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I forbindelse med forprosjekt for å vurdere om det er 
tilstrekkelig grunnlag for å etablere en SIVA-
sertifisert inkubator i nye Asker (Asker, Hurum, 
Røyken) og Bærum er det gjennomført et førtitalls 
intervjuer av primært ikke-kommersielle aktører i 
innovasjonsøkosystemet. Det er også gjennomført 
noen intervjuer av store bedrifter, for å få dypere 
forståelse av deres behov knyttet til 
inkubatortjenester.

Det er også gjennomført en spørreundersøkelse av 
bedrifter samt samt gjennomført en næringsanalyse, 
som sammenstiller tilgjengelig informasjon om 
næringslivet i regionen. Til sammen vil dette kaste 
lys over næringslivet i nye Asker og Bærum, og 
næringslivets behov i forbindelse med en mulig 
etablering av en inkubator i regionen. Geografisk 
lokalisering av en slik inkubator er ikke vurdert.

Seleksjon
Intervjuobjekter er definert av prosjektledelsen basert på innspill fra en rekke 
aktører.

Prosess
Intervjuer er gjennomført primært ved personlig oppmøte, men noen 
intervjuer er av praktiske grunner også gjennomført på telefon.
Intervjuene er gjennomført av ressurser fra AskersHus og Ontogeny Consulting.

Gjennomføringsperiode
• Utarbeiding av intervjuguide | november 2018
• Gjennomføring av intervjuer| desember 2018 - februar 2019
• Analyse av resultater | februar 2019

GjennomføringFormål

Spørreundersøkelse | Formål og gjennomføring

Næringsanalysen gjennomføres som en del av forprosjektet for å avdekke om det er 
grunnlag for etablering av en SIVA-inkubator i nye Asker og Bærum



Intervjuer | Oversikt

Opplevd behov for en ny inkubator er varierende, bl.a. fordi mange oppfatter at det er 
mange alternative tilbud i regionen - men mange aktører er positive og ønsker å bidra

SPISSING

SAMARBEID

BEHOV

• Blandede følelser: Varierende grad av fascinasjon for en inkubator i nye Asker og Bærum – og usikkerhet 
knyttet til hvorvidt den eventuelt bør bygges etter SIVA-modellen

• Stort eksisterende tilbud: Tilbudet av inkubatorer og likende tjenester er allerede stort – men med riktig 
spissing (innen bransje, fag, fase eller en kombinasjon) kan det være ufylte gap i tilbudet

• Bottom-up tilnærming: En spissing må baseres på den kompetansen som finnes i de ulike miljøene i regionen –
ingeniørkompetanse trekkes fram av brorparten av de som er intervjuet; cleantech er også gjennomgående

• Globalt behov: Spissingen bør svare til et globalt/internasjonalt behov – slik at man er ledende på sitt område
• Smal vs. bred: Spissingen bør være såpass smal at man kan være en spydspiss innen feltet, men samtidig såpass 

bred at man ikke mister nødvendig tilfang av gode caser  – pragmatisme i gjennomføring kan være en nøkkel

GJENNOMFØRING

• Involvering av næringsliv: Etablerte næringslivsaktører kan det ofte være krevende å få med – med mindre 
de ser at det helt klart er verdiskapende for deres virksomhet. Noen er svært positive til å bidra.

• Involvering av akademia: Mange trekker frem at akademia må engasjeres dersom man skal få til reell 
innovasjon – en utfordring kan ligge i at mange slike miljøer allerede har utstrakte samarbeid med andre 
innovasjonsmiljøer

• Lokalisering: Sentral beliggenhet (dvs. i sentrum) vektlegges - viktig for å være tilgjengelig og attraktiv
• Kritisk volum: Et kritisk volum må nås for å skape ønsket energi og dynamikk – trenger å få om bord noen 

