
Innovasjon
Norge

Ti år med 
kvinnelige gründere

Female  
Entrepreneur 
2009   2019



INNOVASJON NORGE 32

Behov for rollemodeller 4

Innovasjon Norges satsing på kvinner og mangfold 2009–2019 6

Female Entrepreneur 2019 
Sigrun Syverud  |  Kvinner ser andre behov enn menn  10

Female Entrepreneur 2018 
Grete Sønsteby  |  Mangfold gjør gode team bedre 14

Female Entrepreneur 2017 
Nuria Espallargas  |  Må vekke interesse for teknologi i barnehagen  18

Female Entrepreneur 2016 
Kathrine Molvik  |  Vinner respekt ved å vise kompetanse  22

Female Entrepreneur 2014 
Kjersti Eline T. Busch  |  Sosialt entreprenørskap tiltrekker kvinner  26 
Kriss Rokkan Iversen  |  Mer innovasjon på kvinners premisser 30

Female Entrepreneur 2013 
Linda Walsøe  |  Kunnskap er det som betyr noe, ikke kjønn 34 
Ragnhild Wik  |  Menn og kvinner har like forutsetninger 38

Female Entrepreneur 2012 
Siri B. Damsleth  |  Kvinner må sette seg i respekt 42

Female Entrepreneur 2011 
Silje Vallestad  |  Vil gjøre verden bedre 46

Female Entrepreneur 2010 
Elisabet N. Michelson  |  Kvinner må måle seg mot menn, ikke mot andre kvinner 50

Female Entrepreneur 2009 
Gry Cecilie Sydhagen  |  Større fallhøyde for karrierekvinner 54

Fremtidens muligheter sitter i hodet 58

Innhold

Utgiver: Innovasjon Norge

Design & layout: fetetyper.no 
Trykk: RK Grafisk 
Rapporten er trykket på miljøvennlig papir.



INNOVASJON NORGE 54

Pål T. Næss 
Direktør for Gründer og oppstartbedrifter,  
Innovasjon Norge

Foto: A
gnete Brun

Behov for 
rollemodeller

Å STARTE sin egen bedrift gir mye 
stolthet. Skapergleden og mestrings
følelsen er stor når gründerdrøm
men lykkes. Men veien fra en god 
forretningsidé til suksess i markedet 
er ukjent, lang og bratt.

I dette magasinet hyller vi ambisiøse, 
uredde kvinnelige gründere. De som 
har fulgt drømmen, satset stort og 
utviklet nyskapende oppstartbedrif
ter. De som har vunnet prisen Female 
Entrepreneur.

I år er det tiende gang vi deler ut pri
sen. Målet har vært å løfte frem gode 
rollemodeller og inspirere flere kvin
ner til å starte bedrifter som vokser 
og skaper verdier. På kvinnedagen 
8. mars hyller vi vinnerne. Forret
ningskvinnene som har banet vei.

Kåringen har vært i kontinuerlig utvik
ling disse 10 årene, og rollemodellene 
har endret seg. Innovasjonene har 
vært ulike. Fra miljøteknologi innen 

skipsfart til herdeplast og porselen. 
Fra kompetanse om havets ressurser 
til plattform for leie av klær. Noen 
av gründerne har løst behovet for 
arbeidsplasser i distriktene. Andre har 
satset internasjonalt i Silicon Valley.

Disse gründerne er alle bevis på at 
kvinner ikke bare kan, men også 
går foran. De har sett forretnings
muligheter, utviklet ideer og bygget 
selskaper i globale markeder. Mange 
har jobbet i mannsdominerte bran
sjer. Ingen av dem fremhever at det å 
være kvinne har vært et hinder.

Ifølge Frischsenteret for samfunns
økonomisk forskning påvirkes kvinner 
mer av kvinnelige rollemodeller enn 
de påvirkes av mannlige rollemodel
ler. Det er derfor viktig å løfte frem 
kvinner som viser at det er mulig å 
følge gründerdrømmen, og lykkes. 
I 2019 er fortsatt kun 30 prosent av 
gründerne i Norge kvinner. Andelen 
kvinner som har vekstbedrifter er 

mindre, og andelen med teknologi
selskap er helt minimal. 

Norge trenger flere gründere som vil 
starte selskaper som kan vokse, skape 
arbeidsplasser og utvikle samfunnet i 
en bærekraftig retning. Den utviklin
gen må begge kjønn ha eierskap til, 
og Innovasjon Norge er takknemlige 
for å bidra i dette skiftet. 

Der alle tenker likt, innoveres det lite. 

I år er det tiende gang vi deler ut 
prisen. Målet har vært å løfte frem 
gode rolle modeller og inspirere 
flere kvinner til å starte bedrifter 
som vokser og skaper verdier.

”



2009

2010

2011 2012 2014

2013

Innovasjon Norges satsing  
på kvinner og mangfold

INNOVASJON NORGE 76

Større vekt på kvinnelige etablerere og utvikling av flere 
vekstselskap, i tillegg til å øke andelen kvinner i styrer 
og ledelse. Styrekvoteringsloven fra 2004 krever minst 
40 prosent kvinner i allmennaksjeselskap, men har ikke 

fått ringvirkninger for kjønnsbalansen i næringslivet 
ellers. Derfor utvikles egne styre og lederprogram for 
kvinner. Rollemodeller får økt fokus med Årets gründer
kvinne som flaggskip.

Årets Gründerkvinne
Pris for å løfte fram rollemodeller og  
inspirere kvinner til å utvikle vekstbedrifter. 

Styrekurs for kvinner 
Deltagerne kvalifiseres til  
styrekandidatbasen der bedrifter  
kan finne styrekandidater. 

ÅRETS GRÜNDERKVINNE
Silje Vallestad,  
Bipper Communications

ÅRETS GRÜNDERKVINNE
Elisabet Norderup Michelson,  
Elmico

ÅRETS GRÜNDERKVINNE
Siri B. Damsleth,  
Comlight

ÅRETS GRÜNDERKVINNER
Linda Walsøe  
og Ragnhild Wik,  
Wik & Walsøe

ÅRETS GRÜNDERKVINNER 
Kjersti Eline Tønnessen Busch 
og Kriss Rokkan Iversen,  
SALT 

KVINNEANDEL 

Regjeringens mål for kvinne
andel blant entreprenører

KVINNEANDEL 

Aksjeselskap og enkeltperson
foretak samlet (SSB)

40% 30%
KVINNEANDEL

Aksjeselskap og enkelt
personforetak samlet (SSB)

29,3%

Ledermentor 
Lederutviklingsprogram for  
kvinnelige ledere. 

Fyrtårn 
Leder og bedriftsutviklings
program for kvinnelige bedrifts
eiere og ledere. 

Mentortjeneste
Egen tjeneste for gründere med  
vekstambisjoner. Prioritering av  
kvinnelige gründere under 35 år. 

Emax
Gründersamling for unge talenter med 
høy andel kvinner og flerkulturelle. 

MÅL fra regjeringen 
om flere kvinner i 
ledelse og styrer. 

Opprettelse av  
mentortjeneste.

ÅRETS GRÜNDERKVINNE  
Gry Cecilie Sydhagen,  
Metizoft

2009–2014

TILTAK

Første år med kåring av 
Årets gründerkvinne.
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Med regjeringens gründerplan går fokus fra kvinner til 
mangfold. Forskning viser at selskaper med et mangfold 
av kjønn, alder og kulturell bakgrunn skaper mer inno
vasjon og vekst enn homogene selskap. Teknologi blir 
stadig viktigere for global konkurransekraft, men ande

Female Entrepreneur
Pris for å løfte fram rolle
modeller og inspirere  
kvinner til å utvikle  
vekstbedrifter.

Investorprogram for kvinner 
Program i Silicon Valley 
sammen med SHE Invest.

FEMALE ENTREPRENEUR
Nuria Espallargas  
Seram Coatings 

FEMALE ENTREPRENEUR 
Kathrine Molvik 
FeC

FEMALE ENTREPRENEUR 
Grete Sønsteby  
N2 Agri og N2 Applied

FEMALE ENTREPRENEUR 
Sigrun Syverud 
FJONG Norge

Styrekompetanse  
og kapital innhenting
Kurs for kvinnelige vekst gründere 
i samarbeid med FutureBoards.

Mentortjeneste
Egen tjeneste for gründere med 
vekstambisjoner. Høy andel 
kvinner. 

Diversity bootcamp
Vekstprogram for tech
gründere om mangfold som 
konkurransefortrinn.

Emax
Gründersamling for unge 
gründer talenter med høy 
andel kvinner.

MARKERING av 100års
jubileum for kvinnedagen. 
Årets gründe kvinne ble 
ikke delt ut. 

2015–2019

TILTAK

Andel kvinner og menn som daglig leder 
på tidspunkt ved første investering

Kilde:  
Grünfeld m.fl, Menon, BReg og SSB 

16 %

4 %80 %

Kvinner
Menn
Ukjent

10 %5 %

18 % 6 %

29 %

Kilde: 
Grünfeld m.fl (2015)

Andel kvinnelige gründere i suksess kategoriene 
for virksomheter som er aktive 5 år etter oppstart

Lever godt, vokser 1

Lever godt 2

Lever godt nok
Lever dårlig

Brenner penger

I tillegg til spissede 
tiltak jobber Innovasjon 
Norge for økt mangfold 
også på de generelle 
finansierings og 
kompetanse tjenestene. 

Female Entrepreneur 
feirer 10årsjubileum. 

Regjeringens 
gründerplan lanseres 
med et eget oppdrag på 
kvinner og mangfold.

Årets gründerkvinne 
bytter navn til Female 
Entrepreneur for å 
signalisere potensial som 
internasjonal døråpner. 

Prisen rettes mot 
teknologigründere 
som jobber mot 
FNs bærekraftsmål. 

KVINNEANDEL
Kvinneandel blant 
entreprenører i Norge (SSB)

30,1%

Guide til mangfold  
i gründerbedrifter
Hvordan få tak i talenter 
og bygge team for 
global vekst. Samarbeid 
med Seema. 

len techkvinner er minimal og mobiliserings arbeidet 
til Innovasjon Norge vektlegges tech. Samtidig som en 
svært liten andel av investorkapital går til kvinnelige 
gründere, er det få kvinnelige investorer. Utfordringer 
rundt kapitalinnhenting for kvinner i fokus.

TEKNOLOGISELSKAPER 
med kvinnelig leder, styre
leder eller gründer
(Investinor 2015)

0,99%

1)  Kvinneandel blant 
selskap som lever 
godt, vokser og 
har 10 % årlig 
gjennomsnittlig 
omsetningsvekst er 
over dobbelt så stor 
som kvinne andel 
blant selskap som 
får investeringer fra 
såkorn og venture.

