
  

Er tiden inne for et så kornfond i vå r region?  
Av Widar Salbuvik, daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening 

Bakgrunn 
Vår region er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører både næringsliv og samfunnsliv 

i videste forstand. Mange av de tradisjonsrike industribedrifter ble etablert for mer enn 100 år siden 

og har overlevd takket være stadige fornyelser og tilpasninger til markedsmessige og teknologiske 

endringer. Gjennom de siste 20 – 30 årene har denne tradisjonsrike industri-regionen mistet mer enn 

halvparten av de gamle bedriftene og mange tusen arbeidsplasser.  

Utfordringen er å skape nye virksomheter til erstatning for de som forsvinner. Dette skal skje i en 

verden hvor den typiske livssyklus for bedriftene blir stadig kortere. Der de gamle bedriftene levde i 

50 – 150 år, vil en bedrift som etableres i dag utsettes for hyppigere skift i teknologi og marked, og vil 

dermed ha en forventet levetid på kanskje bare 5 – 10 år. Dette stiller skjerpede krav til 

nyetableringer, lokalisering av bedrifter til regionen og ikke minst god tilretteleggelse for vekst og 

utvikling i de bedrifter som allerede i dag er her.  

Vår region har vært preget av et stort innslag av store og modne bedrifter. Disse skaper oftest 

lønnsomhet eller overlevelsesevne ved: 

- Oppkjøp av konkurrenter 

- Rasjonalisering og nedbemanning 

- Outsourcing og spesialisering 

- Globalisering og flytting til lavkostland 

Det meste av nye arbeidsplasser i den vestlige verden skapes nå i små og nye selskaper. Disse har en 

annen metode for å skape lønnsomhet, nemlig: 

- Innovasjon, ny teknologi, nye markeder, nye forretningsmodeller 

- Ansettelser  

- Spesialisering 

Noen små selskapet vokser og får noe av det samme preg som de store og modne selskapene, mens 

svært mange forblir små, og likevel med god lønnsomhet og som gode arbeidsgivere. 

Forutsetninger for nyetableringer 

Utgangspunktet for dette notat er regionens behov for nyetableringer og mine synspunkter på hvilke 

forutsetninger som må tilfredsstilles for å skape tilstrekkelig nytt næringsliv. I sin enkleste form 

skapes nye virksomheter eller bedrifter ved å koble kunnskap og kapital, eller sagt på en annen måte; 

Ved å kommersialisere forretningsideer. Det kan virke som et enkelt konsept, men mange års forsøk 

på å stimulere til nyetableringer viser at dette er svært vanskelig. Som et minimum må enkelte 

kritiske faktorer oppfylles: 



 
 

Dealflow 

«Dealflow» (tilgangen på forretningsideer) er en nødvendig faktor, men på ingen måte tilstrekkelig. 

Dette kan deles inn i forskningsbaserte ideer, hvor vi ofte møter uttrykket «forskningsbasert 

nyskapning», og næringslivsbaserte ideer. 

Med forskningsbaserte forretningsideer mener vi oppfinnelser, innovasjoner eller prosesser som 

utvikles ved anvendt forskning på universiteter / høyskoler eller tilknyttede institutter. Volumet av 

forskningsbaserte forretningsideer fra slike kilder er svært begrenset i Østfold. Både HiØ og Halden 

har aktører som fra tid til annen kommer frem med kommersielt interessante ideer, men 

sammenlignet med andre regioner i Norge er dette begrenset. Om vi derimot utvider definisjonen av 

«vår» region til å omfatte Follo, med Ås og NMBU, stiller dette seg helt annerledes. NMBU er et 

nasjonalt universitet med spisskompetanse på internasjonalt nivå innen flere interessante 

fagområder. Ås-miljøet har også en rekke tilknyttede institutter som Bioforsk med omfattende 

oppdragsforskning for næringslivet. 

Næringslivet er den andre kilden til kommersialiserbare forretningsideer. Østfold er en svært 

sammensatt og aktiv næringslivsregion. Bedriftene er, som alle andre steder, under et konstant 

kostnadspress med fokus på bedring av kjernevirksomheten og dermed begrensede ressurser til å 

utvikle ideer som springer ut av bedriftens hovedvirksomhet.  Forretningsideer som utvikles i 

bedrifter, som ikke er direkte anvendbare for virksomheten, vil oftest gå til spille dersom det ikke 

finnes løsninger for å løfte disse ut og finansiere utviklingen frem mot en selvstendig virksomhet. 