«bjellesauer» som gir godt omdømme og som andre oppstartsselskaper ønsker å være i nærheten av
• «Born global»: All kommunikasjon bør være tilgjengelig på engelsk dersom man ønsker å fremstå som en 

seriøs internasjonal aktør



Intervjuobjekter | Oversikt

Ca. 40 intervjuer er gjennomført for å skaffe dypere innsikt i hva relevante aktører er opptatt 
av og har behov for i forbindelse med en eventuell etablering av en ny inkubator

Akademia
Samarbeid om FoU
• BI
• Høyskolen Kristiania
• OsloMet
• Folkeuniversitet
• Universitet i Sørøst-Norge

Entreprenørskap
Tiltrekk gründertalenter
• Co-working spaces: ShareLab; 

SoCentral
• Klynger: NoWaste; The Life Science 

Cluster
• Næringshager: Østfold næringshage; 

Hallingdal næringshage

Risikokapital
Engasjer fondsmiljøer, lokale investorer og 
innovasjonsmiljøer

• Bjørn Ingier
• Rajvinder Kaur

Offentlig forvaltning
Bruk lokalt og nasjonalt støtteapparat
• Næringssjefene i Bærum, Asker, 

Røyken og Hurum
• NAV
• Landbrukskontoret

Store virksomheter
Involver lokale selskaper med 
internasjonalt nedslagsfelt
• Vitari
• Lundin
• Asplan viak
• Sandvika storsenter
• Aibel

Andre aktører

Organisasjonsliv
Oslo Business Region; Foreningen Norden; 
Næringsrådene i Bærum, Asker, Røyken og Hurum; 
Akershus reiselivsråd; Samarbeidsalliansen 
Osloregionen; Women’s International Network; 
Digital Norway; Ungt Entreprenørskap

Andre inkubatorer
StartupLab, Inkubatoren i 
Ås, Kongsberg Innovasjon, 
Kjeller Innovasjon; Aleap



Intervjuobjekt Representant

Edit Geri Skattør
Studierådgiver Asker

Intervjuobjekter | Akademia

Akademikerne vi har intervjuet gir langt på vei unisone tilbakemeldinger: Bruk den lokale 
kompetansen og spiss inn mot denne, skap gode samarbeid og sats internasjonalt

Torger Reve
Professor

Steinar Olberg
Rådgiver

Hilde Eide
Professor og daglig 
leder ved Vitensenteret

Casper Claudi 
Rasmussen
Instituttleder

Beskrivelse

Ideell organisasjon som fremmer livslang læring 
og likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og 
ferdigheter

Blant Europas største handelshøyskoler –
selveiende stifetelse med utdanning og forskning 
som eneste formål

Universitet som drier forskning og utdanning 
innen samfunnsvitenskap, helsefag, teknologi

Vitensenteret er et USN-akkreditert 
forskningssenter med fokus på innovasjon i 
skjæringspunktet mellom teknologi og helse

Institutt for markedsføring, økonomi og 
innnovasjon forsker særlig på tjenesteinnovasjon, 
co-creation og innovasjon i primærnæringene

Hovedinnspill

• Bottom-up tilnærming: Hvilken 
kompetanse finnes i området?

• Tenke stort! Fokus bør være på 
scale-ups – og disse må ha et 
internasjonalt tilsnitt

• Alle relevante parter må 
involveres: akademiske miljøer (for 
reell innovasjon) som helst ikke 
samarbeider med for mange andre 
og «lange» penger som kan 
finansiere gründerne er 
avgjørende

• Spissing mot fag eller bransje er 
trolig hensiktsmessig – cleantech 
trekkes frem som attraktiv, O&G 
gir negative assosiasjoner hos noen

Note: O&G referer til olje- og gassindustrien



Intervjuobjekt Representant

Intervjuobjekter | Store virksomheter

Bedriftene må se en klar og umiddelbar verdi for å inngå samarbeid med en inkubator – den 
tekniske kompetansen i regionen bør benyttes, men rettes mot en annen sektor en O&G

Beskrivelse

Selger og implementerer Visma sine systemer for 
regnskap, logistikk, lønn, CRM og POS – med mål 
om å effektivisere kundens hverdag

Oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging 
og produksjon

Rådgivende ingeniør- og arkitektfirma – med en 
styrke innen plalegging samt energi & miljø

Eiendomsdrift – jobber med å trekke flest mulig 
kunder til senteret og skal sørge for at butikkene 
kan fokusere på nettopp å drive butikk

Ledende serviceselskap innen oppstrøm O&G 
samt offshore vindindustri – en av Norges største 
aktører innen prosjektering, vedlikehold og 
oppgraderinger

Hovedinnspill

• Tilbudet må være 
forretningsmessig relevant fra dag 
én – og må oppleves som klart 
verdiskapende for at bedriftene 
skal ta seg bryet med å involvere 
seg

• Tilbudet er stort, så man må derfor 
spisse seg for å være relevant – gi 
tilgang på nettverk, kompetanse 
og/eller teknologi

• Mye kompetanse innen 
ingeniørvirksomhet, men O&G er 
godt dekket – større engasjement 
rundt cleantech og sensorteknologi

• De største bedriftene er ofte 
lukkede og har egne økosystemer 
for innovasjon – man bør heller gå      

etter de som er hakket mindre

Asle Sjørbotten
CEO

Frøydis Eldevik
Director of 
Communication and 
External Relations

Øyvind Mork
Administrerende 
direktør

Kathrine Ingerø
Senterdirektør

Jan Wigaard
Manager Concept & 
Studies



Intervjuobjekt

Intervjuobjekter | Risikokapital

Investorene nevner at inkubatoren med fordel bør ha noen anerkjente samarbeidspartnere 
som kan fungere som trekkplaster for større tilfang

Beskrivelse Hovedinnspill

• Må lokaliseres i sentrum – og bør 
samarbeide med noen anerkjente 
bedrifter fra den sektoren man 
spisser seg mot som kan fungere 
som trekkplaster

• Investorer må trekkes gjennom 
deal flow – gjerne i bytte mot å 
mentorere gründerne

• En spissing bør gjøres slik at man 
kan være globalt relevant – bruk av 
O&G-/ingenørkompetanse kan 
være en mulig vinkling

• Det kan være fordelaktig med en 
pragmatisk tilnærmingen til 
spissingen – ikke la det begrense 
deal flow

Forretningsengel som har opparbeidet kapital 
gjennom 30 år i Visma – hvor han bidro til å bygge 
selskapet fra en verdsettelse på 50 millioner til 50 
milliarder. Bjørn arbeider i tillegg som rådgiver for 
svenske Spintop Ventures.

Rajvinder Kaur
Partner, 
Bedriftsmegler1 & 
Managing Director,  
NIPUNN

Bjørn A. Ingier
Senior advisor, Spintop 
Vetures

Rajvinder har 15 års erfaring som 
forretningsutvikler og ledeler innen O&G-
industrien. Hun har også betydelig erfaring med 
kommersialisering av teknologibedrifter og 
eksponering for norske og internasjonale venture
capital-investorer.



Intervjuobjekt Representant

Intervjuobjekter | Entreprenørskap

Det er to konkurrerende tilnærminger til spissingen av inkubatoren blant intervjuobjektene –
den må spisses for å være konkurransedyktig, men ikke være så spisset at man mister tilfang

Beskrivelse

ShareLab samler spennende biotechselskap rundt 
en kjemi-/biovitenskapslab – TLSC er en klynge 
med snart 90 medlemmer som jobber i sektoren

Inkubator/co-working space som jobber for et 
åpent, bærekraftig og inkluderende samfunn

Klynge som arbeide med å utvikle nettverk og 
skape en møteplass for bedrifter som jobber med 
sirkulær økonomi

Næringshagen Østfold jobber med utvikling, vekst 
og nyskaping for gründere og SMB-er i Østfold

Skal bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling 
av næringsliv i Hallingdal – styrke innen reiseliv, 
lokalmat og jordbruk