2)  «Lever godt» betyr 
her verdiskaping på 
mer enn 500 000 
NOK per sysselsatt, 
tilsvarende regulær 
lønnsinntekt.
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Sigrun Syverud mener det er viktig at også 
kvinner starter nye selskaper. Det kan gi 
tjenester menn kanskje aldri hadde tenkt på. 

Kvinner ser 
andre behov 
enn menn

Gründer av 
FJONG Norge

Female Entrepreneur 2019

Sigrun Syverud 
og FJONG er 

kåret til Female 
Entrepreneur 2019.

Foto i intervjuet: Vilde Støkket Bråten og Martine Eren Jacobsen/Bilder Nordic School of Photography
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FJONG NorgeSigrun Syverud
DA SIGRUN startet sitt selskap 
FJONG, var det med en idé som 
foreløpig retter seg mot kvinner. 
– Dette er ikke en tjeneste jeg tror 
hadde blitt startet av menn, sier 
teknologigründeren. 

Hos FJONG kan du leie klær i stedet 
for å kjøpe dem. Du kan også leie ut 
plagg du selv ikke bruker. 

Selv om FJONG løser hverdagslige 
problemer, var det et globalt perspek
tiv som trigget Sigrun til å begynne 
med utleie av klær. 

– Klesindustrien er en av de mest 
forurensende i verden. Ved å leie klær 
konsumerer vi på en mye smartere 
måte som utnytter ressursene bedre, 
forklarer hun. 

KVINNER KAN KODE
Sigrun har bakgrunn fra finansbran
sjen, hvor kleskoden er at du skal være 
ulastelig kledd til enhver tid. Mennene 
kan gå i dress, men kvinnene må være 
mer kreative, og bruke tid og ressurser 
på klær. Det var slik hun fikk ideen til 
FJONG. Av tidligere arbeidsgiver fikk 
hun rom til å utvikle den. 

Bak plattformen FJONG ligger det 
utallige timer med utvikling av løsnin
ger og teknologi. 

– Det trenger ikke være en gutte
greie. Faktisk var de første pro
grammererne kvinner, og de første 
programmeringsspråkene ble utviklet 
av kvinner, forteller Sigrun. 

Sigrun Syverud fikk ideen til FJONG da hun jobbet i finansbransjen, der det var 
forventet at kvinner brukte mye tid og penger på klær. Hvorfor eie når du kan leie? 
tenkte Sigrun. 

Sigrun mener det er alt for få kvinne
lige teknologigründere. 

– Det er en del ting det er viktig at 
nettopp kvinner skaper, fordi det er 
kvinner som ser behovet og proble
met. Hvis bare menn starter selskaper, 
kan vi gå glipp av tjenester mange 
kvinner kan ha glede av, tror Sigrun. 

Hun mener rollemodeller er viktige. 
Bevisstgjøring er nøkkelen til å få flere 
kvinnelige gründere. 

– I likhet med lærere på skoler og uni
versiteter må rollemodeller si høyt at 
også jenter kan jobbe med teknologi, 
at også jenter kan starte for seg selv, 
sier Sigrun. 

GJØRE EN FORSKJELL
Det sies at «You can’t be what you 
can’t see». Med utfordringene verden 
står overfor i dag, mener Sigrun det er 
viktig at både kvinner og menn ser seg 
selv som potensielle problem løsere, 
og starter selskaper som kan være 
med på å bidra til en bære kraftig 
verden. 

– Gründertilværelsen har for meg 
blitt en kombinasjon av å jobbe med 
noe jeg har lidenskap for og samtidig 
føle at jeg kan gjøre en forskjell – en 
veldig givende kombinasjon! Jeg 
brenner for at flere kvinner skal se 
denne alternative karriereveien som 
relevant og realistisk for seg selv. 
Derfor oppmuntrer jeg andre til å 
forsøke når jeg holder foredrag og  
i enkeltmøter!

”Det er en del ting 
det er viktig at 
nettopp kvinner 
skaper, fordi det er 
kvinner som ser 
behovet og 
problemet. Hvis 
bare menn starter 
selskaper, kan vi 
gå glipp av 
tjenester mange 
kvinner kan ha 
glede av.

Alder: 31

Utdanning: Siviløkonom 

Styrker: Analytisk 

Rolle i FJONG Norge: 
Daglig leder

Eierandel: Rundt 30 %

Rollemodell: Jeg har 
mange, men særlig Gro 
Harlem Brundtland har 
vært viktig. For oss som 
var unge på 1990tallet, 
visste vi at Gro var «sjef» 
lenge før vi visste hva 
«statsminister» betydde. 
Hun var en ekstremt 
synlig kvinnelig leder som 
har vært med på å gjøre 
at jeg alltid har tenkt at 
selvfølgelig kan jenter 
være sjefer og lede hva 
som helst.

Det beste ved å være 
gründer: Du er med på å 
endre verden i en retning 
du liker. Dette gjelder 
ikke bare gjennom å 
lansere ditt produkt 
eller din tjeneste, men 
på en helt konkret og 
nær måte, for de som 
jobber i bedriften, 
gjennom å være ansvarlig 
for å skape en god 
selskapskultur som folk 
trives og vokser i. 

Det verste ved å være 
gründer: Aldri en helg fri! 

Etablert: 2016 

Utvikler: Webplattform 
for deling av klær (og 
etter hvert andre ting).

Ambisjon for selskapet: 
Delingsplattform med 
global utbredelse; gjøre 
deling lettere enn å kjøpe.

Råd til nye kvinnelige gründere

Ikke vær redd – kast deg ut i det!  
I Norge er nedsiden uansett veldig 
begrenset, og jeg tror du ofte stiller 
sterkere på arbeidsmarkedet etter 
at du har prøvd og feilet, enn før  
du i det hele tatt forsøkte.

Råd mot 2030

Mange kvinner jeg har snakket 
med opplever det å skaffe 
finansiering som spesielt 
vanskelig. De trenger kurs og 
god informasjon om det å hente 
kapital, hva det innebærer, 
hvordan du kan gjøre det og 
hvordan du presenterer deg 
overfor investorer.
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Grete Sønsteby ser optimistisk på  
utviklingen av kvinnelig entreprenørskap. 
Hun mener kvinner har like gode 
forutsetninger for å gjøre suksess som menn. 

Mangfold gjør 
gode team bedre

Gründer av 
N2 Agri og  
N2 Applied

Female Entrepreneur 2018

Gleden ved å 
kunne gjøre 

landbruket mer 
bærekraftig, og 

nå selskapets 
målsetning om 

vekst, veier opp 
for å ikke få lønn 

i åtte år, mener 
Grete Sønsteby. 

Foto i intervjuet: Martine Eren Jacobsen og Susanne Pettersen/Bilder Nordic School of Photography



INNOVASJON NORGE 1716

N2 Agri og  
N2 Applied

Grete Sønsteby ”Dersom du følger med på 
store teknologi trender, er det 
rom for store drømmer.

SAMFUNNSUTVIKLINGEN de siste 
40 årene har endret kvinners roller 
og rettigheter på mange områder, og 
også gitt kvinner flest større hand
lingsrom i jobb og karriere. Likevel er 
kvinner fremdeles underrepresentert i 
næringslivet og blant entreprenører. 

– Jeg håper samfunnsutviklingen vil 
fortsette å forbedre kvinners mulig
heter. At flere kvinner får muligheter 
i det private næringsliv, og er med på 
å starte selskaper, er bare positivt, 
sier gründeren bak gjødselselskapene 
N2Agri og N2 Applied. 

Grete Sønsteby understreker likevel 
at vi må verne om det vi allerede har 
bygget opp. 

– Det er ingen selvfølge at denne 
positive utviklingen fortsetter. Liberale 
demokratier er under press, og det 
kan reversere det positive synet på 
kvinners roller og kvinners muligheter 
vi har i dag, sier Grete.

ET MØKKASELSKAP 
Sammen med ingeniøren og kjæresten 
Rune Ingels utvikler odelsjenta Grete 
Sønsteby en reaktor som kan gjøre 
husdyrbønder i stand til å produsere 
sin egen gjødsel. Metodene er å tilføre 
nitrogen fra luft til dyremøkk.

Allerede i tenårene fikk Grete et 
forhold til nitrogen og teknologi. Uten
landske utvekslingsstudenter hadde 
sommerjobb på familiegården, og 
hjalp Grete og søstrene med ammo
niakkbehandling av halm. De solgte 

Alder: 58

Utdanning: Siviløkonom 
fra Handelshøyskolen  
i Bergen

Styrker: Odelsjente
gener og oppvekst 
med evne til å holde ut. 
Respekt for at de fleste  
er bedre enn meg.

Rolle i N2 Agri og  
N2 Applied: Medgründer 
og CEO

Eierandel: 50 % ved 
oppstart, nå 21 % 

Rollemodell: Ernest 
Shackleton. Fordi han 
ikke sviktet laget.

Det beste ved å være 
gründer: Kunne stake ut 
løypa. Tegne nye kart.

Det verste ved å være 
gründer: Å alltid måtte 
stå med lua i hånda. Det 
er krevende å overbevise 
andre om dette nye, og 
ikke kunne ta ut lønn. 

Sammen med kjæresten  
Rune Ingels har Grete 
Sønsteby utviklet en reaktor 
som gjør at bønder kan lage 
sin egen gjødsel.

dette som fôr, og hadde million om
setning allerede på 1970tallet.

Senere studerte Grete økonomi ved 
handelshøyskolen i Bergen, fikk 
salgsopplæring i IBM og begynte hos 
seriegründeren Alf Bjørseth i hans 
selskap Scatec. 

– Der lærte jeg at dersom du følger 
med på store teknologitrender, er det 
rom for store drømmer, sier Grete. 
Hun hjalp Alf med å starte mange sel
skaper og fikk nyttig erfaring til egen 
oppstart. Nå ser hun til både Europa, 
Kina, USA og Afrika, og har ambisjo
ner om å ta veksten i et globalt gjød
selmarked verdt 50 milliarder dollar. 

VÅG Å VÆRE ANNERLEDES
I Gretes selskap er samarbeid nøkke
len til suksess. 

– Det er ikke slik at én person må 
beherske alt. Vi jobber alltid i team 
om teknologi og forretningsutvikling, 
forklarer gründeren, som mener kvin
ner har like gode forutsetninger for å 
bli suksessrike gründere som menn. 

– Kvinner og menn tenker ofte ulikt 
og tar ulike beslutninger. Derfor er det 
viktig med mangfold, mener Grete. 
– Derfor vil et godt team av menn 
sannsynligvis bli bedre hvis de får inn 
en kvinne.

