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Sammendrag
Interregprosjektet StarCap har vært et samarbeid mellom Innovatum Startup i Trollhättan, 
Blender Collective i Fredrikstad, og Fredrikstad kommune. Partnerne har sammen utviklet 
en arbeidsprosess hvor oppstartsbedrifter, eller startups, har fått anledning til å utvikle sin 
forretningsidé raskt, og komme i posisjon til å tiltrekke seg nødvendig risikokapital for videre 
utvikling og markedsadgang. Prosjektet har pågått i perioden 2017-2019, og totalt engasjert 
50 startups i et intensivt og krevende utviklingsløp. 22 av disse bedriftene har nå ved slutten 
av 2019 lykkes med privat kapitalinnhenting. 

StarCap har også identif isert et potensial i å involvere og aktivere lokal basert kapital hen-
holdsvis i Østfold og Fyrbodal. Vi erfarer at en del investorer vil gjerne investere lokalt, og det 
er således også et innslag av patriotisme knyttet til et slikt engasjement. Vi har samarbeidet 
på tvers av grensen for å etablere løsninger som vil gjøre det lettere for lokale investorer å 
involvere seg i lokale foretak. Dette samarbeidet fortsetter i 2020.

I tillegg til prosjektpartnerne, har StarCap hatt medfinansiering fra Østfold fylkeskommune 
og Västra Götalandsregionen.

The interreg project StarCap has been a collaboration between Innovatum Startup in 
Trollhättan, Sweden, and Blender Collective Accelerator and Fredrikstad municipality in 
Norway. Together these partners have developed a workflow to stimulate rapid growth 
among selected startups, and enable them to attract early stage investments neccessary 
for further development and market penetration. StarCap has been in operation between 
2016 - 2019 and involved in total 50 different startups. 22 of these have as of november 
2019 succeeded in attracting private capital investments.

Through StarCap, the partners have also identif ied a signif icant potential in terms of 
engaging locally based investors and dormant capital in the region Fyrbodal - Østfold. A 
substantial portion of local investors seem to lean towards investing locally, preferably 
real estate, but also through sponsorships and support of sports and culture. The part-
nership behind StarCap will continue a collaboration in order to stimulate local f inancial 
engagement in local startups.

In addition to the project partners, the StarCap project has received funding from the 
Østfold County Council and Västra Götaland County.



Forsidebilde: Oppstartsbedriften TriloAppar hos Innovatum
Bilde side 1: Leder for Innovatum Startup Jesper Strömqvist
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STARCAP:
STARTUP CAPITAL FOR

AGILE GROWTH
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Bakgrunn

Under de senaste åren har det skett en strukturomvandling i Fyrbodal/Östfold och även på många 
platser i resten av världen där vi går från en industriell struktur med stora företag, till en ny näring-
slivsstruktur som till den största delen är baserad på små och medelstora företag. 

På Innovatum i Trollhättan f inns 
sedan 2003 en inkubator som un-
der de år som gått, hjälpt ett stort 
antal företag, de flesta inom kreati-
va näringar att starta och växa sig 
starka. Denna inkubator behövde 
en nystart för att kunna hävda sig i 
nationella och internationella sam-
manhang. 

I Fredrikstad fanns før StarCap på 
Hydrogenfabrikken en grupp före-
tagare vid namn Blender Collective 
som ville starta en ny tillväxtmiljö 
med co-workingspace och accel-
erator. Dette bedriftsnettverket 
hadde da eksistert siden 2010, og 
utviklet nå nye strategier i tråd med 
behovene hos medlemsbedriftene.

I Sverige såg vi under 2014 och 2015 många exempel 
på nya innovativa företag med affärsidéer som är 
riktade mot konsumenter. Den typen av företag be-
höver snabbt komma ut med sin idé eller tjänst på 
den globala marknaden för att lyckas. För att dessa 
typer av företag ska kunna få en stark och snabb 
utveckling är tillgång till kapital avgörande.

Vi såg den samme tendensen i Norge, hvor regioner 
utenfor de største byene i for liten grad har tiltruk-
ket seg risikovillig kapital. I Østfold er det en god 
vekst i antall nyetablerte selskaper, men selskapene 
bidrar i for liten grad til økt sysselsetting. Regionen 
har behov for nye bedrifter som bidrar mer til sys-
selsettingsvekst. I Østfold fylkeskommunes nye 
næringsstrategi “Næringsriket Østfold” har man et 
langt sterkere fokus nå på at nyetablerte bedrifter 
skal få gode f inansierings-, oppstarts-, og vekstmu-
ligheter.

Det vi såg var också att det i storstäderna fanns 
inkubatorer och acceleratorer, vilka hade investera-
re tätt knutna till sin verksamhet. Detta faktum till-
sammans med skarpa processer för snabb affärsut-
veckling gynnade de snabbväxande företagen i hög 
grad. Vi insåg att det måste f innas professionella 
stödfunktioner i form av inkubator/accelerator med 
skarpa processer på plats i gränsregionen Fyrbodal/
Østfold för att attrahera privata investerare. För att 
täcka hela gränsregionen borde dessa funktioner 
f innas på bägge sidor av gränsen.



Projektets organisation har utgått från en 
gemensam projektgrupp som arbetat med 
samtliga aktiviteter och haft regelbundna 
avstämningar under projektets gång. 

Till detta har funnits en styrgrupp som bestått 
av representanter för Innovatum, Blender 
Collective, Fredrikstad kommune och Öst-
folds fylkeskommune.

