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Drømmeløftet

❉ TEMA | ENTREPRENØRSKAP | DRØMMELØFTET

Innovasjon Norge satser på store
drømmer og innovasjon, de har vært 
i dialog med en bred del av markedet 

og ser en positiv utvikling med
samfunnsengasjerte gründere.

TEKST: ANNE MARIE MONSEN   [ FOTO: AGNETE BRUN OG INNOVASJON NORGE ]

– Hva er de siste nyhetene dere kan rapport ere om innenfor gründerskap, hva er
de nyeste trendene, hva er gründerne dere snakker med, mest opptatt av?
– Siste nytt er at vi opplever «klondike»-tilstander om dagen. Entreprenørskapslysten 
og status har aldri har vært større i Norge enn nå, sier OECD. Det merker vi basert
på økning i etterspørsel etter gründertjenester og informasjon rundt våre ordninger.
Media har også økt sitt fokus og dekning av norske gründere. Vi ser også en ny type
gründere; samfunnsengasjerte gründere med ideer og selskaper som er basert på å
løse store globale samfunnsmessige utfordringer. Det handler ikke først og fremst
om å bli rik selv. Vi ser også en økning av nye techgründere innenfor edtech, fintech,
cleantech og medtech. 

Forskning viser at de bedriftene som vokser mest, lykkes bedre enn andre fordi de
har større drømmer enn andre. Det er ikke noe mål å etablere flest mulig bedrifter 
i Norge, men å få lovende nyetableringer til 
å vokse. Vi må ha økt fokus på å lære av de som lykkes. For å bidra til at flere setter
seg høye ambisjoner, har Innovasjon Norge bygget opp flere tilbud hvor oppstarts-
bedrifter med internasjonalt potensial kan lære internasjonal forretningsutvikling av
de beste miljøene.

Drømme-
løftet ble avholdt 

i Oslo 28. 
januar i år.

Anita Krohn Traaseth i paneldebatt med
Hermund Haaland fra Skaper kraft, Marte
Gerhardsen fra Tankesmien Agenda, Kristin
Clemet fra Civita og investor Christian
Ringnes. H.K.H. Kronprinsen var til stede 
blant publikum.
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– Dere sier at dere skal ha sterkt fokus
på «bærekraft som konkurranse for -
trinn for å styrke norsk næringsliv».
Hvordan skjer dette i praksis, og hvor -
dan berører det de ulike bedrifter?
– Dette henger sammen med at den
norske omstillingen handler om å gå fra
en særstilling i olje og gass, over til en
mer fornybar og grønn retning. 

Vi har fokus på en trippel bunnlinje
som ligger som fundament for vekst og
suksess fremover: økono misk vekst,
grønt fokus og samfunnshensyn. Vi har
opprettet en egen divisjon som har fått
navnet Bærekraft, der har vi samlet alle
våre fagdivisjoner for 
å jobbe sammen mot et felles mål og
forståelse av fremtidig vekst. Vi er midt i
vårt strategiarbeid den ne høsten og vil
definere tydelige bærekraftsmål 
i for eksempel finan sierings porteføljen
vår, til sagns kri terier, kunnskapsopplæring
internt, samarbeid med ulike partnere
med mer. 

– Dere har arrangert flere dialogmøter
med norske bedrifter der tema har
vært «Drømmeløftet». Hva kom ut 
av dette, og hva mener dere med
Drømme løftet?
– Drømmeløftet var navnet på vår mob -
i li sering de første tre månedene i 2015
for å fange opp hva norsk indu stri- og
næringsliv trenger for å gå fra særstilling
til omstilling. Det ble avholdt over 80
dialogmøter nasjonalt og inter nasjonalt
der vi har samlet inn konkrete innspill
fra både privat og offentlig sektor, opp-
startsselskaper og etablerte selskaper. Vi

har samlet alle innspillene på drømme -
løftet.no og innspillene danner grunnlag
for Inno vasjon Norges kommende inno -
vasjonspolitiske stra tegiarbeid, samt
utvikling av vårt selskaps egen strategi.
Skal vi være relev ante risikoavlastere, må
vi vite hva næringslivet trenger. 

