til å bru-

ke platt for me ne
• feil ved platt for me ne:

 – in te gri tets krav til in for ma sjon
 – krav til IT-sy ste me ne og back 

up-løs nin ger
 – kon ti nui tets krav

• svin del
• hvit vas king og ter ror fi nan sie ring:

Fri hets gu din nen i New York ble del vis folke 
finan si ert.
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 – til sva ren de reg ler som for fi nans-
bran sjen

• mang len de lik vi di tet i in ves te rin ge ne:
 – krav til in for ma sjon og ad vars ler
 – rett for in ves tor til å trek ke seg fra/

få inn fridd sin in ves te ring
• in for ma sjons asym me tri
• uer far ne in ves to rer:

 – krav til opp læ rings ma te ria le/do ku-
men ta sjon på for stå el se

 – be grens nin ger i ad gan gen til å bru-
ke platt for me ne

Norsk re gel verk: 
regelverksusikkerhet
Re gel verks si tua sjo nen i Norge for folke fi-
nan si e ring kan opp fat tes som til dels noe 
uklar og kan der for bi dra til unø dig å 
hem me ut vik lin gen av fe no me net her i 
lan det. Det te blant an net for di en kel te 
po ten si el le ak tø rer kan av stå fra å del ta i 
mar ke det på grunn av regelverksusikker-
het.

Ak sje ba sert folke fi nan si e ring vil kre ve at 
platt for men har verdipapirforetakskonse-
sjon, da en slik platt form vil til by mot tak 
og for mid ling av ord re i fi nan si el le in stru-
men ter. Ver di pa pir han del lo ven åp ner dog 
opp for at myn dig he te ne kan unn ta vis se 
ty per virk som het på det te om rå det fra 
ver di pa pir han del lo vens krav. Lå ne ba sert 
folke fi nan si e ring (for ut satt at platt for men 
selv ikke er lån gi ver) vil tro lig fal le inn 
un der be stem mel se ne om låne for mid ling. 
Låne for mid ling er fi nan si e rings virk som het 
et ter finansforetaksloven § 2–1 an net ledd, 
men slik virk som het er ikke un der lagt 
kon se sjons plikt. Virk som het som låne for-
mid ler må li ke vel mel des til Fi nans til sy net 
før virk som he ten kan igang set tes, jf. lo vens 
§2–18, og låne for mid le re er un der lagt 
vis se lov mes si ge krav. Av hen gig av virk-
som he tens art og ka rak ter må det også 
vur de res om folkefinansieringsplattformen 
al ter na tivt må ha kon se sjon som be ta lings-
fore tak.

For in ves to re ne kan lå ne ba sert folke fi nan-
si e ring kre ve kon se sjon et ter finansfore-
taksloven der som in ves to re nes ut låns virk-
som het er av for ret nings mes sig ka rak ter og 
om fang. Hvis der imot en kelt per so ner el ler 
be drif ter gir lån via folke fi nan si e ring kun 
«i en kelt stå en de til fel ler», jf. finansfore-
taksloven § 2–1 an net ledd tred je ledd 
bok stav f, vil det te være til latt virk som het 
uten kon se sjon. Hvor vidt lån kan an s es å 
være gitt i en kelt stå en de til fel ler vil bero på 
en kon kret vur de ring.

Be ho vet for norsk re gu le ring av folke-
fi nan si e ring
Fag lit te ra tur pe ker på at fi nan si el le in no va-
sjo ner bi drar til vekst og ut vik ling:6

«Fi nan ci al in no va ti ons … helps pro vide 
valu able cre dit and risk di ver si fi ca tion 
ser vi ces to firms and house holds, which in 
turn enhances ca pi tal al lo ca tion ef fi cien cy 
and eco nom ic growth. On the downside 
… it sig nif i cant ly increases the banks’ 
profit volatility, their fragility and their 
los ses du ring a ban king cri sis. On net, 
however, fi nan ci al in no va tion al lows coun-
tries to grow fas ter by help ing them 
ex ploit exogenously gi ven growth op por-
tu ni ties.»

Folke fi nan si e ring kan re pre sen te re et til-
skudd til (tid lig fase-) fi nan si e ring av 
næ rings li vet. Sam ti dig kan usik ker het om 
re gel verks sta tus bi dra til usik ker het blant 
en tre pre nø re ne, og der med hem me in no-
va sjon og ut vik ling på om rå det. Folke fi-
nan si e ring in ne bæ rer på den an nen side 
også noen sær li ge ri si ko er og det kan der-
for være be hov for å styr ke in ves tor- og 
for bru ker be skyt tel sen. Sam ti dig me ner EU 
at det for ti den ikke er noen ster ke grun-
ner til å etab le re en fel les EU-lov giv ning 
på om rå det. For å iva re ta til li ten til folke fi-
nan si e ring som fi nan sie rings form, og for å 
sik re til strek ke lig for bru ker- og in ves tor be-
skyt tel se, kan det der for være øns ke lig med 
re gu le ring av den ne ty pen tje nes te yt ing.

Frem ti dig re gu le ring
En mu lig frem ti dig re gu le ring av folke fi-
nan si e ring må re flek te re det tje nes te spek-
te ret som til bys, og sik re like kon kur ran se-
vil kår med til by de re av til sva ren de tje nes-
ter. I på ven te av et har mo ni sert in ter na sjo-
nalt re gel verk på om rå det kan det være 
øns ke lig at det etab le res en egen of fent lig 
norsk re gu le ring av in ves te rings ba sert og 
lå ne ba sert folke fi nan si e ring. En slik re gu-
le ring må iva re ta kra ve ne til for bru ker- og 
in ves tor be skyt tel se, trans pa rens, sik ker het 
og like kon kur ran se vil kår. Et na sjo nalt 
re gel verk for folke fi nan si e ring bør ikke 
være et kom plekst re gel verk med et om fat-
tende kon se sjons sy stem, men kun et 
en kelt re gel verk med de mest nød ven di ge 
be stem mel se ne.

6 T. Beck, T. Chen, C. Lin & F. M. Song: «Financial 
innovation: The bright and dark sides», Journal of 
Banking and Finance 72 (2016), 28-51.