Samarbetet har fungerat bra och har varit 
till stor glädje och nytta för alla parter. In-
novatum har under lång tid haft ett gott sa-
marbete med både Blender Collective och 
Fredrikstad kommune, vilket i sin tur ger 
möjlighet till enkla och snabba kontaktvägar. 
I ett samverkansprojekt som avser utveckling 
på en såhär pass hög nivå, är det en nyckelfaktor.

Styringsgruppe:
Linda Bohlin, Innovatum (leder)
Bjørg Johnsrud Western, Fredrikstad kommune
Trine Moe, Østfold fylkeskommune
Lennart Waldén, Innovatum (svensk prosj.leder)
Kjetil Haugbro, Blender (norsk prosj. leder)
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Aktiviteter

Benchmarking för att se hur andra 
inkubatorer i  Sverige och Norge 
arbetade med rekrytering, affärsut-
vecklingsprocessen och investeringar.

Arbeta fram en modell för strategisk 
rekrytering genom att exprimentera 
med olika sätt att marknadsföra oss 
och skap en bra paketering av vårt 
erbjudande.

Genom ett tätt gränsöverskridande 
samarbete, utveckla en ny generisk 
affärsutvecklingsprocess för start-ups, 
som skapar långsiktigt hållbara före-
tag som verkar på en global marknad, 
och är attraktiva investeringsobjekt 
för såväl privata som offentliga inves-
terare.

Skapa ett gemensamt nätverk av 
investerare i gränsregionen Östfold 
och Fyrbodal.

Det vi ville arbeta med i projektet var skapa en 
struktur för att attrahera riskvilligt kapital till 
nystartade företag i Östfold och Fyrbodal. För att 
skapa denna struktur bestämde vi oss för 
följande aktiviteter: Benchmarking

Rekruttering

Process

Nettverk

PROSJEKTORGANISERING



För att bra idébärare i Fyrbodal och Östfold skulle få 

samma möjlighet till bra förutsättningar för att starta 

företag på innovativa affärsidéer arbetade Innovatum, 

Blender Collective tillsammans med Fredrikstad 

kommune fram projektet StarCap. StarCap är ett 

gränsöverskridande projekt med syftet att arbeta 

tillsammans över gränsen för att öka antalet 

snabbväxande nya företag och därmed tillväxten i 

gränsregionen.
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Prosjektmål 

Hovedmålet for prosjektet har vært å skape en struktur for å tiltrekke risikovillig kapital til oppstarts-
bedrifter i grenseregionen Fyrbodal-Østfold. Målparameteret for dette er å etablere et grenseover-
skridende investornettverk og at minst 10 bedrifter knyttet til prosjektets aktiviteter skal ha innhentet 
investeringer fra risikokapital. 

Vi anser oss ha nått huvudmålet med god marginal eftersom vi nått och även överträffat samtliga 
delmål. Det enda som vi inte lyckats med är att skapa ett gemensamt gränsöverskridande invester-
arnätverk, såsom vi tänkte från början. Vi har imidlertid identif isert et potensial i å involvere og akti-
vere lokal basert kapital henholdsvis i Østfold og Fyrbodal. Lokale investorer vil gjerne investere lokalt, 
og det er således også et innslag av patriotisme knyttet til et slikt engasjement. Vi samarbeider på 
tvers av grensen for å etablere løsninger som vil gjøre det lettere for lokale investorer å involvere seg 
i lokale foretak.

För att uppfylla kraven hos investerarna, har vi tidigare un-
der projektet omarbetat både marknadsföring och process 
och i samband med detta även anpassat kravställningen på 
de företag vi slussar in. 

I både Norge och Sverige har vi også rekruttert gjennom 
håndplukking av kandidater fra et bredt utvalg av nyet-
ablerte virksomheter i vår region. Dette har vi gjort med ut-
gangspunkt i registre over nye foretak og direkte kontakt 
med disse. Vi har også etablert et formalisert samarbeid 
med høgskolenes oppstartsprogram Drivhuset, og rekrut-
tert bedrifter fra studentmiljøet derfra. I Østfold har totalt 
17 utvalgte bedrifter gjennomgått en grundig prekvalif iser-
ing, og av disse f ikk 8 bedrifter tilbud om en plass i pro-
grammet.

Totalt har 76 företag som vi bedömer kan utvecklas till att 
uppfylla investerarnas krav rekryterats. Det innebär att vi 
överträffat målet med god marginal.

DELMÅL 1 
Prosjektet skal ha rekruttert minst 10 oppstarts-
bedrifter som oppfyller investorers kriterier for 
potensielle investeringsobjekter. 
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som kan utvikles til å oppfylle 
investorers krav er rekruttert 
til programmet på norsk og 
svensk side.

har lykkes med å hente inn 
privat risikokapital i prosjekt-
perioden.

har gjennomført programmet 
med den nye arbeidspros-
essen som er utviklet. 17 av 
disse har også samarbeidet 
over grensen.

76 foretak 50 foretak 22 foretak

Arbetsprocessen som utvecklats är både väl etablerad och 
fungerande, och nyttjas nå både i Trollhättan och Fredriks-
tad. Att vi har ett större antal företag än någonsin som fått 
riskkapital under de senaste åren, ser vi som ett kvitto på 
att processen fungerar. 

Totalt 50 företag har redan gått igenom processen. Här räknar 
vi de företag som fullföljt hela eller delar av processen under 
projektperioden och målet är därmed uppfyllt. Antal samar-
beten över gränsen är 17, så även här har vi nått målet.

DELMÅL 2 
Prosjektet skal ha etablert en felles arbeidspros-
ess for hvordan oppstartsbedriftene i prosjektets 
programmer skal settes i stand til å tiltrekke seg 
ekstern kapital. Arbeidsprosessen skal ha vært 
gjennomført av minst 10 oppstartsbedrifter, og 5 
av disse skal ha samarbeidet over grensen. 