Etablert: 2010 og 2016

Utvikler: En disruptiv 
teknologi som setter 
bønder i stand til å 
produsere sin egen 
nitrogengjødsel basert 
på husdyrmøkk, luft og 
fornybar energi. 

Ambisjon: Å ta 
veksten i verdens 
gjødselproduksjon på 
1.2 prosent.

Råd til nye kvinnelige gründere 

 Vær mor og nyt det uten å slite 
deg ut. Livet har andre faser hvor 
entreprenørskap passer inn.

Råd mot 2030

Sikre stø kurs i 
samfunnsutviklingen.

››



INNOVASJON NORGE18 

Gründer av 
Seram Coatings 

Foto i intervjuet: Vilde Støkket Bråten og Monika Svendsen/Bilder Nordic School of Photography
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Female Entrepreneur 2017

NTNU-professor 
Nuria Espallargas 
mener forholdene 
ligger godt til rette 
for kvinnelige 
teknologigründere. 
– Universitetene 
heier oss fram,  
sier hun.

Nuria Espallargas håper barneTV og barnehage 
kan bidra til å vekke teknologiinteresse hos jenter. 
Hennes egen teknologiinteresse har gjort henne 
til både gründer og professor. 

Må vekke interesse 
for teknologi  
i barnehagen 
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Seram Coatings Nuria Espallargas 

”Alle fortalte meg 
at det var umulig, 
men da ble jeg 
bare enda sikrere 
på at jeg skulle få 
det til. Og det 
gjorde jeg.

NÅR BARNA er ti år gamle er det 
egentlig for sent. Interesser utvikler 
seg mye tidligere. Vi har en tendens 
til å snakke med små barn som om de 
ikke forstår ting, men jeg har merket 
at de forstår mer enn vi tror, sier tek
nologigründeren bak selskapet Seram 
Coatings. Professor Nuria Espallargas 
er en av svært få kvinner i Norge som 
har startet opp et avansert teknologi
selskap. Interessen for teknologi har 
hun alltid hatt. 

– Den interessen, og det å skape noe 
selv, må stimuleres fra tidlig alder. 
Hvorfor ikke utnytte barneTV som 
kanal, i tillegg til tilrettelagt lek i barne
hagen? spør hun.
 

Nuria er en sjelden trekkfugl blant 
norske gründere. Hun fløy fra Spania, 
til det for henne eksotiske Norge, for 
å fullføre sin post doc i materialtek
nologi. Hun ble den yngste kvinnelige 
professor i teknologi ved NTNU i 2012 
og fikk også NTNUs startpakke for 
kvinnelige førsteamanuenser.

FANT TRYLLEFORMELEN 
På NTNU fant Nuria formelen som 
gjorde det mulig å omdanne verdens 
nest hardeste materiale, silisium
karbid, til et pulver som kan brukes 
i beleggindustrien. Tidligere hadde 
stoffet ikke eksistert innenfor termisk 
sprøyting fordi det gikk fra fast form 
til gassform gjennom prosessen.

Råd til nye kvinnelige gründere

Følg drømmen din til den er 
realisert, og ikke la andre fortelle 
deg at du ikke kan gjøre det.

Råd mot 2030 

Interessen for gründerskap må 
stimuleres allerede i barneskolen. 
TTOsystemet ved universitetene 
er en effektiv katalysator som bør 
være tilgjengelig for flere. 

Nuria oppdaget hvordan verdens 
nest hardeste materiale kunne 
brukes som beskyttelsesbelegg på 
maskindeler og turbiner.

Etablert: 2014

Teknologi: 
Beskyttelsesbelegg av 
silisiumkarbid til bruk på 
maskindeler og turbiner 
i flyindustrien. Produktet 
har lenger varighet og 
veier mindre, noe som gjør 
det mer kostnadseffektivt 
og miljøvennlig enn 
dagens materialer.

Ambisjon: Markedsandel 
på 30 % og omsetning på 
10 milliarder NOK innen 
2025.

– Alle fortalte meg at det var umulig, 
men da ble jeg bare enda sikrere på 
at jeg skulle få det til. Og det gjorde 
jeg, sier Nuria.

Teknologien fikk patent i 2012. I 
samarbeid med NTNU Technology 
Transfer Office grunnla hun så selska
pet Seram Coatings, som produserer 
SiC pulver for termisk sprøyting, og 
spesialiserer seg på beskyttelsesbe
legg som kan brukes på maskindeler 
og turbiner i flyindustrien.
 
HEIES FRAM 
Nuria vokste opp i en akademisk 
familie i Barcelona, og ble tidlig 
interessert i data og realfag. Hun tok 

sin mastergrad i kjemi og doktorgrad 
i material teknologi der.

– Forskning ligger mitt hjerte nært 
og jeg har utviklet egenskapene som 
kreves for å kunne oppdage nye 
materialer: Visjonær, nysgjerrig, og 
utålmodig, men utholdende, sier hun. 

Nuria berømmer universitetene for 
at de oppfordrer til nyskaping og 
entreprenørskap. 

– Det er få hindringer for å etablere 
et selskap innenfor universitetsmil
jøet, sier hun. – Tvert imot er det lagt 
godt til rette, og som kvinne heies 
du fram.

Alder: 39

Utdanning: Master 
i kjemi, Master i 
materialteknologi, PhD  
i materialteknologi

Styrker: Visjonær. 
Utålmodig og utholdende 
på samme tid. 

Rolle i Seram Coatings: 
Ved oppstart CTO 
og styremedlem, nå 
styremedlem. Jeg er 
tilbake til NTNU. 

Eierandel i selskapet: 
Ved oppstart 21 %, nå 
13.99 % 

Rollemodell: Alle 
hardtarbeidende kvinner 
i teknologibransjen som 
har mindre lønn enn sine 
mannlige kolleger.

Det beste ved å være 
gründer: Som gründer 
kan du bidra til å endre 
verden. Du jobber med 
spennende oppgaver 
og møter spennende 
mennesker. 

Det verste ved å være 
gründer: At du hele  
tiden tenker hvordan du 
kan forbedre ting  
og hvordan du kan 
finansiere det.

››
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Gründer av 
FeC

Kathrine Molvik gir tydelig 
beskjed når folk går for langt i sine 
gammeldagse holdninger til kvinner. 

Vinner respekt 
ved å vise 
kompetanse

Female Entrepreneur 2016

Verktøyene for 
å bli kvinnelig 
entreprenør er 
på plass, men 

det krever hardt 
arbeid, mener 

FeC-gründeren, 
Kathrine Molvik. 

Foto i intervjuet: Susanne Pettersen og Martine Eren Jacobsen/Bilder Nordic School of Photography
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Kathrine Molvik FeC

”Jeg fulgte magefølelsen min, fikk 
god støtte fra sjefen og sluttet  
i jobben uten å si noe til familien.

KATHRINE MÅTTE tidlig klare seg 
selv og stole på egne evner. Som 
15åring var hun den første kvinnelige 
lærlingen i industribedriften Frank 
Mohn, og har siden jobbet i en røff 
mannsdominert bransje. Hun startet 
selskapet FeC i 2014, en kompetan
sebedrift innen sveiseprosesser og 
materialteknologi med avdelinger i 
Bergen, Stavanger, Danmark, Polen og 
Gran Canaria.

– Det byr på utfordringer å være 
kvinne i sveisebransjen, men jeg 
vinner respekt med min tekniske kom
petanse. Jeg gir tydelig beskjed når 

Etablert: 2014

Utvikler: Ingeniør
tjenester innenfor 
sveiseprosesser og 
materialteknologi, samt 
opplæring.

Ambisjon: Etablering i 
flere land. Gran Canaria 
står først for tur, Danmark 
ligger i loopen som neste. 

Råd til nye kvinnelige 
gründere

Kreativitet og evne til å tenke 
selv er viktig for å bli en god 
gründer.

Råd mot 2030

Interessen for gründerskap bør 
starte i barnehagen. Barna må få 
tro på seg selv og lyst til å løse 
praktiske utfordringer. Skolebarn 
må lære mer om økonomi og 
arbeidsliv for å kunne se seg selv 
som entreprenør.

Alder: 39 år

Utdanning: Fagbrev som 
industrirørlegger/sveiser, 
rørkonstruksjonsingeniør, 
sveiseinspektør og 
sveiseingeniør

Styrker: Uredd, visjonær, 
elsker å utfordre det 
etablerte. Er proaktiv 
med mye pågangsmot. 

Rolle i FeC: Eier og 
daglig leder

Eierandel i selskapet: 
25 % ved oppstart, nå 
100 %

Rollemodell: Min 
bestefar. Han gir aldri 
opp, er svært lojal og tøff. 

Det beste ved å være 
gründer: Når ting lykkes, 
er oppturen enormt stor. 
Jeg liker friheten ved å 
drive eget selskap.

Det verste ved å være 
gründer: Du arbeider 
mye alene, jobber store 
deler av tiden utenfor 
komfortsonen. Det er 
dessuten krevende med 
markedsføring og salg, 
selv om andre mener jeg 
får det til.

Kathrine mener det byr på utfordringer 
å være kvinne i sveisebransjen, men 
hennes tekniske kompetanse har gjort  
at hun nyter stor respekt.

folk går for langt i sine gammeldagse 
holdninger til kvinner. Jeg bruker 
ikke energi på å irritere meg over det. 
Samtidig gjør motstanden at jeg gir 
litt ekstra for å vise at jeg får til ting, 
sier Kathrine. 

SÅ ET BEHOV
Selskapet FeCs misjon er å effek
tivisere sveising i store industribe
drifter. Etter 15 år som prosjektleder 
og avdelingsleder med ansvar for 
rørleveranse til 21 asiatiske skipsverft, 
og etablering av et verksted med 
kvalitetsstandarder for sveising, ble 
det viktig for Kathrine Molvik å nå ut 

til flere bedrifter. Hun har stor kunn
skap om det å løfte de tradisjonelle 
sveiseprosessene inn i den digitale og 
robotiserte fremtiden.

– Jeg ble ofte spurt om råd i min tid
ligere jobb, og så et behov i bransjen. 
Jeg fulgte magefølelsen min, fikk god 
støtte fra sjefen og sluttet i jobben 
uten å si noe til familien, forteller hun 
om oppstarten. 

LÆRER OPP ANDRE
Forretningsteft og pågangsmot er 
viktige ingredienser i Kathrines vei til 
et etablert kompetansesenter.

– Hvordan det var å drive egen bedrift 
hadde jeg ingen anelse om, men jeg 
knyttet til meg flinke folk og etablerte 
meg i en industriinkubator. Jeg lærte 
av feilene mine, og nå kjører vi på og 
utvider tjenestespekteret vårt med 
kurs og elæring, sier hun. 

Kathrine jobber også med opplæring i 
entreprenørskap i videregående skole. 

