
Selg de bærene du ikke har
Gründer – fra idé til forretning 



Hvordan lykkes som gründer

1 En idé til et produkt eller en tjeneste

2 Kunde/marked

3 Gjennomføringsevne (team!)

4 Kapital 





Ikke behov i markedet

Gikk tom for penger

Ikke rett team

42%

29%

23%

3 viktige grunner

HENTET FRA INNOVASJON NORGE



Idéutvikling

1. Er behovet/problemet i markedet verd å løse?

2. Kan du lage en løsning på problemet?

3. Kan du tjene penger på løsningen?

Det vanskeligste er å gå fra å ha en idé til å ha kunder!



Customers Have NO IDEA What They Want

“If I had asked people what they wanted, they’d have 
answered a faster horse!” –Henry Ford 

Ask For Problems, Not Solutions

Alexander Osterwalder



Kunde og marked

1. Hvem er kunden din?

2. Hvor befinner kunden din seg?

3. Hvordan kan du nå kunden din? 

4. Er kunden din betalingsvillig?



Kundesegment:
Hvem er kundene & hvilket behov har de?

• Demografi
• Geografi
• Brukernivå/ferdigheter
• Livsfase

• Massemarked
• Nisjemarked
• Segmentert
• Diversifisert
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1. Skaff deg kunde- og markedsinnsikt
2. Utvikle en minimumsløsning av forretningsidéen
3. Test løsningen på de rette og relevante kundene
4. Evaluer informasjon, gjør nødvendige endringer,   

test igjen!

5. Design forretningsmodellen
6. Start opp J

Test produktet/tjenesten!
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Forretningsmodell:

«Forretningsmodellen skal være en logisk beskrivelse av hvordan 
du skaper og kaprer verdier i bedriften din»
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BusinessModelCanvas – fra boka BusinessModelGeneration skrevet av Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Wiley forlag 2010

Kunderelasjon

Kundesegment

Verdiløfte

Kanaler

InntekterKostnader

Nøkkelressurser

Samarbeidspartnere

Kjerneaktiviteter
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100 bedrifts idéer

HENTET FRA INNOVASJON NORGE



Mange »gode idéer»: ikke alle har livets rett. 

• Familieturisme airbnb

• Hangikjot https://hangikjott.wordpress.com/om/

• Ullsalg (kardet ull til hobbybutikker)

• Skifabrikk

• Sommerleir for barn www.aktivgardsferie.no

https://hangikjott.wordpress.com/om/
http://www.aktivgardsferie.no/


Støtteordninger

• Innovasjon Norge
• https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
• https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/

• Kommunens næringsfond

• Grønn Framtid

• Kompetansemegling: www.skappa.no/sok-om-midler/

• Gardsgründer: www.gardsgrunder.no

• Fylkesmannen (forutsetter at flere går sammen i samarbeid) 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/oppstart-av-bedrift/oppstartfinansiering/
https://www.oyer.kommune.no/cppage.4964272-174130.html
https://www.oppland.no/gronnframtid/
http://www.gardsgrunder.no/




Lean Business

• https://lhmr.leanbusinessplatform.com/start

https://lhmr.leanbusinessplatform.com/start


Råd og tips

1. Skaff kunder før du bruker for mye ressurser på produktutvikling

2. Selg mens du fortsatt kan endre på leveransen

3. Knytt til deg viktige ressurspersoner, bygg et godt team! 

4. Husk at å være gründer tar TID! 

5. Søk råd og støtte der du kan 