Genom att vi tidigare i projektet deltagit i flera konferenser i både Sverige och Norge, samt även 
tidigare studiebesök i USA har vi skaffat oss god kunskap om vad som krävs för att hämta in kapi-
tal, och även hur man bör gå tillväga för att få en god långsiktighet när det gäller tillförsel av kapi-
tal. Vi erfarer at det er behov for nye initiativer for å stimulere regionens investorer til å engasjere 
seg i oppstartsbedrifter. Det er imidlertid et potensial i det at lokal kapital tenderer til å ønske å 
investere lokalt. Vi ser derfor muligheter gjennom å få flere investorer til å opptre som forretning-
sengler. Dette er personer som engasjerer seg i tidlig fase av en oppstartsbedrift, og bidrar med 
kapital, men også med råd og nettverk. 

Derfor har vi nå etablert et felles arrangement, Startup Day, hvor våre respektive startups f ikk 
pitche for regionale investorer og et stort publikum. Startup Day ble arrangert i Fredrikstad og 
Trollhättan i mai 2019. Dette har vist seg å være en attraktiv og etterlengtet møteplass, både for 
startups og investorer. Program og gjennomføring holdt høyt nivå, med internasjonale key notes 
og attraktiv regi. Startup Day vil bli videreført etter prosjektet som et fast årlig event både i Fredrik-
stad og Trollhättan.

När det gäller inhämtat kapital har 22 norska och svenska företag lyckats med detta i projektet, 
det innebär att vi också här nått vårt mål som var att tio företag skulle få in riskkapital.

Vi har fått en hel rad lärdomar utöver de mål och resultat vi förväntade oss, men det som 
främst  står ut bland dessa är att om man ska lyckas med tillväxt genom innovation f inns det 
två avgörande faktorer:

DELMÅL 3 
Oppstartsbedriftene har hentet inn nødvendig investert 
kapital for å kunne lansere sitt produkt i markedet. Minst 
10 oppstartsbedrifter skal ha lykkes med innhenting av 
investert kapital i prosjektperioden.

01
02

Startups måste också i tidig fas får möjlighet att prova 
sina produkter och t jänster hos potentiel la kunder och 
utveckla dem i  samarbete med dessa. Detta kan med 
fördel  ske i  samarbete mellan stora företag och start-
ups,  vi lket kan ge en “win-win” situation genom att de 
stora företagen får möjlighet till snabbare utvecklingstakt 
genom samarbetet med startupsen.
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St a r t u p s  m å s t e  f å  i n  h ö g r i s k k a p i t a l  i  t i d i g  fa s , 
e f t ersom det möjl iggör att de snabbt kan prova ut och 
testa sina produkter på marknaden. “Time-to-market” 
är idag viktigare än någonsin.



“Vi har vært så heldige å få være en del av StarCap 
p r o s j e k t e t  i  p e r i o d e n  2 0 18 -19 .  H e r  h a r  v i  f å t t 
u v u r d e l i g  h j e l p  a v  k o m p e t e n t e  r å d g i v e r e  s o m 
u t f o r d r e t  v å r e  b e s l u t n i n g e r  o g  h j a l p  o s s  å  e n -
d r e  h e l e  f o r r e t n i n g s m o d e l l e n  t i l  f o r e t a k e t .  V i 
h a r  o g s å  f å t t  g o d e  r å d  o g  v e i l e d n i n g  t i l  å  h e n t e 
i n n  k a p i t a l  f r a  v å r  f ø r s t e  i n v e s t o r. ”

— André Lier, gründer i Tidbit Global
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Prosjektmål i tabell

HOVUDMÅL
Att skapa en struktur för att framgångsrikt kunna attrahera riskkapital  t i l l  uppstartsföretag i 

gränsregionen Fyrbodal/Östfold.

Måleparameter 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019 Mål

Et grenseoverskridende investor-
nettverk skal være etablert, og 
minimum 10 bedrifter har innhen-
tet investeringer fra risikokapital.

90% 100% 100%

DELMÅL 1
Vi har rekruttert oppstartsbedrifter som oppfyller investorers kriterier for potensielle 

investeringsobjekter

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019

Måleparameter SV NO SV NO SV NO SV NO Totalt Mål

Minst 10 oppstartsbedrifter 
skal være rekruttert inn i pro-
grammene på svensk eller norsk 
side, utfra et konkret sett av 
felles kriterier.

27 1 9 3 11 4 11 4 76 10

DELMÅL 2
Vi har etablert en fel les arbeidsprosess for hvordan oppstartsbedriftene i  våre programmer skal 

settes i  stand ti l  å t i ltrekke seg ekstern kapital

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019

Måleparameter SV NO SV NO SV NO SV NO Totalt Mål

Arbeidsprosessen skal ha vært 
gjennomført av minst 10 opp-
startsbedrifter. 15 1 5 3 4 4 14 4 50 10

5 av disse skal ha samarbeidet 
over grensen. 2 2 1 1 6 5
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DELMÅL 3
Oppstartsbedriftene har hentet inn nødvendig kapital  for å kunne lansere sitt produkt i  markedet

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019

Måleparameter SV NO SV NO SV NO SV NO Totalt Mål

Minst 10 oppstartsbedrifter skal 
ha lykkes med innhenting av in-
vestert kapital i prosjektperioden. 5 3 1 1 1 10 1 22 10

RESULTAT FRÅN HA1
Måleparameter 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019 Mål

Genomförd och dokumenterad 
minst ett benchmark gällande 
rekrytering till uppstartsmiljöer. 100% 100%

Et välpaketerat och tydligt erbju-
dande til startups.

