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Innledning

• Norges Eksportråd (NE) administrerer Entreprenørskapsprogrammet på 
vegne av Nærings- og handelsdepartementet. I henhold til programmets 
retningslinjer skal NE måle økt eksportkompetanse og økt eksport hos 
deltakende bedrifter.

• En evaluering av bedrifter som har deltatt i programmet har blitt gjennomført. 
Evalueringen ble foretatt internt da undersøkelser viste at antall bedrifter med 
avsluttede prosjekter var av begrenset omfang. En større evaluering vil 
utføres når det statistiske materialet er tilstrekkelig stort.

• Evalueringen ble initiert av Direktør for produkter og kvalitet, Jon T. 
Strømberg. Prosjektdirektør for entreprenørskapsprogrammet, Bjørn Eriksen, 
har også deltatt i utformingen av undersøkelsen fordi det var behov for å 
evaluere programmets kvalitative innhold samt innhente bedriftenes forslag 
til forbedringer av programmet.

• Marianne Rød og Kathleen Myklatun har vært ansvarlige for gjennomføring av 
evalueringen.

 
 

 

Bakgrunn

Entreprenørskapsprogrammet
• Finansiert av Nærings- og Handelsdepartementet med NOK 12 mill. i 2002 og NOK 

10 mill. i 2003
• Programmet skal;

– gjennom fokus på innovasjon, nyskaping og teknologi skape arbeidsplasser i 
nyetablerte bedrifter

– skape lønnsom eksport og internasjonalisering  gjennom NEs tjenestetilbud

Mål med programmet:

Økt eksport og eksportkompetanse

• Minst 50% av bedriftene skal innen 2 år ha økt sin eksport til de aktuelle markeder

• Minst 90% av bedriftene skal innen 1 år ha styrket sin eksportkompetanse

 
 

 

Bakgrunn

Entreprenørskapsprogrammet

Målgruppe
• Bedrifter med nyskapende produkter som ikke har hatt ordinære salgsinntekter i mer 

enn 5 år
• Etablerte bedrifter kan delta med genuint nyskapende konsepter og produkter
• Bedrifter med inntil 100 ansatte

Prosjekter 2003: Prosjekter 2002:
Ant. prosjekter i 2003: 242 Ant. prosjekter: 61
Ant. bedrifter deltatt : 175 Ant. bedrifter deltatt: 46
Gj. bedriftsalder: 8 år Gj. bedriftsalder: 6 år
Gj. ant. ansatte: 14 Gj. ant. ansatte: 12
Ant. bedrifter under 5 år: 49 (28%) Ant. bedrifter under 5 år: 31 (67%)

Hovedsektorer: IKT(25%), medisin/bioteknologi (19%), innovasjon (11%), olje/gass (5%),
materialteknologi (2%), marinteknisk utstyr (5%), fisk/mat (8%), energi/miljø (10%), forsvar (2%), 
andre (13%) 

 
 



Bakgrunn

Entreprenørskapsprogrammet

Støttesatser og prosjektstørrelse

NE tilbyr inntil 4 dagers gratis rådgivning avhengig av bedriftens utgangspunkt:
– Forutsetningsanalyse for de bedrifter som trenger en 

internasjonaliseringsstrategi 
– For de bedrifter som har valgt marked tilbys en ”market scan” eller partner søk.

• I det videre samarbeid med NE, må bedriften ha en egenandel på 50 %.
• Minimum prosjektstørrelse for deltakelse i programmet er 50 000 kroner 

Prosjektstørrelsen inkluderer både medfinansieringsandel (inkludert evt. innledende 
gratistjenester) og bedriftens egenandel.

 
 
 

Prosjektmål

Tre hovedområder:

1. Kartlegge om bedriftene har økt sin eksportkompetanse i henhold til de 
målene som er satt fra Nærings- og handelsdepartementet

2. Kartlegge om bedriftene har oppnådd økt eksport som følge av 
deltakelse i programmet

3. Evaluere programmets innhold med utgangspunkt i bedriftenes behov og 
innhente forslag til forbedringer

 
 
 

Prosjektgjennomføring
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Forberedende arbeid

• Kartlegging av bedrifter: Det ble satt opp en oversikt over bedrifter som hadde 
gjennomført og avsluttet entreprenørskapsprosjekter ved NEs utekontor. Da dette 
omfattet relativt få prosjekter, ble det enkelte utekontor kontaktet for å avklare om 
ytterligere prosjekter var avsluttet og kun manglet en regnskapsmessig avslutning. 
Den endelige listen omfattet 32 bedrifter med avsluttede prosjekt.