Slike bedriftsinterne forretningsideer har, etter alt å dømme, et betydelig omfang, men det er 

krevende å trekke disse ut. På den annen side er det erfaring for at forretningsideer utviklet i 

næringslivet har større evne til å utvikles til bærekraftige bedrifter enn de ideer som hentes direkte 

ut av forskningsinstituttene. 

Vi har en tredje kilde til «dealflow» i vår region, nemlig det store antall høyt kompetente mennesker 

som pendler ut av regionen og har sitt virke i bedrifter i Oslo-området. Flere av disse sitter på 

kompetanse, erfaring, nettverk og konkrete forretningsmuligheter. Dersom disse kan støttes 

finansielt vil det kunne bygges opp nye virksomheter i regionen. En betydelig andel av 

nyetableringene i Østfold de senere år er utviklet på dette vis.  

Et av de kritiske spørsmål som bør stilles, er om denne tilgang på forretningsideer («dealflow») er 

tilstrekkelig til at man ved å velge ut et rimelig antall av disse, får tilstrekkelig kvalitet i de ideer som 

finansieres. Min vurdering er at det vil være en tilfredsstillende tilgang på forretningsideer dersom 

man definerer «regionen» til å omfatte de sterke forsknings- og fagmiljøene ved NMBU, og man 

samtidig gjør tiltak for å stimulere idé-havere til å etablere seg som gründere. 

Seleksjon 
Det er liten nytte i en stor strøm av forretningsideer dersom man ikke evner å plukke ut vinnerne. 

Seleksjon er et svært krevende fag hvor det finnes flere eksempler på feilvurderinger enn på suksess. 

Risikoen i en tidlig fase er svært høy, og det vil måtte være et betydelig antall feilinvesteringer.  

I det såkalte Private Equity – marked er det alminnelig akseptert at kun forvaltere som tilhører «øvre 

kvartil» vil tilby god avkastning. Det er imidlertid en realitet at hele 40 % av forvalterne regner seg 

selv å tilhøre øvre kvartil. Det illustrerer noe av problemet med å finne gode miljøer som kan plukke 

vinnere blant forretningsideer.  



 
 

Noen få miljøer i Norge synes å ha «knekket koden» for å finne vinnerkonsepter i en tidlig fase for en 

forretningsidé. Det mest kjente og anerkjente er Kjeller Innovasjon AS, som i 20 år har bygd opp 

kompetanse, metodikk og nettverk for å bringe gründere hele veien fra forskningsinstitutt til 

bærekraftig kommersiell virksomhet. Det meste av forskningsbasert nyskapning i Akershus, herunder 

Ås-miljøet, håndteres i dag av Kjeller Innovasjon AS i nært samarbeid med Akershus fylkeskommune. 

Min klare anbefaling vil være å knytte et regionalt såkornfond i vår region til Kjeller Innovasjon AS. 

Finansiering 
Den tradisjonelle kilde til finansiering av tidligfase bedrifter («såkorn») har vært «friends, family and 

fools». Uten disse kildene hadde svært mange bedrifter aldri sett dagens lys. Som finansieringskilde 

mangler imidlertid «de tre F-er» både løfteevne, risikospredning og seleksjonskompetanse i de fleste 

tilfeller. En klar trend de siste 20 årene har vært at tidligfase-finansiering institusjonaliseres gjennom 

fond og inngår i det mer regulære finansmarked. 

Vår region er geografisk nær tyngdepunktet av det nasjonale kapital- og finansmarked, men i praksis 

svært langt unna. Tanken bak et regionalt såkornfond er å forbedre, institusjonalisere og 

profesjonalisere den regionale finansiering av forretningsideer. Samtidig vil en fondsstruktur øke 

synligheten for de sentrale kapital- og finansmarkeder slik at regionale bedrifter lettere kommer i 

betraktning når større og mer kommersiell kapital skal tiltrekkes. 

Skissen nedenfor illustrerer dette: 

 

Utvikling / industrialisering 
Det sies at vi i Norge er gode oppfinnere, men dårlige industrialister. I dette ligger en erkjennelse og 

en observasjon av at et stort antall spennende oppfinnelser og innovasjoner ser dagens lys, men 

overraskende få utvikler seg til større bedrifter. 

Det ligger videre en omfattende internasjonal erfaringsbase til grunn for å si at det er svært vanskelig 

å bygge opp verdier ved kun å bevege seg i den tidligste fasen mellom F&U og Såkorn. Selv Venture-

kapital er en svært krevende disiplin. Det som avtegner seg som et klart bilde er at lønnsomhet / 

verdiskapning / bærekraft (velg det uttrykk som passer) kan skapes dersom man evner å utvikle de 

gode ideer lengst mulig frem til en velfungerende bedrift. 