50% 60% 80% 100% 100%

En marknadsföringsstrategi. 40% 100% 100%

RESULTAT FRÅN HA2
Måleparameter 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019 Mål

En ny konkret og väldefinerad 
process som kan ta ett företag från 
mogen affärsidé till investeringsbart. 100% 100%

RESULTAT FRÅN HA3
Måleparameter 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019 Mål

En kartlägging som visar vilka inves-
terare som kan ta ett företag från 
mogen affärsidé till investeringsbart. 30% 30% 100% 100%

En kommunikationsstrategi för att 
kommunicera på bästa sätt med 
dessa investerare.

20% 20% 100% 100%

Et nätverk av svenska och norska in-
vesterare som är beredda att samar-
beta med de två uppstartsmiljöerna.

10% 30% 50% 100%*

En tydlig karvspecif ikation på vad 
som krävs för att ett företag ska 
vara attraktivt för investering. 70% 70% 100% 100%

*Inte lyckats med att ha ett gemensamt gränsöverskridande nettverk.
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INDIKATORER
För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal aktivitetsindikatorer fastställts

31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 30.09.2019

Måleparameter SV NO SV NO SV NO SV NO Totalt Mål

Delmål 1: 
Nyetableringer 27 1 9 3 11 4 17 4 76 10

Delmål 2.2: 
Samarbeid over grensen 2 2 5 8 17 5
Antal företag som etablerat sig, 
eller inlett samabete med företag 
på andra sidan gränsen.
(Summen av de två parametrarna 
over)

93 15
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Ved å vurdere våre potensielle investeringsobjekter på 
begge sider av grensen under ett, har vi hatt et langt bedre 
sammenligningsgrunnlag for å velge ut rette bedrifter.

Dette gjelder også for investorer.  Det er viktig å nå fram 
til tilstrekkelig antall investorer, da investevringsfond ofte 
har visse fagfelt og bransjer man retter seg mot. Vi erfarer 
på begge sider av grensen at lokale tidligfase investorer, 
eller forretningsengler, ønsker å investere lokalt og ikke 
grenseregionalt. Dette legger vi nå til grunn i det videre 
arbeidet fremover. 

Utnyttelse av krit isk masse

Grenseoverskridende 

merverdi

Gjennom å dele erfaringer og metoder, har vi lykkes med å 
rekruttere flere, og riktige foretak. Vi har sammen avdekket 
behovene i en oppstartsfase og funnet løsninger på hvor-
dan fasilitere dette.
 
Vi har ved å utnytte hverandres kompetanse lykkes med å 
gjøre bedriftene investerbare og presentert dem for poten-
sielle investorer.

Vi har også delt kunnskap med hensyn til gjennomføring 
av kapitalinnhenting og prosedyrene rundt emisjoner. 

Grensen som ressurs

Gjennom å utvikle hovedaktivitetene i dette prosjektet i fellesskap og oppnå de mål prosjektet har 
satt seg har vi høstet verdifull kompetanse og erfaring av hverandre. Prosjektet har fokusert på skape 
grenseoverskridende merverdi rundt momentene Grensen som ressurs og Utnyttelse av kritisk masse.

14



Aktiviteter og økonomi

HA O: Prosjektledelse

HA 1: Metoder for rekrytering

23%

Beskrivelse av prosjektets hovedaktiviteter med prosentvis 
andel av totalt budsjett.

17%

15

Projektledningen i StarCap baserades på tät kommunika-
tion mellan svensk och norsk projektledare. Dessa möten har 
mestadels skett via Skype för att minska resandet, men vi ge-
nomförde också många fysiska möten ofta i samband med 
konferenser, evenemang eller resor inom projektet. Se også 
avsnitt om prosjektorganisasjon.

Utveckla bra metoder för rekrytering av investeringsbara 
företag som uppfyller de kriterier som investerarna ställer.

Denna aktivitet delade vi in i tre delar, benchmarking, experi-
mentell marknadsföring, paketering och rekrytering.

Benchmark
Den första insatsen vi gjorde i detta arbetspaket var att ge-
nomföra ett benchmark där vi intervjuade ett antal sven-
ska och norska inkubatorer och acceleratorer. De frågor 
som ställdes handlade i huvudsak om hur de arbetade med 
marknadsföring, affärsutvecklingsprocess och investeringar. 
Intervjuobjekten f ick också beskriva vilka för- och nackdelar 
de såg med nuvarande arbetssätt. 
Intervjusvaren från denna benchmark använde vi sedan som 
underlag för vårt utvecklingsarbete inom projektet.

Eksperimentell markedsføring
En stor del av arbetet gick ut på att hitta nya vägar för 
marknadsföring. Akseleratoren hos Blender har jobbet med 
ulike metoder for kommunikasjon mot markedet, bl.a. via 
Facebook og egen nettside, men også via målrettet direkte 
utsendelse av onepager og ikke minst kommunikasjon direk-
te gjennom eget nettverk innenfor Blender Collective. Gjen-
nom verktøyet purehelp.no har man også fortløpende kart-
lagt alle nyetableringer sortert på geograf i og bransje.



34%
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Utveckling av en gemensam arbetsprocess för att företa-
gen i den svenska inkubatorn och den norska acceleratorn 
skall kunna attrahera externt kapital.

Som underlag för arbetet med utveckling av den nya pro-
cessen använde i huvudsak följande ingredienser:

Resultatet blev en tydlig process där vi tillsammans med 
företgen säkerställer såväl affärsidé och team som proto-
typ, f inansiering, skalning och realisering av internationell 
expansion.