• Avtale dybdeintervjuer: Utvelgelse av bedrifter til dybdeintervju ble basert på 
bransje, marked, prosjektstørrelse og bedriftens lokalisering. 

• Utarbeidelse av intervjuguide: Spørreskjemaet ble inndelt i tre hovedområder:
-Økt eksportkompetanse
-Økt eksport
-Evaluering av programmet

Bedriftene ble oppfordret til å svare så utfyllende som mulig på alle spørsmål.

 
 
 
 

Gjennomføring

• Utsendelse av intervjuguiden: Intervjuguiden ble sendt ut til 28 bedrifter. 

• Oppfølging av bedrifter: Bedrifter som ikke ga tilbakemelding innen fristen ble 
først purret pr. mail og deretter ringt opp. Manglende svar skyldes at 
kontaktpersonen har sluttet eller at bedriften ikke har tatt seg tid til å svare. Én 
bedrift har også gått konkurs.

• Dybdeintervjuer med bedrifter: Det ble valgt å gjennomføre intervjuer med fire 
bedrifter. Intervjuene ble basert på åpne spørsmål hvor det ble lagt vekt på at 
intervjuobjektet skulle snakke fritt om prosjektet og sine erfaringer. Intervjuguiden 
ble sendt ut til bedriftene på forhånd og lå til grunn for samtalen. 

 
 
 

Mulige feilkilder

Enhver analyse er beheftet med risiko for feil i innsamling og analyse av 
informasjon. Følgende feilkilder bør tas hensyn til ved vurderingen av rapporten:

• Lite tallmateriale: Kun 27 bedrifter har deltatt i undersøkelsen. Dette er et lavt 
antall sett i forhold til antall registrerte prosjekter totalt sett i programmet.

• Intern undersøkelse: Bedriftene kan ha vært mindre kritiske i sin tilbakemelding 
enn de ville ha vært hvis undersøkelsen var utført av nøytral tredjepart. På den 
annen side har all tilbakemelding kommet direkte til NE uten fortolkende 
mellomledd.

• Bedriften har kommet kort i internasjonaliseringsprosessen: 
Flere bedrifter har kommet kort i sin internasjonaliseringsprosess. Dette kan ha ført 
til at flere ikke har hatt godt nok grunnlag til å kunne svare på alle spørsmålene.

• Tilbakemelding på spørsmålene: Ikke alle bedrifter har svart på alle spørsmålene. 
Denne gruppen har vi definert som en ”vet ikke”-gruppe.

 
 
 



Tallmateriale

• Totalt 27 bedrifter deltok i evalueringen

– Evalueringsskjema ble sendt ut til 28 bedrifter hvorav 23 bedrifter 
svarte på undersøkelsen

– Dybdeintervju ble gjennomført med 4 bedrifter
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Resultater
Økt eksportkompetanse

• Økt eksportkompetanse:

– 89% av bedriftene mener de har fått økt eksportkompetanse som 
følge av deltakelse i programmet

– 93% av bedriftene mener de nå står bedre rustet til å vurdere 
videre eksportmuligheter

– 74% av bedriftene har en person dedikert til eksportarbeid eller
planer om å ansette en slik person

 
 
 



Resultater
Økt eksport

• Økt eksport:

– 22% av bedriftene har fått økt eksport, eller forventer økt eksport i 
2004, som følge av deltakelse i programmet

• Gjennomsnittlig økt eksport for disse 6 bedriftene i 2003 er NOK 2.5 
mill.

– 41% av bedriftene har oppnådd konkrete distribusjonsavtaler 
som følge av deltakelse i programmet eller er under konkrete 
forhandlinger med mulig samarbeidspartner

– 78% av bedriftene har fått konkrete kontaktpunkt (FoU-miljø, 
agent etc.) i det aktuelle markedet

 
 
 

Resultater
Økt eksport

• Som årsak til at økt eksport ikke er oppnådd oppgir bedriftene:
– Eksportsatsningen er ikke kommet langt nok (12 bedrifter)
– Produktet trenger tilpasninger for å lykkes i nytt marked (4 bedrifter) 
– Produktet har ikke potensial i det aktuelle markedet (1 bedrift)
– Andre årsaker 

• Andre årsaker til at økt eksport ikke er oppnådd:
– Partnersøket førte ikke frem. Bedriften har i etterkant kommet i kontakt 

med en potensiell partner på eget initiativ.
– Behov for investorer
– Endret strategi i bedriften stopper satsningen
– Bedriften har ikke prioritert det aktuelle markedet 
– Partnersøket førte ikke til konkret avtale med en distributør

 
 
 

Analyse av resultatene
Økt eksport og eksportkompetanse

• Målet om at minst 90% av bedriftene skal ha styrket sin 
eksportkompetanse innen ett år er godt oppfylt, 89% av bedriftene 
har svart bekreftende på dette spørsmålet.