Utfordringen med en slik strategi er at det er svært kapitalkrevende. Den modell som er valgt på 

Kjeller er nettopp å utvikle en bred portefølje av forretningsideer, fase inn stadig mer kommersiell 



 
 

kapital, samtidig som man utvannes til mindre eierandel, men av stadig større og mer verdifulle 

selskaper. 

Mitt forslag er at man ser hen til «Kjeller – modellen», eller «Akershus – modellen» og knytter et 

regionalt såkornfond i Østfold – Follo til dette både faglig og operativt. 

Forslag til modell 
Som nevnt ovenfor bør det som er gjort på Kjeller og i Akershus kunne være en god modell å lære av. 

En fullstendig kopiering vil sannsynligvis verken være riktig eller mulig, men man bør kunne plukke ut 

elementer i modellen som kan modifiseres for bruk i vår region.  

Prinsippene i Kjeller-modellen kan enkelt beskrives slik: 

 

En tilsvarende tilnærming i Østfold – Follo vil innebære at det etableres et såkornfond som vil ha 

samme rolle som Kjeller Innovasjon og ATF (Akershus Teknologi Fond) i skissen over. Det vil måtte 

legges inn kriterier for investert beløp pr. selskap og en rekke andre forhold. Det vil føre for langt å 

gjennomgå dette her. 

De bærende prinsipper er imidlertid: 

 Sikre god «dealflow». 

 Knytte til seg fremragende kompetanse på seleksjon og utvikling av de ideer man satser 

videre på. 

 Moderate investerte beløp i den tidligste fase. 

 Ytterligere seleksjon før man satser større beløp. 

 Innfasing av sterkere kommersiell kompetanse og ytterligere kapital når bedriftene modnes. 

 Exit til gode priser og tilbakeføring av kapitalen til nye såkornbedrifter. 

Tenkt 
område 
for 
såkorn- 
fond i 
Østfold 



 
 

Dette sikrer at både idé-haver og såkorninvestor får være med på den kraftige verdistigning som 

kommer når og hvis man lykkes med utvikling av en bærekraftig og lønnsom bedrift. Eierandelen blir 

riktignok vannet ut, men prinsippet om at det er bedre å eie litt av noe verdifullt enn alt av noe 

verdiløst, gjelder også her. 

En tilknytning til Kjeller Innovasjon kan være hensiktsmessig på flere nivåer. Det viktigste er det 

faglige, - at et såkornfond i vår region kan få tilgang til den kompetanse som er bygget opp på Kjeller 

over 20 år. Det kan også tenkes et mer eller mindre omfattende kjøp av tjenester til drift av et 

såkornfond. I sin ytterste konsekvens kan det tenkes (uten at det nødvendigvis er en god idé) at det 

skytes inn kapital fra Østfold i Kjeller Innovasjon og at nedslagsfeltet for et samlet fond omfatter 

både Akershus og Østfold. 

Det som er unikt med modellen i Akershus er at Akershus fylkeskommune (og SIVA) har skutt inn 

kapital i Akershus Teknologifond (ATF). Kjeller Innovasjon er også medeier i ATF gjennom innskudd av 

sin «såkorn-portefølje», dvs. 10 – 20 virksomheter i en veldig tidlig fase. Det er virksomheter hvor det 

er investert inntil ca. kr. 2 mill., men hvor det er nedlagt mye tid og offentlig støtte for å bringe en idé 

frem til en tidligfase – bedrift. ATF, på sin side, investerer ytterligere kapital inn i bedriftene (typisk 

kr. 5 – 10 mill.). Videre støttes bedriftene med en mer kommersiell rådgivning. Også i ATF vil noen av 

virksomhetene bli avviklet, gå konkurs, levert tilbake til gründer, - dvs. det blir ikke satset videre på 

disse. Denne løsningen, med ATF som «forsterker», har vært sterkt medvirkende til å sikre suksess. 

I Østfold må vi ta stilling til om vi vil knytte oss til ATF, lage vårt eget, utvide ATF til å omfatte Østfold, 

kapitalisere et såkornfond tilstrekkelig til at virksomheter kan utvikles tilstrekkelig osv. Det er ikke 

åpenbart at Akershus fylkeskommune ønsker å utvide ATFs nedslagsfelt, men det må testes ut. Det er 

fullt mulig å starte med et såkornfond og se på ekspansjonsmulighetene underveis.  

*** 

 