I Trollhättan jobbade vi mycket med att mäta aktiviteten på 
vår hemsida, där man kan anmäla intresse för inkubatorn. 
Hemsidan justerades med fokus på ansökningar och mät-
punkter implementerades för att fånga upp avvikande be-
teende samt att säkerställa hur annonser levererar i antalet 
besök/signups. 

Nästa del i arbetet var att generera traf ik till webbsidan via 
Facebook-annonsering. Vi exprimenterade med olika typer av 
annonser och undersökte sedan hur dessa fungerade genom 
olika tester där räckvidd, engagemang, klick och konvertering 
mättes. Målgrupperna togs fram genom geograf i, intresse, 
och aktivitet. Vi utvecklade också ett graf-verktyg som låter 
affärsteamet i realtid hålla koll på hur olika marknadsföring-
sinsatser levererar.

Vi har också vid tre tillfällen genomfört en affärsidétävling med 
namnet Grow4bodal tillsammans med Almi Företagspartner, 
Nyföretagarcentrum och ett trettiotal andra partners. Dessa 
tävlingar har i genomsnitt gett oss ca 40 idébärare per år, 
varav flera har uppfyllt kraven för inträde till inkubatorn.

Förändringarna har som ni säkert noterat gett goda resultat 
och har starkt bidragit till att vi överträffade våra mål.

HA 2: Felles arbeidsprosess

Intervjusvar f rån benchmarking gällande affärsut-
vecklingsprocessen.

Stöd f rån andra externa affärsutvecklare.

Studiebesök på olika platser, Silicon Valley, Dublin, m.fl.

Projektteamets och affärsutvecklarnas samlade 
erfarenheter.



13%
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HA 3: Koblinger mot kapital
I denna aktivitet började vi med att kartlägga de etablerade 
investerare som fanns i vårt område. Utifrån denna kartläg-
gning började vi sedan undersöka vilka som kunde vara tän-
kbara att knyta till det gränsöverskridande nätverk av inves-
terare som vi avsåg att skapa.

När vi sedan kontaktade flera av dessa investerare för att höra 
hur de tänker vid investeringar, insåg vi ganska snabbt att lo-
kala investerare vill investera lokalt i första hand. Det ledde till 
att vi f ick börja fokusera på att bilda ett lokalt investerarnät-
verk i respektive land.

Eftersom alla aktiviteter i projektet skedde mer eller mindre 
parallellt kunde vi nyttja mycket av det vi lärde oss av inves-
terarna i utvecklingsarbetet av den nya processen.

Vid projektets slut har ca en tredjedel av företagen fått in-
vesteringar från olika källor, flera av dessa är investeringar 
från lokala investerare, men vi har även hittat andra källor till 
f inansiering som t.ex. Crowdfunding som kan fungera bra i 
vissa sammanhang.

HA 4: Informasjon og kommunikasjon

Se beskrivelse under avsnitt Kommunikasjon på side 23-24.

13%



Studieresor
Projektet har genomfört el ler deltagit i  studieresor ti l l 

följande resmål:
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Sil icon Valley
Arrangör:  Västra Götalandsregionen

Syfte:
Syftet var att få inspiration och lärdomar från bl.a. Stanford University, SRI, Y-Combinator, facebook 
m.fl samt att skapa nya kontaktytor och nätverk till nytta för inkubatorbolagen.

Lärdomar:
Deltagarna f ick en inblick i:

hur f inansiärer i Silicon Valley tänker och logiken i deras fonder, de olika investeringsrundornas storlek 
samt de olika parternas ägande vid respektive runda.

hur inkubatorer arbetar i Silicon Valley vid ett besök på den kända inkubatorn  Y-Combinator.

vad svenska/norska bolag bör tänka på innan man beslutar sig för att flytta till Silicon Valley.

Dublin
Arrangör:  StarCap-prosjektet

Syfte:
Kunnskapsinnhenting og nettverksbygging mot ledende miljøer innenfor bedriftsutvikling i Europa. 
Vi deltok på konferansen Coworking Europe og besøkte National Digital Research Centre, som er en 
av Europas ledende inkubatorer

Lärdomar:
Hvordan møter man oppstartsbedriftenes behov for kontorfasiliteter og stimulerer nettverksbygging 
og næringsrettet samarbeid mot andre bedrifter. Internasjonale trender går i retning av mer kom-
mersielt drevne coworkingsteder, som ofte da går på bekostning av mer brukerfokuserte nettverk og 
miljøer.

Metoder og erfaringer innen kunnskapsoverføring, og skreddersydde løsninger for de mest ambisiøse 
og lovende startups.
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Göteborg
Arrangör:  StarCap-prosjektet

Syfte:
Syftet var att besöka konferensen Connect2Capital som är en konferens där startups kan möta inves-
terare. Konferensen som nämnts tidigare bestod av en utställning och en konferensdel där besökarna 
bjöds på intressanta föreläsningar och där startups också¨kan få tillfälle att pitcha sin affärsidé inför 
ett stort antal investerare. Projektet hade ett stormöte under konferensen där både projektteam och 
ett antal norska och svenska startups deltog.

Lärdomar:
Många bra exempel på pitchar.
Insikt i hur samspelet kan fungera mellan investerare och startups.
Interessante key notes fra Nasdac og andre ledende internasjonale miljøer.
Nettverksbygging og erfaringsutveksling på nordisk nivå.

