
Velkommen til webinar om 
Hvordan skrive en god søknad? 

Vi vil starte klokka 14:00

Det er ikke mulig å stille muntlige spørsmål. 
Vi oppfordrer alle til å bruke Q&A funksjonen på høyre side. 

Vi vil svare på spørsmål der etter foredraget. 
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Å skrive en god søknad

Innovasjon Norge

Aud Herbjørg Kvalvik
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Dele råd om 

søknadsskriving som gjør at 

Innovasjon Norge mottar 

flere gode søknader. 

Vekke interesse for å lete 

opp mer kunnskap etter 

webinaret.

Mål for webinaret



Flere gode gründere

Flere vekstkraftige bedrifter

Flere innovative næringsmiljøer



•Representerer noe vesentlig nytt, et produkt eller 
tjeneste som ikke finnes fra før

•Har et betydelig markedspotensiale, utover det lokale, 
dvs regionalt, nasjonalt eller internasjonalt

•Er innenfor et prioritert satsingsområde

•Kan skaleres til å møte voksende etterspørsel 

•Gir verdiskaping i Norge

En god søknad 



•Har ambisjoner

•Har kunnskap

•Har et godt team

•Har tilgang til råvare og nødvendige innsatsfaktorer 

•Har en bedrift registret i Brønnøysund

•Har ryddig økonomi uten betalingsanmerkninger

•Har gjennomføringskraft

•Har en troverdig plan for hvordan lykkes

En god søker



• Forstudie?

• Forprosjekt?

• Hovedprosjekt?

• Samarbeidspartnere? 

• Mer kunnskap?

• Sparring?

• Bare penger?

Før du søker: Vit hva du ønsker og trenger



Photo by Niels Steeman on Unsplash

https://unsplash.com/photos/9oHlADjtBTQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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• Skriv kort, klart og enkelt

• Fortell hvem du/bedriften er i dag

• Fortell hva du vil oppnå med prosjektet

• Fortell om innholdet i prosjektet og aktiviteter som skal gjennomføres

• Fortell hvem skal gjøre hva til hvilken kostnad

• Fortell hvor lang tid det vil ta

• Fortell hvordan du/bedriften bidrar til verdiskaping om prosjektet lykkes

• Bare elektroniske søknader – finn din søknadsmal

Felles for alle søknader









Innovasjon Norge: 



• Skriv slik at ikke-fagfolk forstår

• Vær ærlig, oppriktig og etterprøvbar

• Skriv også om risiko – ikke bare om potensialet

• Skriv også om konkurrenter – ikke bare om potensielle kunder

• Skriv om kunnskapsgap og hvordan de må fylles

• All relevant informasjon skal ligge i selve søknaden – ikke skriv: se vedlegg

• Bruk veiledningstekstene - felt-og seksjonshjelp

• Skriv uten unødvendige fagtermer og forkortelser

• Skriv, test, korriger, skriv igjen, test igjen, korriger igjen og igjen

Mer om søknaden



• For å forstå våre kunder må vi forstå kundenes forretningsmodell

• Forretningsmodeller har også verdi for banker, investorer og 
samarbeidspartnere 

• Forretningsmodellen viser – fra fugleperspektiv – hvordan skape, levere 
og kapre verdien i en bedrift 

• As is – to be

• Forretningsmodeller viser bla hvordan endringer på ett område får 
konsekvenser på andre deler av forretningsmodellen

• Det mest sentrale: 
Hvilke behov dekker din løsning hos hvilke typer kunder?

Dra det som  er i hodet ditt over i en forretningsmodell!



«Forretningsmodellen skal være en logisk beskrivelse av hvordan du skaper og 
kaprer verdier i bedriften din»

BusinessModelCanvas – fra boka BusinessModelGeneration skrevet av Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Wiley forlag 2010



Samsvar mellom behov ↔ løsning = bærebjelken i forretningsmodellen

https://philontheprairie.files.wordpress.com/2011/08/cutcaster-100687026-check-mark-in-box-small.jpg


• Hvilken verdi tilbyr du din kunde?

• I hvilke kanaler treffer du kunden?

• Hvilken relasjon vil kunden ha til deg?

• Hvordan kan du ta deg betalt?

• Hvilke ressurser trenger du for å levere den lovte kundeverdi?

• Hvilke nøkkelaktiviteter må du bedrive for å levere lovt kundeverdi?

• Hvem er naturlige nøkkelpartnere?

• Hva er de største kostander for å levere den lovte kundeverdi?

Forretningsmodellen gir svar på:



Vi skal hjelpe X med Y ved hjelp av Z 

X = kunden

Y = problem/utfordring

Z = produkt/tjeneste med egenskaper

Eks: 

Vi skal hjelpe slitne småbarnsforeldre med å 
gjennomføre knirkefrie hverdagsmiddager ved å 
levere sunn mat og enkle oppskrifter på døra.

Det finnes en formel for kundeverdi! 

Foto: https://adamsmatkasse.no/

https://adamsmatkasse.no/




Aktuelle minikurs som hjelper deg og utvikle prosjektet og bedriften

https://snu.omstilling.io/





Har du spørsmål, eller trenger raske avklaringer?
Ring 22 00 25 00 – tast 1 for Vekst- og gründersenteret

Takk for meg! 
Aud Herbjørg Kvalvik

aud.herbjorg.kvalvik@innovasjonnorge.no

Bruk nettsiden vår – den er oppdatert: www.innovasjonnorge.no

mailto:Aud.herbjorg.kvalvik@innovasjonnorge.no
http://www.innovasjonnorge.no/


Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