– Jeg ser der at mye av grunnlaget 
for å bli entreprenør ligger i person
ligheten, sier Kathrine. – Kreativitet 
og evne til å tenke selv er viktige 
egenskaper.

››
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Foto i intervjuet: Martine Eren Jacobsen og Susanne Pettersen/Bilder Nordic School of Photography
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Gründer av 
SALT

– Jo mer verden innser behovet for 
bærekraftige løsninger, jo flere kvinner vil se 
muligheter for å starte virksomhet som kan 
skape endring, mener Kjersti Eline T. Busch. 

Sosialt 
entreprenørskap 
tiltrekker kvinner

Female Entrepreneur 2014

Kjersti er opptatt 
av bærekraft 
i alle ledd, fra 
forretningside til 
balanse mellom 
jobb og fritid. 
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SALT

”Det er viktig å 
legge til rette  
for sosialt 
entreprenørskap 
hvor målet er å 
skape en bedre 
hverdag og en 
bærekraftig 
framtid.

GRÜNDEREN AV SALT mener det er 
viktig å legge til rette for sosialt entre
prenørskap hvor målet er å skape en 
bedre hverdag og en bærekraftig fram
tid, og ikke nødvendigvis bare tjene mer 
penger. Hun tror en slik tankegang kan 
få flere kvinner til å ville starte noe eget. 

LOKKET AV LOFOTEN
Kjerstis valg har alltid vært utradisjo
nelle. Hun hadde et sterkt ønske om å 
kunne bosette seg i Lofoten, og møtet 
med Kriss Rokkan Iversen ble avgjø
rende. De hadde begge ønske om en 
meningsfull arbeidsplass, og sammen 

Etablert: 2010

Utvikler: Kunnskaps
tjenester. SALT 
jobber med forskning, 
formidling og rådgiving 
knyttet til havet og 
kysten, fra torskeegg til 
humankapital. 

Ambisjon: Bidra til 
framtidstro for havet, 
kysten og folket.

Råd til nye kvinnelige gründere

Det er ingen skam å gå konkurs. 
Som gründer får du unik erfaring, og 
det norske sikkhetsnettet gjør at du 
risikerer lite. 

etablerte de et selskap for forsknings
formidling. SALT formidler kunnskap 
om havet på nye måter, og skaper 
i tillegg kompetansearbeidsplasser 
langs kysten. SALT jobber også med 
internasjonale havprosjekter, blant 
annet i Russland og Canada.

TIDLIG ENGASJEMENT
Kjersti og hennes fire søstre vokste 
opp på Sørlandet i en familie med 
sterke kvinner. Både mormor og mor 
hadde god utdannelse og et tydelig 
engasjement for å bidra med noe 
viktig i lokalmiljøet.

Da hun var 15 år startet Kjersti med 
kåldyrking. Det ble hennes første 
erfaringer med forretningslivet. Men 
det var lave kålpriser den sommeren 
og liten fortjeneste. 

OPPDAGET POTENSIAL
– I arbeidsuka i 8. klasse fikk jeg jobb 
på et oppdrettsanlegg for piggvar. 
Denne erfaringen ga meg retning for 
videre utdannelse og arbeid. Jeg ble 
svært fascinert av både de biologiske 
utfordringene med fiskeoppdrett og 
potensialet for å forsyne verden med 
velsmakende og sunn mat.

Både Kjersti og Kriss har store ambisjo
ner for at arbeidet deres skal bety noe 
for verden. Det har vist seg at dette er 
en sterk driver også for utviklingen av 
kompetansebedriften, som i løpet av 
åtte år har skapt mer enn 20 kunn
skapsbaserte arbeidsplasser spredt i 
Lofoten, Tromsø, Trondheim og Oslo. 

KUNNSKAP ENDRER VERDEN
– Derfor utvikler vi stadig nye formid
lingskonsepter som gir bedre gjen
nomslag og vinner nye kunder, sier 
Kjersti. – Kunnskap endrer verden. 
Det tror vi på.

Alder: 42

Utdanning: Doktorgrad 
i akvakultur fra 
Universitetet i Tromsø

Styrker: Effektiv og 
risikovillig med evne til 
å ta raske avgjørelser. 
Stødig, visjonær og 
nysgjerrig. Et sterkt 
personlig engasjement for 
jobben vi gjør i SALT. 

Rolle i SALT: Daglig leder 

Eierandel i selskapet: 
25,5 % ved oppstart,  
nå 38 % 

Rollemodell: Angela 
Merkel. Hun har en 
doktorgrad i teoretisk 
kjemi. Det er nokså uvanlig 
med politikere som har 
en forskningsbakgrunn 
og særlig i realfag. Jeg 
tror det er veldig sunt at 
forskere blir med å påvirke 
politikk på høyt nivå, slik 
Angela Merkel gjør.

Det beste ved å være 
gründer: Muligheten til 
å jobbe med det jeg selv 
opplever som viktig og 
betydningsfullt. 

Det verste ved å være 
gründer: Økonomiske 
bekymringer.

Kjersti Eline  
Tønnessen Busch 

Råd mot 2030

Det offentlige bør tilrettelegge 
bedre i bransjer som helse og 
utdanning der det er mange kvinner, 
og gjøre det lettere med innkjøp fra 
nyetablerte selskap.

SALT brenner for 
kystens framtid fra 
tørrfisk og kråkeboller til 
humankapital. 

››
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– Vi må se potensialet for mer innovasjon 
der kvinner engasjerer seg spesielt, som 
helse, omsorg og servicenæringene, 
mener Kriss Rokkan Iversen. 

Gründer av 
SALT

Mer innovasjon 
på kvinners 
premisser

Female Entrepreneur 2014

Kriss Rokkan Iversen tror økt oppmerksomhet om bærekraftig 
innovasjon kan vekke gründerinteressen hos flere kvinner.

Foto: Ingvill Warholm
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”Vi må bygge 
«girl power» 
med sterke, 
trygge jenter 
allerede fra 
barnehage
alderen.

– VISJONEN for næringspolitik
ken vår er fortsatt tilpasset indus
trisamfunnet, der få, men store, 
arbeidsplasser var regelen, mener 
SALTgründeren. 

Sammen med Kjersti Elise T. Busch 
startet Kriss kompetansebedriften 
SALT. Kriss har troen på at det i 
næringspolitikken ligger en nøkkel til 
å rekruttere flere kvinner til entrepre
nørskap. 

– Politikere må legge til rette for at 
fremtidens velferd vil kunne leveres 
av nye økosystemer for verdiskaping 
bestående av mange små bedrifter 
utenfor de store byene, sier hun. 

Hun tror koblingen mellom en slik 
form for fleksibilitet og et økt fokus på 
bærekraftig innovasjon, vil stimulere 
flere kvinner til å bli entreprenører på 
egne premisser. 

– Vi forsøker for ofte å tilpasse 
kvinners innovasjonsfelt på menns 
premisser. Med de globale utfor
dringene og bærekraftmålene som 
bakteppe, er tiden moden for å snu på 
flisa og se hvilket potensial som ligger 
innenfor innovasjonsområder som 
kvinner engasjerer seg spesielt i, som 
tjenesteinnovasjon innenfor helse og 
omsorg, argumenter Kriss. 

NORDNORSK DRIVKRAFT
Kriss og Kjersti hadde samme ønske: 
å bo og bruke kompetansen sin i Lofo
ten. Begge hadde marin doktorgrad og 
interesse for forskningsformidling. 

Råd til nye kvinnelige 
gründere

Å feile er ikke en svakhet. 
Det blir du sterkere og mer 
erfaren av.

Råd mot 2030

Vi må støtte og løfte fram 
kvinnelige entreprenørskap 
og intraprenører i de 
sektorene og fagfeltene 
kvinner naturlig søker til, 
både innenfor helse og 
omsorgssektoren og 
servicenæringer. Her ligger 
det et stort potensial for 
bærekraftig innovasjon 
som kan få store positive 
ringvirkninger for både 
miljø, samfunn og økonomi. 

– Vårt genuine ønske om å skape 
arbeidsplasser i Lofoten sammen 
med en ubøyelig tro på at alt er 
mulig, ga energi til å starte opp. Det 
at vi var to med samme visjon, gjorde 
at vi fant styrke i hverandre når andre 
mente at idéen vår ikke var realiser
bar, sier Kriss. 

– Å være to gründere med ulike 
personligheter har samtidig vært 
utfordrende til tider, men først og 
fremst har kombinasjonen av våre 
personlige egenskaper vært en stor 
styrke i utviklingen av SALT. Hvis 
vi ikke hadde måtte bryne oss på 
hverandre, ville vi ikke nådd så langt, 
mener Kriss som nå er styreleder i 
selskapet. Hun er fremdeles medeier, 
men gikk ut av den daglige driften i 
2018 for å jobbe som viserektor ved 
UiT Norges arktiske universitet. 

BÆREKRAFTIG KYST
Siden SALT er en tjenesteleverandør, 
har de vært bevisste på å ikke inves
tere mye i utstyr. De har sørget for 
en dynamisk vekst ved å tilbakeføre 
overskudd til selskapet og investere i 
flere ansatte. 

– Selskapets røtter i Lofoten er 
attraktivt for internasjonal tverrfaglig 
kompetanse, de gir Lofoten stolthet 
og identitet og inspirerer andre unge 
til å etablere seg i Lofoten etter endt 
utdannelse, forteller Kriss. 

Flere kystsamfunn opplever nå at 
kvinnene flytter inn til de store byene. 
Kriss mener derfor det er viktig for 

distriktene å tiltrekke seg kvinner som 
selv aktivt skaper arbeidsplasser.

– Kvinner har ofte andre styrker og 
motivasjonsfaktorer enn menn. Verdi
drevne virksomheter som gir både 
bærekraftige løsninger for verden og 
fotavtrykk lokalt, vil engasjere flere 
kvinner til å ta steget inn i etablerer
tilværelsen, sier hun. 

Modell av et torskeegg som SALT brukes i formidling om havet. Et ekte torskeegg  
er 1,4 millimeter i diameter og gjennomsiktig.

Alder: 41

Utdanning: Doktorgrad  
i marin systemøkologi fra 
Universitetet i Tromsø

Styrker: Kreativ 
idégenerator. Risikovillig, 
sterk integritet, og 
engasjement for 
bærekraftig utvikling. 

Rolle i SALT: Styreleder 
og eier 

Eierandel i selskapet: 
25,5 % ved oppstart,  
nå 38 % 

Rollemodell: Jeg har 
ikke bare én rollemodell. 
Noen ledestjerner, som 
Gaiahypotesens far, 
James Lovelock, har fulgt 
meg lenge, mens andre, 
som fabelaktige Greta 
Thunberg, er splitter nye 
inspirasjonskilder.