Oslo
Arrangör:  StarCap-prosjektet

Syfte:
Deltakelse på konferansen Seed Forum International i Operaen. 
Lärdomar:
På konferansen møttes et stort antall internasjonale investorer og startups, og det ble avholdt mer 
enn 100 pitcher, samt key notes fra ledende internasjonale aktører. Dette ga oss et verdifullt innblikk 
i både rådende trender, metodikk for oppstartshjelp, og ikke minst hvordan investorer selv vur-
derer aktuelle investeringsobjekter.

Helsingfors
Arrangör:  StarCap-prosjektet

Syfte:
Syftet var att besöka konferensen Slush som är Europas största event för investerare och startups 
med ca 25 000 besökare från hela världen. Under konferensen genomförde vi ett projektmöte, där 
styrgrupp, projektgrupp och ett antal företag deltog från båda länder deltog. Totalt 18 personer från 
elva företag deltog utöver projektgrupp och styrgrupp. Samtliga företag hade förbokat möten med 
investerare.
Lärdomar:
Företagen f ick träffa professionella investerare och pitcha sin idé i mötet mellan dem. Detta gav dem 
många nya kontakter och mycket kunskap om förbättringsmöjligheter med sig hem.

Dessutom f ick vi alla mycket kunskap till oss genom att lyssna på investerare och föreläsare från hela 
världen.
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Warszawa
Arrangör:  StarCap-prosjektet

Syfte: 
Warszawa är för närvarande en av Europas hetaste städer när det gäller startups. Syftet med resan var 
att projektteamet ville se hur vi stod oss mot det som pågår där, och försöka få med oss kunskap och 
inspiration hem.
Vi besökte följande organisationer:

Geek Girl Carrots
En global gräsrotsorganisation med ursprung i Polen som har fokus på att locka kvinnor till teknikyrken. 
De samlar kvinnor som arbetar i tekniska yrken och kvinnor med startup-idéer, studenter och många 
fler. De arbetar också för att skapa företagssamarbete och är värd för program baserade på FN: s SDG. 

Foundation for Technology Entrepreneurship
En organisation som hjälper företag och stora företag att samarbeta med innovativa nystartade före-
tag.

Microsoft for startups
Ett program som stöder världens mest lovande teknikföretag. De startups som accepteras till pro-
grammet får tillgång till resurser för affärer och Microsofts teknologi som hjälper dem att snabba upp 
tillväxten.

HUBHUB
En organisation som arbetar med att ansluta företag till internationella ekosystem för att minska hin-
der för global innovation.

The Heart
Ett samarbetscenter som syftar till att främja affärsrelationer mellan stora företag och startups som är 
redo att skala upp i Europa och Israel.

Lärdomar:
Vi f ick med oss mycket kunskap om olika organisationers sätt att arbeta och en hel del insikter om 
likheter och skillnader mellan våra olika kulturer. Vi såg också en hel del som fungerar bra i stora 
städer, som vi kan ta med oss och försöka utveckla för att passa vår egen geograf i. En slående punkt 
var att samarbetet mellan stora företag och startups är något som börjat växa och kommer att bli rik-
tigt hett om det får utvecklas. Under besöket hos Geek Girl Carrots f ick vi också bra tips och idéer om 
hur vi kan arbeta mer med jämställdhet i våra startup-miljöer.



Hållbar utveckling alla dimensioner, är ett av 
de krav som vi numer ställer på företagen för 
att få komma in i den inkubator och den accel-
erator som vi arbetar i.

Att öka företagandet oavsett kön, etnisk bak-
grund, etc. är något vi ständigt arbetar med 
genom att marknadsföra och agera på ett sätt-
så att alla känner sig välkomna. I vårt dagliga 
arbete handlar det t ex om ett välkomnande 
bemötande, språk och innehåll i våra miljöer.

Forøvrig har vi gjennomført flere konkrete 
aktiviteter for å rette fokus på bærekraft, like 
muligheter og likestilling.

Alle er velkommen
Under projektet genomförde vi i Trollhättan 
en specif ik aktivitet för att öka mångfald och 
integration. Projektet anordnade tillsammans 
med Trollhättans stad och Double Cup ett 
evenemang som vi kallade Open Cup med in-
riktning på IT. Double Cup bjöd in åtta kandi-
dater som hade IT bakgrund ur sitt nätverk, vi 
tog även hjälp av arbetsförmedlingen och bjöd 
in ytterligare sex nyanlända kandidater med 
IT bakgrund. Projektet bjöd in sex företag från 
inkubatorn. Totalt deltog fem kvinnor och 15 
män vid träffen.

Double Cup är en organisation som arbetar 
med att skapa integration och nätverkande 
genom personliga och enkla möten på ar-
betsplatser. Det sker vid en förutsättningslös 
f ika mellan Framtidsguide (person från före-
tag/organisation) och Kandidat (nyanländ i 
etableringsfasen eller asylsökande).

Träffen inleddes med att alla kandidater berät-
tade vilka de var, vad de hade för erfarenhet 
och vad de var intresserade av. Därefter berät-
tade företagen om sin affärsidé och gav en 
beskrivning av vilka de var och vad de behövde 
stöd med. Presentationerna följdes av ett fritt 
mingel där företagen och kandidaterna dis-
kuterade fritt och öppet, följt av ett mer upp-
styrd mingel där alla kandidater f ick möjlighet 
att prata med alla företag.

Efter träffen sammanställde alla kandidater 
en lista över vilka företag de var intresserade 
av att prata mer med. Arbetsförmedlingen tog 
tillsammans med Innovatum ansvar för att 
matcha kandidaterna med företagen för fort-
satta möten. Resultatet av träffen var att fem 
företag f ick nya möten med minst en av kan-
didaterna och 2 av dessa företag kunde sedan 
erbjuda totalt tre kandidater en språkpraktik.