Rapporten er ført i pennen av Inno -
vasjon Norge, men innholdet kommer
fra mer enn 3.500 deltakere over hele
landet, også utland. De fleste næringer,
ulike oppstartsmiljøer og modne miljøer
deltok og arranger te selv egne Drøm me -
løftsdialoger. 

– Hvordan vil dere ha fokus på å hjelpe
småbedriftene? Hvordan når dere ut til
dem, eller er det alltid de som må
komme til dere?
– Det er nok en kombinasjon. Mange
kjenner til Innovasjon Norge og tar kon-
takt med oss, men vi samarbeider tett
med fylkeskommuner, andre virkemid-
delaktører, lokalt næringsliv, interesse-
organisasjoner og andre som er kon-
taktpunkter for veldig mange selskaper.
Vi jobber primært med ambi siøse
gründere som ønsker å skape morgen -
dagens vekstselskaper. Vi ser etter sel-
skaper med et internasjonalt potensial,
eller de med stort nok marked nasjonalt
for å skape en leve dyktig forretnings-
modell. Vår oppgave er å forsøke å legge
til rette for, veilede og risikoav laste sel-
skapene som har ambisjo ner om 
å vokse, angripe nye markedsmuligheter
og skape nye muligheter gjennom
innovasjon. 

Dette gjør vi gjennom å tilby selskapene kompetanse
både nasjonalt og internasjonalt. Vi har en rekke finan -
siering smuligheter og tjenester for småbedriftene, både de
nye og etablerte. Alt fra etableringsstøtte og ulike risiko lån 
til klyngeprogrammer og rådgivning for småbedrifter som
vil vokse internasjonalt. I tillegg tilbyr vi ulike læringsare-
naer internasjonalt, hvor bedriftene får muligheten til å reise
ut for å forstå markeder, få mentoring og veiledning, sam -
tidig som vi er døråpnere for mulige samarbeidspartnere,
kunder og investorer. 

– Hvordan hjelper dere gründerne? Kan dere fortelle litt
om mentortjenesten? Hva er kravene for å få slik hjelp?
– Det er ikke bare kapital som er viktig for å lykkes. Kom -
petanse, eller det vi kaller kompetent kapital kan ofte være
enda viktigere. Nettopp derfor har vi også kompetansetje-
nester blant våre virkemidler. Mentortjenesten er et eksem -
pel på en slik tjeneste, og et tilbud til daglig leder i en
gründerbedrift. Gjennom mentortjenester og samarbeid
med eksterne partnere, kobler vi og dekker utgiftene for at
selskapet skal kunne benytte seg av en profesjonell og er -
faren mentor. For eksempel tidligere gründere, noen med
erfaring med å skaffe investorer, som har nyttig bransje-
kunnskap eller annet som selskapet har behov for mer
kunnskap om. ❉
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Tør å satse 100 prosent. 
Å skape og bygge en (vekst)
virksomhet er krevende.

Sikre deg så tidlig som
mulig at produktet/tjene -
sten din løser et problem.
Fokuser på kunden. 

Tenk internasjonalt fra dag
én. Tenk stort, men imple -
menter steg for steg. Store
drømmer eller ambisjoner
er den viktigste forskjellen
på dem som lykkes og ikke.

Bygg kompetanse og nett-
verk. Din evne til å lære
raskt, feile og snu, og ikke
minst finne rett kompe -
tanse som trengs i de ulike
fasene, er helt avgjørende.
Du kan umulig være eks-
pert på alle områder.

Orienter deg om hvilken
bistand du kan få på veien.
Norge har en rekke virke-
midler for gründere og
småbedrifter. 

Aldri gi opp! Å fortsette når
du har mest lyst til å gi opp,
er da du virkelig nærmer
deg muligheten til å bli en
av de få som vil lykkes. Du
må forberede deg på massiv
motstand og hindringer
underveis. Vær forbe redt
og gjennomfør – uansett.

62 : LEDERNYTT 2015

TIPS til små-
bedrifter 
og nyetablerte
gründere:
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Gjennom mentortjenester og samarbeid med eksterne
partnere, kobler vi og dekker utgift ene for at selskapet skal
kunne benytte seg av en profesjonell og erfaren mentor.

Anita 
Krohn Traaseth, 
administrerende 

direktør 
i Innovasjon 

Norge.