Det beste ved å være 
gründer: Å følge en idé 
fra frøet er sådd til den 
spirer og vokser seg sterk 
– og vite at du selv var 
med på å gi den næring. 

Det verste ved å være 
gründer: Ansvar for 
ansattes arbeidsplass og 
inntekt, og vissheten om 
at feilvurderinger kan ha 
konsekvenser for mange 
flere enn deg selv.

Kriss Rokkan  
Iversen

Foto: M
artine Eren Jacobsen og Susanne Pettersen/Bilder N

ordic School of Photography

For å komme dit mener hun det er 
viktig å bygge «girl power» allerede i 
barnehagen. 

– Vi må bygge sterke, trygge jenter 
helt fra barnehagealderen, sier Kriss. 
– Jenter som tør å tro at de er like 
verdifulle og viktige som gutta. 
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Foto i intervjuet: Martine Eren Jacobsen og Susanne Pettersen/Bilder Nordic School of Photography
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Gründer av 
Wik & Walsøe 

Det er ikke større forskjeller mellom kvinnelige og 
mannlige gründere enn det er mellom kvinnelige 
gründere. Sjansen for å lykkes avhenger av kunnskap 
og erfaring, ikke kjønn, mener Linda Walsøe.

Kunnskap er  
det som betyr  
noe, ikke kjønn

Female Entrepreneur 2013

Om du sier til deg 
selv at du ikke får 
det til, så blir det 
en selvoppfyllende 
profeti, og du 
lykkes heller 
ikke, mener 
Linda Walsøe. 



INNOVASJON NORGE 3736

Wik & Walsøe Linda Walsøe 

”Du må tørre å satse. Det 
betyr også at du må tørre 
å gå på trynet! 

PORSELENET til Wik & Walsøe tok 
verden med storm. Gründer Linda 
Walsøe har vært daglig leder i 13 år. 
Hun mener kunnskap er nøkkelen til 
suksess. 

– Jeg jobber mye i ikkevestlige 
markeder. Mitt håp er mer likeverd 
mellom kvinner og menn også i land 
utenfor Norge. Da er det utdanning 
som teller, sier hun. Walsøe mener 
kunnskap står sentralt i målet om et 
likestilt næringsliv. 

– Vi må flytte fokuset fra hvilket kjønn 
noen har over på hva de kan, sier 
gründeren. 

Etablert: 2006 

Utvikler: Porselendesign 

Ambisjon: Bygge en 
norsk og internasjonal 
merkevare. 2025: Bli 
en enda tydeligere 
merkevare i Norge 
og godt etablert i nye 
markeder.

Råd til nye kvinnelige

gründere 

Skal du lykkes med vekst, 
kreves hardt arbeid, 
engasjement og et dyktig 
team. 

Råd mot 2030

Rollemodeller er viktig. 
Selv er jeg oppvokst i en 
gründerfamilie, noe som 
har gjort det å starte selv til 
normalen. 

Alder: 49 år 

Utdanning: Designer fra 
ESMOD Internasjonal 
fashion og modelisme 

Styrker: Foretrekker 
endring og er risikovillig 

Rolle i selskapet:  
I starten var jeg litt av  
alt. Nå er fokuset 
i hovedsak på 
ledelse, design og 
merkevarebygging. 

Eierandel i Wik & 
Walsøe: Ved oppstart 
eide jeg 50 %. Nå er Wik 
& Walsøe eid av Wiwa 
Holding som er 100 % 
eiet av vår familie. 

Rollemodeller: De rause, 
positive og fordomsfrie, 
de som beholder roen 
i kriser og bruker 
kunnskapen sin positivt. 

Det beste ved å være 
gründer: Å skape i 
samarbeid med dyktige 
mennesker som ønsker  
å nå nye mål.

Det verste ved å være 
gründer: Du er alltid  
på jobb.

Porselenet fra Wik&Walsøe er blitt en 
internasjonal salgssuksess, ikke minst 
takket være serien «Alv». 

SIKRER VEKST
Walsøe hadde solid erfaring fra tekstil
bransjen da hun og venninnen, Ragn
hild Wik, begynte sitt porselenseventyr. 
Designet Alv vokste til en internasjonal 
merkevare. Symbolikken er slående. 
Alven står for drømmer, håp og troen 
på å gjøre det umulige mulig.

– Du må tørre å satse. Det betyr også 
at du må tørre å gå på trynet, sier Wal
søe som i dag er alene som gründer i 
selskapet. Ragnhild gikk ut i 2015. 

Hun har klokkertro på hardt og frem
tidsrettet arbeid. Selvsagt ispedd et 
glødende engasjement. 

– Det er en dyktig stab med riktig 
kompetanse som sikrer fortsatt vekst 
i selskapet. Mange er kreative og har 
gode ideer, men det er målbevisst, 
fremoverlent fokus på salg og gjennom
føringsevne som gir fremgang. Slapper 
man av, stagnerer bedriften, sier hun. 

UNNGÅ SELVOPPFYLLENDE PROFETI
Linda Walsøe kommer fra en gründer
familie. For henne var det å starte for 
seg selv normalen fremfor avviket. 

– Jeg blir inspirert av mennesker som 
er løsningsorienterte og ser muligheter 
der andre ikke gjør det, reflekterer 
gründeren.

Hun tror mange kvinner som vil starte 
noe selv lager sine egne hindre. 

– Om du sier til deg selv at du ikke 
får det til, så blir det en selvoppfyl
lende profeti, og du lykkes heller ikke, 
mener Walsøe.

Hun erfarer at forholdene ligger godt 
til rette for at både kvinner og menn 
kan bli gründere i Norge. 

– Vi kan ikke si at vi ikke får det til 
fordi vi er kvinner, sier Walsøe. 
– Om det er det virkelighetsbildet 
kvinner har, er det på tide skape en 
annen sannhet for oss selv. 

››
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Gründer av 
Wik & Walsøe 

Ragnhild Wik tror at vi i 2030 snakker 
mer om hverandre som mennesker, 
mindre som kjønn.

Menn og kvinner 
har like 
forutsetninger

Female Entrepreneur 2013

Vi satset stort 
og tenkte 

internasjonalt 
fra første stund, 

forteller Ragnhild 
Wik som i dag 

jobber som 
keramikkunstner. 

Foto i intervjuet: Kjartan Haugen
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”Sett deg hårete mål. 
Da når du lenger.

– VI HAR LAGET et unaturlig skille 
mellom kvinner og menn, sier Ragn
hild Wik. Sammen med venninnen 
Linda Walsøe startet hun porselen
selskapet Wik & Walsøe som raskt ble 
en solid internasjonal merkevare. 

– Kjønnene har like forutsetninger, og 
må i tidlig alder lære å samarbeide 
utfra våre styrker og svakheter. I 2030 
snakker vi mer om mennesker fremfor 
kjønn, og forhåpentlig verdsetter vi 
hverandre, sier Ragnhild. 

Gründertilværelsen i Wik og Walsøe 
krevde mye praktisk jobbing, og Ragnhild 
staket etterhvert ut ny kurs som kunstner 
for å ha større rom for kreativitet. 

DESIGNSUKSESS
Med bakgrunn som designsjef på 
Porsgrund Porselænsfabrik hadde 
Ragnhild opparbeidet seg tung erfa
ring med porselen og kommersiell 
industridesign. Linda Walsøe hadde 
også designbakgrunn. Sammen 
utviklet de verdibaserte porselen
produkter inspirert av norsk kultur 
og natur.

– At selskapet valgte porselen som 
utgangspunkt, skyldtes solid grunn

Råd til nye kvinnelige gründere 

Bruk tiden din smart, følg med på 
trender og utnytt sosiale medier 
til markedsføring.

Råd mot 2030

Jeg tror grunnlaget er lagt og at 
det vil komme flere kvinnelige 
gründere i tiden som kommer. 

››
arbeid med markedsanalyser for ulike 
produktgrupper som klær og interi
ørartikler. Vi valgte porselen fordi det 
har lange produktsykluser sammenlig
net med for eksempel mote, som ofte 
skifter hvert kvartal, forteller Walsøe. 

For å få produktene ut i markedet 
jobbet de svært systematisk med 
markedsføring. De skapte blest og 
prestisje rundt merkevaren, og fikk 
trofaste kunder og de beste forhand
lerne til å spre ordet.

– Vår forretningsmodell, med en liten 
kolleksjon, ble en suksess fordi vi 
hadde skaffet oss dyp innsikt i mar
kedsforholdene, forteller Ragnhild.

LIVSKVALITET ER VIKTIG
Ragnhild reflekterer mye over livskva
litet og livsinnhold når hun ser tilbake 
på årene som gründer i toppsjiktet. 

– Det er viktig å leve livet godt for 
seg selv og omgivelsene. Du kan bli 
stor på andre områder enn økonomi, 

sier gründeren som gikk ut av Wik 
og Walsøe i 2015 og startet sitt egen 
keramikkstudio. Gründertilværelsen 
krevde mye praktisk jobbing, og med 
behov for å være kreativ og skapende 
valgte hun å stake ut ny kurs som 
kunster. 

Ragnhild har et viktig råd til unge som 
ønsker å følge gründerdrømmen:

– Sett deg hårete mål. Da når du 
lenger. 

Ragnhild Wik

Alder: 49

Utdanning: Esmod 
moteskole 

Styrker: Arbeidsglede

Rolle i Wik & Walsøe: 
Gikk ut i 2015 

Eierandel i selskapet: 
I dag 0 %

Rollemodell: Ingen 
spesielle, men gode 
mennesker generelt.

Det beste ved å være 
gründer: Det å skape  
noe nytt. 

Det verste ved å være 
gründer: Begrenset med 
tid til familie og venner.
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Foto i intervjuet: Vilde Støkket Bråten og Monika Svendsen/Bilder Nordic School of Photography
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Gründer av 
Comlight 

Female Entrepreneur 2012

Forretningslivet 
handler om 
produktkvalitet og 
gjennomførings-
evne, ikke kjønn, 
mener Siri B. 
Damsleth i 
Comlight. 

Kvinner må sette 
seg i respekt

I en mannsdominert teknologibransje 
blir mange overrasket når de innser at 
jeg er gründeren, sier Siri B. Damsleth  
i Comlight. 
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Comlight Siri B. Damsleth 

”Green tech er et 
marked i vekst. 
Det er menings
fullt å kunne gi
verden gode 
løsninger for 
energibesparelser.

– DET ER MANGE som forventer å 
møte en mann. Folk er tradisjonelle og 
forutinntatte, forteller gründeren. 