Open Cup Fika

Horisontale kriterier
Integrering av hål lbar utveckl ing,  l ika möjl igheter og jämstäl ldhet
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Fredrikstadbedriften Becour utvikler løsninger 
for å øke andelen fornybar energi og flytte for-
bruket bort fra fossile og kjernefysiske ener-
gikilder. Man ser en økende vilje til å “handle 
grønt”, men dette forutsetter at forbrukere og 
næringsliv har tillit til at pengene deres går 
til økt produksjon av fornybar energi. Becour 
tilbyr løsninger på dette til både energipro-
dusenter, energiselgere og strømkunder i Eu-
ropa, USA og Asia. 

Vi har hos Blender arrangert et eget medle-
msmøte hvor Becour presenterte virksom-
heten og løsningene de har utviklet, for å 
stimulere til økt engasjement for mulighetene 
innenfor en teknologidrevet bærekraftig ut-
vikling av energisektoren.

Becour
Catalysts er en organisasjon som kobler per-
soner med minoritetsbakgrunn med frivil-
lige mentorer fra bedrifter og lokalsamfunn i 
et seksmåneders mentorprogram. Mentorer 
får opplæring i metoder for å identif isere del-
takernes styrker. Arbeidet skjer med utgang-
spunkt i at man utvikler seg best om man leter 
frem til mestringsfølelsen og videreutvikler 
det man er god til. 

Vi har hos Blender arrangert en workshop for 
å introdusere Catalysts for våre startups og an-
dre medlemmer, og organisasjonen har i dag 
jevnlige mentormøter hos Blender.

Catalysts

Sustain.Global er et utviklingsprosjekt hos 
teknologi og kommunikasjonsbyrået Netron. 
Målet er å kunne spore og formidle opphavet 
til ethvert produkts råvarer og bestanddeler 
ved hjelp av blockchainteknologi. Det er ut-
viklet flere platformer som gjør dette mulig 
rent teknisk, men det gjenstår å forbedre og 
tilgjengliggjøre informasjonen på en måte som 
er enkel og forståelig for forbrukeren. Dette er 
en forutsetning for at publikum kan foreta ak-
tive valg og endre sitt forbruksmønster. 

Vi har hos Blender arrangert en workshop hvor 
Netron presenterte prosjektet og de potensi-
elle løsningene som dette representerer i stor 
skala. Våre startups og andre medlemmer er 
invitert til å involvere seg i prosjektet.

Sustain.Global
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Kommunikasjon

Projektet upprättade under projektstarten en hemsi-
da som beskriver projektet. Denne har vært oppdatert 
sporadisk under prosjektets gang, mens løpende ny-
heter har blitt postet på Facebookprof ilen til Innova-
tum og Blender.
 
Projektet har också exponerats på olika konferenser 
ex.vis Connect2Capital där vi hade en monter i utstäl-
lardelen av konferensen. Vår monter rönte stort intres-
se och var välbesökt under hela konferensen.

I övrigt har den mesta kommunikationen skett via 
facebook, som är den plattform där vi lättast träffar vår 
målgrupp.

Vi har også presentert programmet gjennom en rekke 
innlegg på konferanser og andre møteplasser, og det 
er produsert en enkel trykksak med informasjon om 
våre tilbud i Fyrbodal / Østfold.

Tidlig i prosjektet påbörjades arbetet med att strukturera marknadsföringen med 
syftet att öka ansökningar samt strömlinjeforma ansökningsprocessen.

Eivind Vogel-Rödin, Lennart Walldén og 
Kjetil Haugbro på stand for StarCap un-
der Connect2Capital i Gøteborg.
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www.starcap.se

www.starcap.no

WEB



Nyhetsoppslag
Her er et utvalg digitale nyhetsoppslag:

http://kunnskapsverket.org/nyheter/samlokaliseringer-og-coworking-blender-collective-tar-hele-ostfold
 
https://www.f-b.no/kultur/hydrogenfabrikken/kjetil-haugbro/arena-magica-vokser-og-bytter-
navn/s/5-59-646399
 
https://www.f-b.no/nyheter/sparebankstiftelsen-ostfold-akershus/sparebank-1-ostfold-akershus/blender-
collective-far-800-000-kroner/s/5-59-726384
 
http://www.ttela.se/n%C3%A4ringsliv/d%C3%A4rf%C3%B6r-f%C3%A5r-innovatum-utm%C3%A4rkelse-
igen-1.4459479
 
http://www.breakit.se/artikel/8179/stidner-ska-knocka-fraktproblemen-far-in-svea-ekonomi-som-storagare
 
http://www.breakit.se/artikel/7735/dronare-fran-flypulse-ska-fa-hjartan-som-stannat-att-borja-sla-igen
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Forankring

På bakgrunn av de gode resultatene fra StarCap, øn-
sker partnerne å videreføre samarbeidet. Man har 
identif isert nye sammenfallende utfordringer som 
kan løses gjennom felles aktiviteter og samarbeid over 
grensen. Høsten 2019 søker Innovatum Startup og 
Blender om medfinansiering til et nytt Interregpros-
jekt. Prosjektet har fått navnet RIS - Rural Innovation 
Stimulation. Dette er et samarbeidsprosjekt som skal 
bedre forutsetningene i grenseregionen for innovas-
jon og kapitalinnhenting i tidlig fase av oppstartsbed-
rift. Prosjektpartnerne erfarer at det er behov for an-
dre strategier og tiltak i vår region enn i storbyer som 
Stockholm, Oslo og Gøteborg.