• Målet om at minst 50% av bedriftene skal ha økt sin eksport til de 
aktuelle markeder innen to år er i mindre grad oppfylt, 22% av 
bedriftene har angitt økt eksport. 

– For de fleste bedriftene er eksportsatsningen ikke kommet langt nok. Mange av 
bedriftene har heller ikke vært med i programmet i to hele år.

– Eksportarbeid er krevende i forhold til tid og ressurser. Det er derfor litt tidlig å 
måle den fulle effekt av programmet med hensyn til økt eksport hos deltakende 
bedrifter.

– Det er stor variasjon i hvor langt bedriftene selv har kommet i planlegging av 
sin eksportsatsning før de tar kontakt med NE. En tidshorisont på to år vil 
derfor være tilstrekkelig for etablering av eksport for noen bedrifter, mens for 
andre bedrifter vil det ta mange år før det oppnås resultater (f.eks. 
bioteknologibedrifter).

 
 
 



Analyse av resultatene
Økt eksport og eksportkompetanse

• Bedriftene viser stor vilje til å prioritere eksportarbeidet, 74% av 
bedriftene har en eksportmedarbeider eller planer om å ansette en 
slik person.

• Deltakelse i programmet har for en stor andel av bedriftene (78%) 
medført konkrete kontaktpunkt mot FoU-miljøer, mulige agenter etc. i 
markedet.

• Et viktig resultat av programmet er at 41% av bedriftene har oppnådd 
konkrete distribusjonsavtaler eller er i forhandlinger med mulige 
samarbeidspartnere. I dette ligger et potensial for økt eksport i nær 
fremtid. 

 
 
 

Resultater
Evaluering av programmet
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Resultater
Evaluering av programmet
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Analyse av resultatene
Evaluering av programmet

• 63% av bedriftene  hadde en definert markedsplan før prosjektstart. 
– Deltagelse i programmet krever  en definert markedsplan.
– I tilfeller hvor en markedsplan ikke er på plass, vil bedriften kunne få hjelp til 

utarbeidelse av dette fra NE Oslo eller ved det aktuelle utekontor. Dette kan forklare 
at 37% av bedriftene ikke hadde en markedsplan før prosjektstart.

– Ettersom 19% av bedriftene mener at markedsplanen ikke var godt nok definert ,11% 
mener at de ikke hadde en plan før de gikk i gang med prosjektet og 7% ikke har 
svart på dette spørsmålet, innehar dette punktet et forbedringspotensial for NE og 
bedriftene

• Hele 70% mener at de hadde budsjettert med kostnadene før de gikk i gang 
med prosjektet. Dette viser at bedrifter som har deltatt i programmet er 
seriøse deltagere ettersom de har overveid kostnadene ved å gå 
internasjonalt før de gikk i gang med prosessen.

• 70% av bedriftene er fornøyde med resultatet av prosjektet. Dette kan sees i 
sammenheng med at 89% har økt sin eksportkompetanse og at deltakelse i 
programmet for 78% av bedriftene medførte konkrete kontaktpunkt mot FoU-
miljøer, mulige agenter etc. i det aktuelle markedet.

 
 
 

Analyse av resultatene
Evaluering av programmet

• 81% av bedriftene mener at prosjektkostnadene var i samsvar med 
deres forventninger. Dette tyder på at prosjektleder i stor grad har 
holdt seg innenfor avtalte rammer og at eventuelle ekstra kostnader 
har blitt avtalt med bedriften underveis i prosjektet.

• 67% av bedriftene mener at det ble lagt stor nok vekt på å sette seg 
inn i produktet fra NEs side før prosjektet ble satt i gang. Dette gir en 
indikasjon på at NE innledningsvis bør bruke mer tid på å forstå
produktet og kundens situasjon.

• 85% av bedriftene gir uttrykk for at prosjektet var godt definert før 
start. Dette tilsier at begge parter har sett viktigheten i å sette klare 
mål for prosjektet og prosjektgjennomføringen.

 
 
 

Resultater
Evaluering av programmet
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Analyse av resultatene
Evaluering av programmet

• Spørsmål: Ville bedriftens eksportsatsning blitt gjennomført uten 
støtte fra programmet?