Hovedinnspill

• Viktig å skape tilknytning til 
akademia

• En inkubator må spisses: Det er 
viktig med nisjekompetanse som 
muliggjør differensiering fra 
konkurrenter

• Men spissingen må ikke være så 
snever at man mister viktig tilfang 
av start-ups – å skaffe et kritisk 
volum er essensielt, og disse bør 
med fordel samlokaliseres

• Cleantech og bærekraft generelt 
fremstår som mest interessant

Marius  Øgaard
Partner Sharelab & MD 
The Life Science Cluster 

Marie Harebo Dahle
Inkubatorleder

Anders Johansen
Daglig leder

Stian Boger
Daglig leder

Tina Wågønes
Prosjektleder



Intervjuobjekt Representant

Intervjuobjekter | Offentlig forvaltning

Invervjuobjektene fra offentlig sektor trekker frem behovet for å samlokalisere en kritisk 
mengde – og anbefaler smalere spissing hvis man har selskaper med stort potensial

Beskrivelse

Næringssjefene rådgir kommunens politiske og 
administrative ledelse i næringsspørsmål, har 
ansvar for rullering og oppfølging av 
kommunens næringsplan/-strategi og leder 
prosesser for næringsutvikling I dialog med 
eksisterende næringsliv.

NAV jobber for å få flere ut i arbeid og skape 
et velfungerende abreidsmarked samtidig som 
de yter sosialtjenester og –støtte til brukerne

Hovedinnspill

• Man kan være mer spisset jo 
større potensial selskapene har

• Et kommersielt testsenter kan 
være gunstig for å muliggjøre 
«rapid prototyping»

• Samarbeid med Oslo er viktig for å 
tilrettelegge for internasjonale 
scale-ups – men det lokale preget 
må også ivaretas

• Samlokalisering og kritisk masse er 
helt avgjørende for å skape ønsket 
dynamikk og energi

• Investorer og innovasjonsmiljøer 
er viktigere enn akademia – men 
miljøene må ikke være så store at 
de er egne økosystemer

Gunnlaug Marie Brandshaug
Næringsjef i Hurum
Asbjørn Flo
Næringssjef i Røyken
Morten Bastrup
Næringssjef i Asker
Tore Guli
Næringssjef i Bærum

Wenche Steen 
Daglig leder
Eli Capoferro
Markedskoordinator

Bistår med alt som på overordnet nivå har 
med jord- og skogbruk å gjøre – og skal sørge 
for god bruk av gårds- og landruksareal

Mary Tønder Vold
Jordbruksjef ved 
landbrukskontoret i Bærum



Intervjuobjekt Representant

Intervjuobjekter | Andre aktører – organisasjonsliv (I) 

Beskrivelse

Næringsrådene er uavhengige 
interesseorganisasjoner for næringslivs-
aktørene i den enkelte kommune, og skal 
fremme deres interesser ved å være den 
naturlige samarbeids- og diskusjonspartneren 
til det offentlige i saker som gjelder 
næringslivet

Oslo Business Region skal være en spydspiss 
innovasjon og entreprenørskap i Oslo – med 
mål om flere start-ups med internasjonalt 
potensial

Hovedinnspill

• Smalt satsningområde hvor man 
kan være spesielt gode og som 
etterspørres på det internasjonale 
markedet – uten å gå i direkte 
konkurranse med det øvrige 
tilbudet i regionen

• Må etablere samarbeid med 
internasjonale aktører dersom 
man vil skalere ut

• Lave inntakskrav kan sikre 
tilstrekkelig tilfang

• Trekke på kompetanse fra 
innovasjonsmiljøene rundt både 
Oslo og Drammen

Arne Hjort
Næringsrådet i Hurum
Ane Mjaaseth
Næringsrådet i Bærum
Yngve Bastesen
Næringsrådet i Asker
Hilde Thorud
Næringssjef i Bærum

Siw Andersen
Director
International Relations

Partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon 
som jobber for mer samarbeid mellom de 
nordiske landene