Etter åtte års krevende teknologiutvik
ling har selskapet Comlight etablert 
en internasjonal energisparingsplatt
form tilpasset Smart Citymarkedet. 
Selskapet har utviklet verdens første 
patenterte kontrollsystem for aktivi
tetsstyrt utendørsbelysning. 

Dette er en bransje dominert av menn. 
Selv om Siri overrasker, opplever hun 
at hun blir tatt på alvor.

– Det handler om at selskapet mitt 
leverer varene. Kvinner er like dyktige, 
men vi må sette oss i respekt basert 

Råd til nye kvinnelige gründere 

Sørg for grundige markeds
undersøkelser og innsikt i hvem 
som er villige til å betale for 
løsningen din. Ha alltid en plan A 
og en plan B. Glem ikke å feire de 
små seirene.

Alder: 39

Utdanning: Bachelor 
BI, spesialisering innen 
entreprenørskap og 
bedriftsutvikling

Styrker: 
Nettverksbygging, 
kundebehandling, salg og 
utholdenhet.

Rolle i Comlight: CEO

Eierandel i selskapet: 
Ved start 35 %, nå 
ca 2,5 %

Rollemodeller: Elon 
Musk for sin «skye is 
the limit»holdning og 
Erna Solberg fordi hun er 
medmenneskelig, men 
tøff og ikke lar seg vippe 
av pinnen.

Det beste ved å være 
gründer: Å bygge opp 
noe, skape nye verdier, 
arbeidsplasser og jobbe 
mot globalt marked. Det 
er meningsfullt å bidra til 
det grønne skiftet. 

Det verste ved å være 
gründer: Uforutsigbar 
inntekt og lite trygghet, 
utvanning ved emisjoner. 
Svært få mennesker 
må gjøre veldig mange 
oppgaver.

I tillegg til aktivitetsstyrt belysning, 
håndterer Comlight smart city 
data som trafikktellinger og 
hastighetsmålinger. 

på våre kvalifikasjoner og gode for
retningsideer, mener Siri. 

SATSER STORT
Comlights forretningsmodell er 
skalérbar fordi belysningsbransjen 
er homogen over hele verden. 
Sluttkundene, som i hovedsak er 
offentlige og private veiselskaper, 
har lange beslutningsprosesser og 
er avhengig av sertifiseringer og 
standarder. 

– Noe av den viktigste kunnskapen 
jeg tok med meg fra BI var hvor 
viktig grundige kunde og markeds
undersøkelser er. Før oppstart tren
ger du innsikt i hvem som er villig til 
å betale for produktet. Du trenger 

ikke å beherske alle områder innen 
bedriftsutvikling selv, men kan heller 
knytte til deg flinke folk på de nødven
dige områdene, sier hun.

Selskapet har i løpet av årene etter 
oppstart i 2007 hentet inn i mer enn 
60 millioner kroner i privat risiko
kapital i tillegg til offentlig støtte. 

– Kapitalinnhenting krever stor 
arbeidsinnsats. Arbeidsmengden 
kunne vært redusert hvis vi kunne ha 
hentet inn større beløp av gangen. At 
vi ikke har lykkes med det tror jeg ikke 
skyldes at jeg er kvinne, sier Siri. 

SKAPERTRANG I BLODET
Å være gründer er en del av en fami

lietradisjon. Siris foreldre startet for 
snart 50 år siden en egen bedrift 
for produksjon av skilt. I dag drives 
bedriften av søsteren.

– Jeg har alltid vært fascinert av 
utfordringene ved å bygge opp en 
virksomhet fra grunnen. Det var 
derfor jeg tok en bachelorgrad på 
BIs første kull for spesialisering 
innen entreprenørskap og bedrifts
utvikling, forteller Siri.

– Det er krevende, men utrolig 
spennende å skape nye verdier. 
Green tech er et marked i vekst, 
og det er meningsfullt å kunne gi 
verden gode løsninger for energi
besparelser. 

Etablert: 2007

Utvikler: Aktivitetsstyrt, 
energibesparende 
utendørsbelysning og 
håndtering av smart  
city data. 

Ambisjon: Bli globalt 
markedsledende av smart 
sensorikk og smarte data 
innen belysning og Smart 
City/IoT.

Råd mot 2030

Gründere har stort behov 
for støtte og rådgivning i de 
krevende prosessene vi står i hver 
dag. Virkemiddelapparatet kan 
bidra med kompetanseutvikling 
og nettverksbygging.

››
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Gründer av 
Bipper  
Communications 

Kvinner møter ikke «glasstaket» på samme 
måte som før, men å være gründer er 
uansett beintøft, mener Silje Vallestad.

Vil gjøre verden 
bedre

Female Entrepreneur 2011

Silje Vallestad 
traff planken med 

Bipper, men da 
smarttelefonen ble 

allemannseie var 
hun ikke forberedt. 

Foto: Olav Erik Storm 
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Bipper  
Communications 

Silje Vallestad

”Fremtidens 
suksessbedrifter 
har et ekte 
engasjement for 
verden.

DA SILJE VALLESTAD i 2007 startet 
selskapet Bipper, og senere også 
selskapet bSafe, kunne hun lite om 
mobiltelefonteknologi. Drivkraften 
var et ønske om at egne barn trygt 
skulle kunne bruke mobiltelefonen.

– Alt startet med en drøm om et 
produkt jeg selv ønsket meg, og 
deretter iherdig jobbing over mange 
år. Jeg er ikke er redd for å banke på 
dører, og erfarte at folk sjelden sier 
nei til å dele kompetanse, forteller 
Silje som lanserte den første person
lige trygghetsløsningen for mobilte
lefoner i 2010.

LÆRTE AV SILICON VALLEY
Det ble raskt klart at Bipper hadde et 
globalt potensial, og selskapet star
tet sin internasjonaliseringsprosess 
fra Silicon Valley i 2012. Da hadde 
hun allerede flere hundretusen bru
kere av bSafe internasjonalt. 

– Jeg ble gründer i en tid der folk i 
Norge ikke forsto ordet, miljøet var 
lite og økosystemet nær ikkeeksis
terende. I USA ble jeg del av et øko
system der kompetansen er høy, og 
fikk verdifull lærdom og nettverk. For 
norske gründere som tenker seg over 
til USA er det viktig å sette seg godt 
inn i hvordan investorene jobber der, 
forteller Silje. 

TIMING ER ALT
Silje startet Bipper i en tid der 
Nokia var stjernen i mobilbransjen, 

Alder: 40

Utdanning: Cand.Mag 
(religion, adm.org og 
samf.øk) fra UiB. Master 
i strategi og ledelse fra 
NHH. Executive programs 
ved Yale, Harvard og 
WITS

Styrker: Kreativ. Tenker 
utenfor boksen, og ser 
muligheter. Uredd. God til 
å skape nettverk. Tenner 
brann og glød i andre.  
Gir meg aldri.

Rolle i Bipper: Gründer 
og CEO ved oppstart. Nå 
er jeg ute.

Eierandel: Ved oppstart 
100 %, nå 0 %

Rollemodell: 
Anita Roddick. 
Hun introduserte 
tidlig bærekraft i 
forretningsmodellen sin.

Det beste ved å være 
gründer: Å gå fra drøm 
til virkelighet og styre sin 
egen dag. 

Det verste ved å være 
gründer: Usikkerheten 
økonomisk.

telefonene hadde knapper og apper 
ikke var oppfunnet. De var først 
ute i verden med barnetilpassede 
mobilløsninger. Så kom smarttele
fonen. Bipper ble nærmest utdatert 
over natten. 

At smarttelefoner skulle bli alle
mannseie så fort – også blant 
de yngste brukerne – var ingen 
forberedt på. Og Bipper fungerte 
kun på Android, ikke iPhone. Av 
den grunn ble bSafe hovedsatsin
gen til selskapet. Den appbaserte 
trygghetsløsningen for kvinner ble 
utviklet med premien Silje vant som 
Female Entrepreneur.

– Å jobbe mot et eldre markeds
segment var enklere. Media hadde 
skrevet om Bipper som «overvåking» 
og meg som «spy mum». Det er 
interessant å se at de som mislikte 
Bipper nå roper om behovet for mer 
kontroll og ber om de samme funk
sjonene som vi utviklet. En viktig 
lærdom er at det ikke alltid er best å 
være først. Det koster mye å gå opp 
nye stier.

FLERE ROLLEMODELLER
Det å være gründer er beintøft, men 
kvinner møter ikke «glasstaket» like 
ofte som før, mener Silje.

– Det er flere rollemodeller, mer 
oppmerksomhet i mediene på skjev
heter og flere investorer som våger 
å satse på kvinner. 

Råd til nye kvinnelige gründere 

›  Ikke vær redd for å banke på 
dører. Spark dem ned om du må!

›  Bygg nettverk, og bruk tid på å 
vedlikeholde kontaktene.

›  Å få til balanse i livet som 
gründer er vanskelig, men viktig. 

Råd mot 2030

›  Det er fortsatt behov for 
flere synlige, kvinnelige 
rollemodeller og kvinnelige 
investorer.

›  Det må dannes flere «power 
couples», dvs samarbeid 
mellom store bedrifter og 
startup som styrker og fornyer 
begge parter.

Etablert: 2007

Utvikler: Foreldrekontroll 
for barns mobiler. bSafe 
en trygghetsapp for 
kvinner.

Ambisjon: Vi ønsket 
å bli verdens ledende 
mobilbaserte 
trygghetsselskap. 

Bipper ble kjøpt opp i 
2013 og Silje trakk seg 
ut. I dag er hun konsulent 
og rådgiver i selskapet 
Rimfjord og gründer 
av ledernettverket 
FutureTalks.

I 2013 ga Silje fra seg lederstillingen, 
og i 2015 trakk hun seg helt ut. I dag 
jobber hun som investor, rådgiver og 
profesjonell foredragsholder.

LØSE BÆREKRAFTSMÅL
– Gjennom FutureTalks , som jeg 
lanserte høsten 2018 bygger vi et 
verdensomspennende nettverk av 
engasjerte mennesker som vil bidra til 
å løse FNs bærekraftsmål. 

Å gjøre verden bedre er en gjennom
gående visjon i Siljes liv. Hun tror at 
samfunnsengasjement blir viktigere 
også i næringslivet.

– Fremtidens suksessbedrifter har 
et ekte engasjement for verden fordi 
kundene blir mer opptatt av selskape
nes verdigrunnlag. Å gjøre bra ting for 
verden, er bra for business! 
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Elisabet Norderup Michelson mener at et 
konkurranseutsatt næringsliv ikke er tjent 
med en egen divisjon for kvinner

Kvinner må måle 
seg mot menn, 
ikke mot andre 
kvinner

Gründer av 
Elmico

Female Entrepreneur 2010

Selv om hun jobber 
i en mannsdominert 
bransje, har Elisabet 
Norderup Michelson 

aldri følt seg 
forskjellbehandlet.