• Undersøkelsen viser at hele 67% av bedriftene hadde gjennomført 
eksportsatsningen uten hjelp fra entreprenørskapsprogrammet. 
Dette viser at programmet har nådd sin målgruppe : bedrifter som er 
seriøse i sin eksportsatsning.

• Bedriftene som har svart ”nei”, ”muligens” eller ”vet ikke” kan 
representere bedrifter som er i en tidlig fase i sin eksportsatsning og 
som mangler en helhetlig eksportstrategi.

 
 
 

Evaluering av programmet 
Bedriftenes forslag til forbedringer
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Analyse av resultatene
Bedriftenes forslag til forbedringer

Ett av målene med evalueringen av programmet var å fange opp konkrete behov 
bedrifter har ved å gå internasjonalt.

• Resultatene viser et klart behov for mer eller bedre rådgivning i starten av 
programmet. Hele 44% mener at de burde ha hatt mer strategisk starthjelp i 
starten av programmet. 

• For en stor andel av bedriftene er det svært viktig å kunne delta i nettverk 
med andre deltagende bedrifter. 30% av bedriftene ønsker dette. Noen 
bedrifter mener at nettverkene bør organiseres utfra felles bransje, mens 
andre mener at de bør organiseres utfra felles marked.

• Kun 11% av bedriftene har svart at de har behov for å delta på kurs og 
seminarer. Ved å undersøke dette nærmere ved dybdeintervjuer var
tilbakemeldingen at kurs og seminarer er dyre, at kursene ofte blir for 
generelle og at bedriften ikke har tid eller ressurser til å delta.

• Andre behov

 
 
 



Analyse av resultatene
Bedriftenes forslag til forbedringer

48% av bedriftene har krysset av på at de har ”andre behov”. 
Behovene deres er oppsummert under:

• Behov for kontakt med investorer og andre finansieringskilder, samt hjelp til profesjonell 
presentasjon overfor disse 

• Bedre veiledning fra NE når en eksportkontakt er oppnådd
• Direkte og målrettet arbeid mot partnere / agenter
• Bevisstgjøring og bedre informasjon om programmets innhold
• Økonomisk rom for ytterligere oppfølging. Samarbeidet var for kortvarig, NE hadde vært til stor 

nytte i de neste stegene
• Kostnadene er et problem, i Sverige er det offentlige bidraget vesentlig større
• Viktig å kunne forholde seg til en prosjektleder som snakker norsk
• Bedre oppfølging etter at prosjektet er avsluttet. Ha en kontaktperson i NE som ringer eller besøker 

for å følge opp status og gir råd for videre satsning
• Veiledning om toll og leveringsbetingelser i tidlig fase av prosjektet
• Viktig å få kunnskap om kalkylemønsteret(marginer og påslag) i det aktuelle marked
• Større forståelse hos NE for småbedrifters utfordringer
• Økt fokus på tolkning av markedsinformasjon, ikke kun overlevering av statistiske markedsdata til 

kunde

 
 
 

Konklusjon

• Økt eksportkompetanse: Resultatene viser at omtrent alle bedriftene (89%) 
føler at de har fått økt sin eksportkompetanse gjennom deltakelse i 
programmet.

• Økt eksport: Kun 22% av bedriftene har økt sin eksport. Dette  skyldes at 
eksportsatsningen ikke er kommet langt nok for de fleste av bedriftene. 
Eksportarbeid er krevende i forhold til tid og ressurser; det er derfor litt tidlig 
å måle den fulle effekt av programmet med hensyn til økt eksport hos 
deltakende bedrifter. 

• Evaluering av programmet: 70% av bedriftene er fornøyde med resultatene 
av prosjektet. Forbedringspunkter for programmet er mer fokus på strategisk 
starthjelp, skape møteplasser for bedriftene, bedre oppfølging av bedriften 
etter at prosjektet er avsluttet, bedre informasjon om aktuelle virkemidler og 
andre finansieringskilder. 

 
 
 

Anbefalinger 

• Forbedringspotensial for Eksportrådet

• Bruke mer tid på å sette seg inn i bedriftens produkt og situasjon før 
prosjektstart

• Behov for en mentor gjennom hele programmet
• Økt fokus på strategisk starthjelp og veiledning ved utarbeidelse av 

markedsplan
• Oppfordre bedrifter til å delta i nettverk og markedsføre tydeligere de 

nettverkene NE administrerer
• Bedre informasjon om aktuelle virkemidler i hvert enkelt tilfelle og 

tilrettelegge for kontakt mot investorer
• Bør følge opp bedrifter etter at et prosjekt er avsluttet og 

samarbeidspartner funnet 
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