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Hvilke erfaringer og behov har gründerne?

Foto: Denys Nevozhai



KONTEKST

•Antall nyetableringer øker
• Investeringsaktiviteten øker



0

5000

10000

15000

20000

25000

2011 2012 2013 2014 2015
Kilde: SSB 2019, kildetabell 08316.



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2012 2013 2014 2015

Kilde: Bedrifts og foretaksregisteret, 2017



¼ igjen etter 5 år



Innovasjonsdrevet entreprenørskap (IDE) Tradisjonelle levebrødsbedrifter (SME)

Fokus på internasjonale og globale markeder Orientert mot lokale og regionale markeder

Innovasjonsdrevet i teknologi, 
forretningsmodell og/eller prosess

Innovasjon ikke avgjørende for 
konkurransekraft

Skalerbare jobber (trengs ikke å utøves lokalt)
Ikke-skalerbar jobbvekst (eks. restaurant, 
renseri)

Mer diversitet i eierskapsstruktur, inkludert
eksterne kapitaleiere

Familiebedrift, eller bedrift med lite ekstern 
kapital

Negativt resultat i tidligfase, etterfulgt av 
eksponentiell vekst

Lineær vekst

Kilde: Aulet and Murray, 2013
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Finansiering

• Forskjellige strategier - avhengig av selskapets utviklingsfase.

• Men også ulike tilnærminger for selskaper i samme fase, eks. 
‘Bootstrapping’ vs. hente ekstern kapital tidlig. 

«Blant oppstartsselskaper er det en kjerne av grundere som sitter og holder 
eierskapet seg i mellom veldig lenge….»

• Flere opplever det som vanskelig å legge strategi som har store 
konsekvenser for selskapets utvikling, eks. særlig i kontakten mot 
investorer.

«…utfordringen er ikke å komme i kontakt med en investor, men å finne den 
rette matchen…»



En på teamet brukte 4-5 mnd på 
heltid, på å hente midler. Da må 

andre drive produktutvikling. 
Skal du gjøre alt, 

vil det ikke fungere.

Alt vi har gjort selv; 70/80 
prosent av kvaliteten vi kunne 

hatt. Mottatt midler, og så 
gjort jobben om igjen.

Det tok et år og mye 
arbeid å skaffe midler. 

Ikke råd til dette.. 

Det er en grunn til at vi ikke 
har søkt om midler underveis. 

Byrde og krevende. Det tar mye 
tid fra annet arbeid!

Innovasjon Norge: 
Nesten 1 år fra 
søknadsstart til 
endelig tilslag.

Kompliserte
søknadsprosesser

Innovasjon Norge midler 
innebærer matchkapital. 

Tilgang til kapital

Photo by Jens Kreuter on Unsplash

Det offentlige kan velge å utvikle selv, 
og ser med mistro på private selskap. 

Utfordring å være leverandør til det 
offentlige. I tillegg er vi oppstartsselskap. Vi 

stiller svakt i anbudsprosesser. 

https://unsplash.com/photos/hj_Zz13tFEM?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/time?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Catch 22-situasjon:
Arbeider 3 lønninger, for å dekke 

kostnadene. IN krever 50% 
matchingmidler. Jobber jeg 100% 
et annet sted kan jeg ikke bidra 
med timer, heller ikke kapital. 

Vi er for små, blir «diskvalifisert» fra 
mange støtteordninger på grunn av 

behov for matchingmidler i stor skala.

Kronglete å skaffe finansiering. 
Medfører uryddig cap table. 

Vanskelig å hente venture midler.

Finansieringsløsninger vi kjenner 
til gjelder tidligere faser. 

Vi er forbi det nå.

Kjempeutfordring når du får 
øremerket begrenset tilskudd, og 
har behov for å ansette. Risiko å 

ha råd til dette… 

Tilgang til kapital

NAV burde hatt en form for 
borgerlønn for gründere, 
dersom du velger å starte 
selskap uten å ta ut lønn.
Sponse barnehageplass 

for gründere. 



'

Gjør det enklere for småbedrifter å slippe unna 
mer byråkrati, rapportering, bedre 

opsjonsordninger for å tiltrekke seg ansatte. 

Trist med bl.a. dobbelbeskatning og 
arbeidsgiveravgift

Har ikke kapital. Må ha fokus på å skaffe 
det, som tar fokus vekk fra skapende og 

innovativ fremdrift for selskapet.

Hele tiden tenke kortsiktig og 
kompromiss fordi vi ikke har kapital.  

Det må være lov å tjene penger og være attraktive 
internasjonalt. Opsjonsavtaler til selskaper som blir 

beskattet. Av finansielle grunner er det umulig å tilby en 
topp forsker fra USA det de kan få andre steder bortsett 

fra i Norge. Dette skaper begrensninger!

Hvordan praktisk ordne 
lønn og arbeidsgiveravgift når 

ressurspersonene bor i utlandet? 
Da blir det konsulentavtaler med de 

istedenfor.

De fleste investorer jeg kjenner: Mye av 
jobben skal være gjort – inkludert å ha 

en proven case. Hvordan overleve 
dødens dal? 