Foto i intervjuet: Martine Eren Jacobsen og Susanne Pettersen/Bilder Nordic School of Photography
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– NÅR KVINNER fortsatt måler seg 
mot andre kvinner så legger de lista 
der. Vi må lære av gutta og heller ta 
ballen selv, sier gründeren bak selska
pet Elmico. 

Michelson har tatt ballen. Hun har 
bygget opp og rigget Elmico til even
tyrlig vekst.

I 2017 ble Elmico kjøpt opp av Flow
crete og er nå en del av det amerikan
ske konsernet RPM. Elisabet ser dette 
som et ledd i å kunne løfte Elmicos 
produkter til neste vekstnivå med 

ElmicoElisabet Norderup 
Michelson ”Min erfaring er at kvinner  

og menn kompletterer hverandre  
i næringslivet.

Alder: 57 

Utdanning: MSc 
Kjemiøkonomi 

Styrker: Uredd. Evne 
til å ha mange baller i 
luften og tolerere å ikke 
alltid ha 100 prosent 
kontroll. Skapertrang som 
drivkraft, ikke penger.

Rolle i Elmico: Adm dir.

Eierandel i selskapet: 
25 % ved oppstart,  
nå 10 % 

Rollemodell: Pippi 
Langstrømpe 

Det beste ved å være 
gründer: Mulighet til å 
skape noe selv, noe som 
er bedre enn det som 
finnes fra før.

Det verste ved å være 
gründer: Ting tar ti 
ganger mer tid enn 
forventet. Å være blakk 
og ha lite tid til familien.

Tester av herdeplast i hyllene hos Elmico. Selskapet jobber mest med større 
prosjekter som tankanlegg, p-hus, bruer og tak og har blitt DN-Gaselle på grunn av 
omsetningsvekst og resultat.

verden som marked. Hun fortsetter 
som administrerende direktør for 
varemerket Elmico. Alt dette i en 
bransje hvor mennene har sittet i 
førersetet. I tillegg investerer hun og 
bidrar inn i andre nye forretnings
ideer. 

KJEMI FOR RØFFE FORHOLD
Elisabet er utdannet kjemiker fra 
kjemiøkonomilinjen i Karlstad og 
Chalmers Tekniska Universitet i Sve
rige. I 14 år i Norge jobbet hun med 
utvikling og salg av produkter for 
betongindustrien. Det la grunnlaget 

Råd til nye kvinnelige gründere 

›  Å tørre å satse er viktig. 

›  Ha kontroll på utgifter og fokus 
på salg fra dag en.

Råd mot 2030 
›  Likestilling på hjemmebane 

rydder tid til å skape nye 
arbeidsplasser. 

›  Skoler som NTNU må aktivt 
inviterer inn unge jenter for å se 
muligheter i tekniske utdannelser. 

Etablert: 2003

Utvikler: Herdeplast 
til beskyttelse og 
vanntetting innen 
bygg og anlegg, for 
eksempel tak, bruer og 
renseanlegg. 

Ambisjon: Med ny eier 
som satser internasjonalt, 
kan Elmico nå nye globale 
høyder. 

for at hun sammen med en kollega 
startet Elmico i 2003. Selskapet er 
basert på herdeplastløsninger spesi
alutviklet i eget laboratorium.

Elmico har stor kompetanse innenfor 
polymerteknologi og er kjent for å 
skreddersy herdeplastløsninger for 
varig beskyttelse av bygg og kon
struksjoner under røffe forhold. 

Selskapet har alltid holdt budsjettene 
sine, og har derfor kunnet vokse 
organisk kun med god støtte fra 
banken. 

– Våre beste verktøy er sunn fornuft 
og utviklerglede, forteller Elisabet.

HEIER PÅ KVINNER
Til tross for at Elisabet alltid har 
jobbet i en mannsdominert bransje, 
har hun ikke følt seg forskjellsbehand
let. Tvert imot opplever hun at disse 
miljøene heier fram jenter. 

– Min erfaring er at kvinner og menn 
kompletterer hverandre i nærings
livet, sier Elisabet. Hun ser opti
mistisk på fremtiden til kvinnelige 
gründere.

– Jeg tror bedriftsledere vil bli 
flinkere til å støtte kvinner til å tro på 
seg selv og bruke erfaringene sine i 
nye virksomheter, spår Elisabet. Hun 
mener dagens ungdom gir håp om et 
mer likestilt næringsliv.

– De unge er utrolig åpne for verden. 
De tenker i større grad «oss» og ikke 
«vi og de andre», sier Elisabet. Hun 
tror de også vil ønske mer fleksibilitet 
i parforhold og arbeidsliv. 

– Det gir dem større rom til å følge 
drømmene sine.
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Foto i intervjuet: Vilde Støkket Bråten og Monika Svendsen/Bilder Nordic School of Photography
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Gründer av 
Metizoft

Female Entrepreneur 2009

Vi ville bli størst i 
verden og klarte 
det. Nå ønsker 
vi å forbli størst i 
verden innenfor vår 
nisje og teknologi, 
sier Gry Cecilie 
Sydhagen. 

Til tross for at vi skriver 2019 får Gry Cecilie 
Sydhagen stadig spørsmål om hvordan hun 
greier å kombinere familieliv med karriere. 
Det provoserer henne.

Større fallhøyde  
for karrierekvinner
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kombinert med innsikt i verftenes og 
rederienes kommende registrerings
behov av miljøfarlige stoff om bord 
på skip ga henne ideen til bedrift 
nummer to, Metizoft. 

VERDENSLEDENDE
– Den internasjonale maritime 
organisasjonen IMO lanserte i 2006 
et regelverk for grønne sertifikat om 
bord på skip med bakgrunn i ship 
recyclingbransjen. Vi skjønte at 
rederiene dermed ville få behov for å 
systematisere sine tekniske spesifika
sjoner for å bli godkjente til å trafik
kere internasjonale havner. I 2013 kom 
EU med eget regelverk som gjelder 
alle skip som entrer europeisk far
vann. Nå er selskapet verdensledende 
innen sin nisje, med sterk kundevekst 
og datterselskap i Singapore og Kina, 
samt etablert selskap i Fosnavåg 
Metizoft Enviro som har diversiert 
forretningsideen. 

VINNERINSTINKT
Det sunnmørske lynnet med sterkt 
vinnerinstinkt, skaperkraft og samhold 
gir Gry Cecilie fortsatt energi til å 
lede selskapets utvikling. Inspirasjon 
henter hun fra engasjementet og inn
ovasjonsviljen i den maritime klyngen 
og sine kollegaer.

Hun håper at flere kvinner blir vinnere 
i næringslivet. 

– Et godt råd er å bygge team, sier 
hun. – Gode team gjør alle bedre. 

Metizoft

”Hopp i det! Grip 
muligheten til å 
skape noe du liker!

– JEG TROR ikke menn i like stor grad 
får disse spørsmålene, sier gründeren 
bak selskapet Metizoft. 

Hun mener fallhøyden fortsatt er 
større for kvinner som ønsker å satse 
internasjonalt. Det er ikke tilrettelagt 
godt nok for å kombinere familieliv og 
internasjonal vekst, ifølge Gry Cecilie.

– Jeg synes likevel vi er inne i en 
positiv utvikling. Det er større sosial 
aksept nå for å starte noe selv. Det er 
også blitt enklere å være kvinne i en 
mannsdominert forretningsverden.

INTERESSE FOR DATA
Helt fra hun var barn har hun vært 
drevet av lærelyst, nysgjerrighet og 
vitebegjær. Hun så aldri for seg en 
rutinepreget 8 til 4jobb. Til det er 
hun for rastløs og utålmodig.

– Jeg var enebarn og fikk min første 
datamaskin da jeg var 10 år gammel. 
Datainteressen gjorde det naturlig for 
meg å søke meg til studier i systemut
vikling på Høgskolen i Molde. Der var 
jeg én av få jenter blant 75 gutter på 
teknologistudiet, forteller Gry Cecilie.

INNSIKT I BEHOV 
Da hun var 30 år flyttet hun tilbake til 
hjemstedet Herøy, midt i den mari
time klyngen utenfor Ålesund. Her 
etablerte hun sin egen arbeidsplass 
med datasupportfirmaet Metiz data. 
Mellom etablering og vekst fødte 
hun tre barn. Egen datakompetanse 

Alder: 44 

Utdanning: System
utvikling Høgskolen  
i Molde

Styrker: Vinnerskalle. 
Strategisk, utførende og 
medmenneskelig

Rolle i Metizoft: CEO 

Eierandel i Metizoft: 
53 % 

Rollemodell: Den 
maritime klyngen i 
Fosnavåg har lokal 
skapervilje og står traust i 
oppturer og nedturer. 

Det beste ved å være 
gründer: Du styrer selv 
all tiden det går med på å 
få det til. Det er en livsstil 
som jeg liker og trives 
veldig godt med.

Det verste ved å være 
gründer: Å være 
ansvarlig for det meste 
som kan gå galt. Jeg 
roer meg ikke før det er 
løst. All tiden som har 
gått med på å få det til 
som har gått utover mine 
nærmeste. 

Råd til nye kvinnelige gründere 

›  Ikke vent med å få barn. 
Det passer egentlig aldri 
karrieremessig, men du har en 
annen energi når du er ung og 
mer risikovillig.

›  Når det stanger – sov på det! 
Ikke gi opp!

Råd mot 2030

›  Hyll kvinner som prøver å 
skape arbeidsplasser!

›  Tilby mentorer og møteplasser 
som kan styrke selvtillit, gi 
energi og kompetanse.

Etablert: 2006

Utvikler: Miljøteknologi 
som omfatter oversikt 
over farlige stoff innen 
skipsfart.

Ambisjon: Vi ville  
bli størst i verden og 
klarte det. 

Gry Cecilie Sydhagen forstod at rederiene hadde et behov for hennes dataprogram  
før de visste det selv.

Gry Cecilie  
Sydhagen 
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Fremtidens muligheter 
sitter i hodet

MENN OG KVINNER har den samme 
frihet i valg av utdanning, jobb og kar
riere. Likevel styres også valgene våre 
av tradisjoner, normer og forventninger. 
Kvinner velger oftere enn menn tradi
sjonelle omsorgsyrker og tryggheten i 
offentlig sektor – det er sjelden de blir 
gründere. Hvordan kan vi endre på det? 

– Samfunnet har fått på plass politikk, 
lover og regler som skal sikre likestilling, 
men vi evner ikke å utnytte mulighetene 
fordi hodene våre ikke er der ennå, sa 
likestillingsminister Linda Helleland på 
Arendalsuka 2018. 