Fredrik Fredriksen
Styremedlem
Jorunn Bekkhus
Styremedlem

Spissing mot kompetanse som etterspørres globalt og samarbeid med internasjonale aktører 
er nødvendig for å skape scale-ups – samarbeidspartnere finnes i både Oslo og Drammen



• Unge gründere har stort behov 
for – og god hjelp av – tidlig 
tilgang på flinke mentorer

• Spissingen bør gjøres rundt 
områder der man har 
kompetanse – men ikke så 
snevert at de selskapene man tar 
inn er i direkte konkurranse med 
hverandre

• Kommunikasjon bør være 
tilgjengelig på engelsk dersom 
man mener alvor med 
internasjonale ambisjoner

• Det bør være et lavterskeltilbud 
som gjør at folk kommer med 
idéer og man skaper riktig energi

• Cleantech- og ingenørspissinger 
trekkes frem; reiseliv beskrives 
som en bransje som er for liten 
og fragmentert

Intervjuobjekt Representant

Intervjuobjekter | Andre aktører – organisasjonsliv (II)

Spissingen bør ikke være så snever at inkubatorselskapene er i direkte konkurranse med 
hverandre. All kommunikasjon bør være tilgjengelig på engelsk hvis man vil gå internasjonalt

Beskrivelse

Et initiativ av og for næringslivet med mål om å øke 
konkurransekraften til norske virksomheter 
gjennom å sette fart på digitaliseringen

Samarbeidsallianse mellom kommuner og 
fylkeskommuner med mål om å styrke Osloregionen 
som en konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa

En ideell, landsomfattende organisasjon som i 
samspill med utdanningssystemet, næringslivet og 
andre aktører jobber for å utvikle barn og unges 
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv

Medlemsorganisasjon for store og små 
reiselivsaktører i regionen

En uavhengig global organisasjon som jobber for å 
utvikle, styrke og koble sammen kvinnelige ledere

Hovedinnspill

Annita Fjuk
Ansvarlig for samarbeid 
mellom forskning og 
næringsliv

Øyvind Såtvedt
Direktør

Sanne Skjorland
Rådgiver videregående 
utdanning

Knut Aandal
Leder

Valeria Temple
Leder



Intervjuobjekt Representant

Intervjuobjekter | Andre aktører – andre inkubatorer

Alle partene i innovasjonsøkosystemet må involveres – særlig industripartnere og akademia –
for å skape verdi. Næringslivsaktørene trenger ofte å se klar verdi raskt for å engasjere seg.

Beskrivelse

Aleap tilbyr et komplett økosystem til start-ups 
innen helse

En av de ledende inkubatorene i Norge 
– spesialisert for teknologigründere

Som del av Innovasjonssenter Campus Ås har 
inkubatoren fokus på landbruk og teknologi

Inkubator som retter seg mot industriell teknologi 
– leder også en klynge for arbeid med autonome 
kjøretøy

Kjeller Innovasjon skaper verdier for samfunnet 
ved å realisere kommersielle muligheter i 
forskning

Hovedinnspill

• Gjennomtrekk blant 
inkubatorselskapene kan være en 
fordel – ikke spiss så smalt at 
rullering ikke er mulig

• En kobling til 
kunnskapsmiljøer/akademia er en 
nødvendig forutsetning for reell 
innovasjon

• Næringslivet og industripartenere 
er viktige, men kan være vanskelig 
å engasjere – man trenger et 
konkret verdiforslag

• Cleantech trekkes frem som en 
spissing som kan være særlig 
hensiktsmessig – spissing mot fase 
nevnes også som et godt alternativ

• Må være pragmatisk i 
tilnærmingen for å sikre god deal

flow – gode caser viktigst

Alexander Woxen, 
Founding partner & CEO

Simen Hesleskaug
Daglig leder

Svein-Olav Torø
Daglig leder

Erling Nordbø
Managing partner

Harald Olderheim
Business development 
manager