En hengemyr av byråkrati. Rapportering, 
revisor, kostnadsøvelse. Du skal levere, 
men må legge på pris for å sjekke at det 

du gjør er riktig. 

Photo by bady qb on Unsplash
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Møteplasser og arenaer

• Mangler ikke nødvendigvis møteplasser, men møteplassene bør 
tydeliggjøre verdi for gründeren og utvikling av selskapet.

 Sted for å rekruttere studenter/nye medarbeidere

 Sted for å komme i kontakt med investor, uformelle en-til-en 
samtaler

«Kult å være der, men kommer ikke så mye ut av det. Vi bruker 
heller tiden vår på andre ting. Møteplasser med konkret 
formål og utfall - det har jeg tro på.»



'

Det mangler en møteplass for å 
bygge system og struktur. 

Forretningsmodell. Prissetting. 
Internasjonal erfaring.

Møteplasser og arenaer…

Klynge bør bidra til å etablere selskap, inkl
regnskap, struktur, på en sømløs måte, 

sammen med deg. 

Behov for investornettverk. 
Altfor mange tuer prøver å 

sette opp dette. Krav til 
inkubator om å utføre dette? 

Har jobbet med 
teknologiutvikling. 

Forretningsutvikling er 
den glemte siden.

Vi har behov for innspill fra tech- inkubator. Det 
er ikke tech-folk som driver disse, og vi ender opp 

med å bruke utviklere fra utlandet.

Mer utdanning i 
entreprenørskap, 
gründerskole osv.

Kan man organisere arenaene seg i 
mellom? På hvilke nivåer og 

områder de skal arbeide med?

Vi trenger kompetanse. Hvem er 
best på akkurat «dette»!

Jeg har aldri jobbet 
med noe sånt før. 

Først nå, etter seks 
år, vet jeg hva som 

skal til og er bra 
nok, regler, 

oversikt, kontroll... Mangler noen som kan mye 
om kvalitet og produksjon. 

Industrimiljø med ingeniørinput
Førstegangsgründer



'

Må gjøre det enklere å gå ett sted på 
internett. En portal a’la Altinn, og så 

møter de trappetrinnsordninger.

Ønskelig og hensiktsmessig med 
litt mer langsiktig finansiering 

over tid.

Hvordan slippe å forholde seg til 20 
ulike finansieringsordninger? Du blir 

tatt opp i noe som kan følge deg 
underveis. Så slipper du å bruke så mye 

tid på hente inn midler. 

Det bør ikke startes/gi støtte til et selskap 
dersom de ikke har mål om å etterlate et 

større positivt håndtrykk enn sitt negative 
fotavtrykk. 

Forslag om å etablere fond som gir midler til 
oppstartsselskap: 4-dobler private initielle

midler, og gir til alle selskaper som 
kvalifiserer. Mulighet til å bruke en gang. Du 

bestemmer når. F.eks 1 mill til 
4 mill, eller fra 10 mill til 40 mill. 

(Israelsk modell).

Photo by Kelli Tungay on Unsplash
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Kompetanse

• Kompetent kapital og teamets oppbygning er helt sentralt for om 
selskapet lykkes. Behov for å komme i kontakt med investorer som 
har ambisjoner utover økonomisk gevinst – investorer med nettverk 
til interessante markeder, teknologi, produkt, osv.

«…vi ønsker eiere som også gir selskapet mer enn kapital. Vi 
trenger noen som kan være en døråpner til markeder som 
er relevante for oss, og som bidrar med erfaring og 
kompetanse der vi har behov for det»

«… vi ønsker investorer som har vært med på å bygge opp 
selskaper før, som kan tre inn i styret. De beste investorene er 
delaktige i selskapets utvikling» 



'

Bør være krav om skolering
hos de som skal screene 

ideer.

Venture kapital aner ikke hva som skal til, har 
ikke teknisk bakgrunn. Risikokapital må kobles 

opp mot kompetanse hos de som tilbyr 
risikokapital. Ikke bare hjelpe – men også 

forstå. Klok risk kapital.

Har levert søknad. Ideen 
kan revolusjonere et felt. 

Ser de som behandler 
søknaden dette?

Unødvendig stort byråkrati. 
Ikke kvalifisert og ikke 

relevant erfaring til å vurdere 
om selskap kan lykkes eller 

ikke.

Kompetansenivå til norske vc på 
dette feltet er ikke godt, og de var 

ikke positive. Enkelt å komme 
gjennom i utlandet. 

Er man virkelig innovativ, så ligger man foran det andre gjør. 
Det er nytt også for de som skal vurdere søknadene. «Hvorfor 

er ikke dette gjort før?». -> Innovators dilemma.

Skulle ønske det eksisterte 
profesjonelle investorer i Norge 

for den type industri som vi 
representerer.

Investorer må 
ikke blande 
seg mer enn 

de har rett til.

Om vurderinger 
og klok kapital
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«STOCKHOLM LIGGER LANGT 
FORAN – MILEVIS FORAN, MEN 
VI KAN LÆRE MYE. INNEN FEM 
ÅR KAN OSLO VÆRE LEDENDE 

INNOVASJONSBY!»
Gründer i Oslo