Den norske velferdsmodellen er basert 
på tillit, fellesskapsfølelse og oppslut
ning om samfunnskontrakten om å bidra 
aktivt til egen og samfunnets positive 
utvikling og vekst. Derfor er det viktig 
for samfunnet å ytterligere redusere 
ulikheter mellom menn og kvinner.

HVA ER PROBLEMET?
Arbeidet med å bedre kjønnsbalansen 
i det norske arbeidslivet har i hovedsak 

vært drevet av målet om full sysselset
ting for alle, både menn og kvinner i 
arbeidsfør alder. Staten har lagt til rette 
gjennom å tilby barnepass og betalte 
svangerskaps og fødselspermisjoner. 
Dette er løsninger som passer for perso
ner som er ansatt i offentlig eller privat 
virksomhet, ikke for entreprenører. 

Å være entreprenør bryter med den 
tradisjonelle yrkesrollen, og utfordrer 
også balansen mellom jobb og privatliv. 
Entreprenøren må selv skaffe inntekter 
og livsgrunnlag. For noen er dette en 
spennende utfordring, men for de fleste 
– både menn og kvinner – er det både 
ukjent og ukomfortabelt.

De fleste av oss trives også best med 
forutsigbarhet. Derfor legger vi planer 
for hvor neste ferie skal gå, eller hvilken 
bil vi skal kjøpe. Denne planleggingen 
bestemmer i praksis i stor grad hvordan 
vi får ønskene våre oppfylt. Dette er en 
helt hverdagslig ting, men forventingene 
om hva som kan skje i fremtiden kan 
også brukes til å endre hele samfunn.

EN TIDSMASKIN
– Å «se inn i en ønsket, bedre fremtid» 
sammen med andre og å «bruke» disse 
fremtidsbildene som en kilde til inspi
rasjon og retning i stedet for å gjemme 
hodet i sanden og bare la ting skje, er et 
fantastisk verktøy til å endre samfunns
strukturer, sier Riel Miller, leder av Fore
sight avdelingen i UNESCO i Paris.

Forskning gjennomført av UNESCO 
viser at det å «bruke» fremtiden for å 
søke etter bedre måter å oppnå bære
kraft, inkludering, velstand, trivsel og 
fred, gir effekter. 

– Når grupper av mennesker gjennom
fører tankeeksperimenter om fremtiden 
og reflekterer sammen gir dette nye 
kilder til håp om endring, heter det i 
boken Transforming the future (2018) 
som Innovasjon Norge har bidratt til. 

– Fremtiden eksisterer ikke ennå, men 
alle har vi forventninger, håp og drøm
mer eller alternativt, frykt og mareritt 
om hva som muligens vil kunne skje. 
Disse ideene og bildene former våre 
beslutninger og handlinger i dag. Vi 
justerer vår tenkning og oppførsel slik 
at vi får tid til å skape mer heldige utfall 
for oss, sier Riel Miller. 

TANKENES KRAFT
– Det vi tenker om fremtiden i dag, 
former den, sa Anita Krohn Traaseth i 
Innovasjon Norge da hun inviterte til 
Drømmeløftet i 2015. Hensikten var 
nettopp å åpne opp for nye muligheter 
for omstilling av næringslivet gjennom 
dialogmøter om fremtiden.

– Også på det personlige plan kan nye 
muligheter åpne seg for både kvinner 

og menn om vi gir slipp på etablerte 
rollemodeller og ikke lar dem begrense 
våre valg, sier Traaseth. Hun har for
ventninger om at dette også påvirker 
hele samfunnets verdiskapings evne.

 «Flere gode gründere» er ett av 
målene for Innovasjon Norge. Mobi
lisering for å sikre tilfanget av mulige 
vekstgründere er derfor en prioritert 
oppgave. Selv om de fleste entrepre
nører satser først når de har fått både 
utdanning og arbeidserfaring, er det 
viktig å forberede også de helt unge. 
Innovasjon Norge gjør dette på flere 
måter. To eksempler er gründersamlin
gen Emax og samarbeidet med Ungt 
Entreprenørskap (UE).

UNGE TANKER
Samtaler med tidligere deltakere på 
Emax og ungdomsskoleelever i Elev
bedrift (UE) gir et inntrykk av hvordan 
disse generasjonene ser på kvinnelig 
entreprenørskap i fremtiden. De tradi
sjonelle kjønnsrollene speiles fortsatt i 
samtalen med 14åringene. Jentene har 
musikkartister som rollemodeller, mens 
guttene kjenner til både Bill Gates og 
Kjell Inge Røkke.

Jentene tenker på eget TV program, 
musikk, klær eller smykker som forret
ningsideer, men også produkter for en 
bedre verden, som ITprogrammer som 
forenkler hverdagen for gamle og syke, 
eller en robot som utnytter CO2 til å 
rense drikkevannet.

Guttene er mer teknologisk eller 
finansielt orienterte i sine forretnings
ideer. De nevner eiendomsutvikling og 
oppkjøp av bedrifter som muligheter, 
men også sporingsbrikker og IT. ››

– Det vi tenker om fremtiden i 
dag, former den, mener Anita 
Krohn Traaseth i Innovasjon 
Norge.

Samtalene har blitt 
ledet av spesial rådgiver 
Astrid Langeland i 
Innovasjon Norge etter 
metodikk fra Riel Miller.

Riel Miller i UNESCO har 
utviklet en egen metode 
for fremtidstenking. 

Foto: A
gnete Brun/Innovasjon N

orge

Skal vi få flere unge kvinner til å satse på entreprenørskap, 
trenger vi rollemodeller som viser vei, og fremtidsbilder 
som viser at det er mulig. 
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Både gutter og jenter ser det å kunne 
bli rik som en mulighet, men de er 
også innforstått med at det vil være 
krevende å lykkes: 

«Jeg tror det blir tøft fordi det finnes 
mange andre smarte i verden. Men 
det er jo bare å satse og håpe det 
beste.»

De fleste har et tydelig bilde av hvor 
dramatisk det kan være å mislykkes 
med en bedriftsetablering. At det kan 
innebære å miste både penger, hus, 
bil, og kanskje også familie. Noen har 
et mer optimistisk syn: «Da må du 
tenke på en annen måte eller prøve 
noe annet.»

På spørsmål om det blir enklere for 
gutter enn for jenter å starte opp en 
bedrift svarer gutter og jenter ganske 
likt. Mange tror at det blir enklere for 
gutter fordi de er mer selvsikre, satser 
mer eller tar større sjanser. En del 
mener at det blir likt og at personlig
heten spiller større rolle enn kjønn, 
mens andre trekker frem at jenter ofte 
har bedre gjennomtenkte ideer.

UNGE VOKSNES FREMTIDSBILDER
Hva tenker fem unge universitets
utdannede gutter og jenter i alderen 
23–25 år om hvordan det blir å være 
entreprenør, og hva som må til for at 
det blir en likere kjønnsbalanse  
i 2030?

De er samstemte om at det ikke er 
reell likestilling i Norge i dag, og er 
opptatt av at både menn og kvinner 
er preget av stivnede kjønnsroller som 
begrenser og former begge kjønns 
muligheter. ››

Hvert år siden 2012 har 
100 gründertalenter 

deltatt på Emax for å lære 
om entreprenørskap og 

ledelse. Rundt halvparten 
har startet eller vært 

involvert i etablering av 
gründerbedrift.  

(Emax-deltagerne på bildet 
er ikke identisk med de  

som var med i samtalen).

Både gutter og 
jenter ser det å 
kunne bli rik 
som en 
mulighet, men 
de er også 
innforstått med 
at det vil være 
krevende å 
lykkes.

”››

Foto: Pavel Koubeck/Innovasjon Norge
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«Vi trenger like stort fokus på menns 
problemer som kvinnenes, men det er 
ikke et mål at det skal være 50/50 i alle 
yrker. Målet bør være like muligheter til 
å velge og å gjennomføre sine drømmer.»

Alle i samtalen er svært opptatte av at 
utdanningsløpet legger grunnlaget for 
personlig utvikling og karrierevalg senere 
i livet: «Utdanningen må starte allerede 
i barnehagen fordi barn er kreative, og 
vi må dyrke skaperlysten til unge ved å 
utfordre dem fra ung alder.» 

«I fremtiden leker ikke barna med biler 
og Barbie. De koder Phyton.»

Studentene ser også for seg at skolen 
endrer innhold og retning. I fremtiden 
legges det vekt på nye fag om selvut
vikling og god rådgiving tidlig om egne 
evner og valg av muligheter. 

«Vi skal ikke utdanne elever til å kunne 
noe, vi skal utdanne mennesker til å 
være noe.» 

Endringer i utdanningsløpet og ny tek
nologi vil etter hvert gjenspeiles i både 
arbeidslivet og livet. «Kunstig intel
ligens gjør at ingen trenger å jobbe. 
Derfor innføres det borgerlønn og folk 
jobber fordi de vil med hva de vil og 
ikke fordi de må, tror de».

Det å bli entreprenør blir derfor natur
lig for mange fordi det å skape egne liv 

››

Emax 
Innovasjon Norges årlige 
gründersamling for unge 
mellom 18 til 25 år som vil lære 
om gründerskap og lederskap. 
Samlingen går over fire dager i 
Lillehammer og gir kompetanse og 
nettverk til å starte og videreutvikle 
bedrift. I 2018 var det rekordhøyt 
mangfold blant deltagerne; 60 
prosent kvinner og rundt 30 prosent 
med flerkulturell bakgrunn.

er det normale: «I fremtiden tar kvinner 
ansvaret for å utvikle næringslivet  
i Norge».

De er likevel tydelige på at entrepre
nørskap ikke er for alle, og et entrepre
nørskap har noen ulemper: «Det blir 
behov for mer åpenhet om hvordan 
den mentale helsen påvirkes av det å 
være gründer.»

Likestilling forutsetter ikke at alle er 
like, og de unge er tydelige på at det 
må tas hensyn til de biologiske for
skjellene mellom mann og kvinne. De 
største flaskehalsene for likestilling er 
holdninger og utdanning: 

«I fremtiden er dagens kjønnsdelte 
arbeidsmarked utjevnet. Menn har 
i større grad gått inn i kvinneyrkene 
og kvinner inn i de mannsdominerte 
yrkene.»

Vi skal ikke 
utdanne 
elever til å 
kunne noe, vi 
skal utdanne 
mennesker til 
å være noe.

”

Ungt Entreprenørskap 
En ideell, landsomfattende organisasjon som bidrar til at unge under utdanning 
får tilbud om entreprenørskapsopplæring. UE tilbyr en rekke programmer, både i 
grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning. Elevbedrift er rettet 
mot ungdomsskoleelever. 
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