Dette prosjektet vil ha to arbeidspakker. I båda ar-
betspaketen ska inledande arbete genomföras för att 
ta lärdom från omvärlden och tidigare erfarenhet av 
samverkan, projekt StarCap och kompetens som ligger 
i projektpartners organisationer för att kunna anpassa 
bef intliga strukturer och modeller beprövad i storstad-
sområden till den kontext som projektparterna ge-
mensamt bef inner sig i.

Prosjektet vil ha en varighet på 2,5 år og et totalt bud-
sjett på EUR 287 000 på norsk side og EUR 1 074 500 
på svensk side.

Projektet har till stor del bestått i att utveckla metoder 
som vi sedan kunnat använda direkt i vårt dagliga ar-
bete. Arbetet med utprovningen har skett enligt PD-
CA-strukturen som syns på bilden. PDCA står för Plan 
(Planera), Do (Genomföra), Check (Kontrollera) och Act 
(Agera).

Det innebär att projektets resultat implementeras di-
rekt i vårt dagliga arbete, och kommer att tillämpas 
under lång tid framöver. Projektets resultat kommer 
också vara en långsiktig källa till kunskap för kom-
mande satsningar.

Forankring av prosjektets 
resultat og effekter



Hermund Arntzen Dahle og Olivia 
Ôsterberg fra startupbolaget Asamt un-
der Startup Day Østfold.
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Utforska och skapa en anpassad investeringsmodell för 
att startups i tidiga faser ska kunna få tillgång till små, 
men för utvecklingen av sin verksamhet, avgörande 
kapitaltillskott där investerare medvetet går in med 
hög risk. Detta är precis den tidpunkt och storleksord-
ning på investering som saknas på marknaden idag, 
speciellt utanför storstadsområden.

Målet är att skapa en generell modell för Østfold och 
Fyrbodal som är upprepbar, hållbar i längden, och indi-
vidoberoende. Modellen ska ha två ben, en på startups 
sida, och en på privatinvesterarens sida. För innovativa 
startups ska den öka och underlätta tillgång till kapi-
tal i tidig fas, och för investerare ska den upplysa om 
och underlätta deltagande av investering i nystartade 
företag.

För att kunna uppnå en sådan modell måste arbetet in-
nehålla bland annat omvärldsbevakning av nya spän-
nande företag, affärsidéer och entreprenörer, kontinu-
erlig kunskapstillförsel och insamling av affärsänglar 
och investerare (nya, potentiella samt bef intliga), samt 
att skapa förutsättningar för ett lättillgängligt format 
för investering i kvalitetssäkrade, lovande, innova-
tiva startups via en tydlig och lättförståelig invester-
ingsmodell. 

Konkret innebär detta att:

Flere nye innovative foretak i 
grenseregionen etableres gjen-
nom en ny, mer bærekraftig in-
vesteringsmodell som gjør det 
lettere for investorer på begge 
sider av grensen å gå inn på et 
tidligere stadium enn tradis-
jonell risikokapital, og med 
mulighet for å investere mind-
re beløp med høyere risiko enn 
normalt.

Delmål 1
Arbeidspakke 1:

INVESTERINGSMODELL

Samla potentiella deltagande startups (deal-
flow) inom gränsregionen för att uppnå en 
kritisk massa av intressanta startup-företag.

Kvalitetssäkra dessa startups och fungera 
som ett pålitligt f ilter för investerare så att de
investeringsobjekt som presenteras är intressanta.

Standardisera investeringsupplägget så att 
det är lika för alla, är attraktiv för både inves-
terare och startup-företagen samt juridiskt 
korrekt och hållbart.

Förvalta investeringsportföljen och hålla koll 
på utveckling av individuella startups för att 
kunna uppmuntra till följdinvesteringar



Utveckla en modell som gör medelstora och stora 
företag (Bushes), med huvudkontor i eller starka kop-
plingar till projektregionen, mer involverade i innova-
tions- och sysselsättningsfrämjande aktiviteter med 
innovativa nystartade företag (Bees). Avsikten är att 
samverkan ska leda till ömsesidig nytta för båda par-
ter, precis som blommande buskar och bin har ömse-
sidig nytta av varandra.

Genom etablerad samverkan mellan startups och 
etablerade företag kan t ex startups få tidig
verif iering av kund/marknadsbehov, matchning av be-
hov mot innovation och affärsidé och tillgång till spets-
kompetens. Etablerade företag kan stärka sin egen 
innovationsgrad och tillföra kompetens som komple-
ment till sin interna innovation.

Arbetspaketet innebär bland annat kartläggning/
omvärldsbevakning av både lovande och innovativa 
startups samt lämpliga och villiga etablerade me-
delstora företag i hela gränsregionen, koordinering av 
gemensamma gränsöverskridande aktiviteter, utfor-
skning och koppling, utvärdering, och eventuell up-
pskalning av positiva utfall.

Konkret innebär detta att:

Flere nye innovasjoner som gir 
styrket konkurransekraft, gjen-
nom å skape en modell der 
etablerte næringsaktører og 
Startups i grenseregionen Øst-
fold og Fyrbodal samvirker om 
produkt- og tjenesteutvikling.

Delmål 2
Arbeidspakke 2:

BEES & BUSHES

Jobba med potentiella deltagare inom 
gränsregionen för att uppnå en kritisk massa 
av intressanta startup företag och relevanta 
etablerade medelstora företag.

Paketera modellen på ett sätt som gör det 
attraktiv för etablerade bolag att vara med.

Säkra relevans mellan startups och etablerade 
företag genom att fungera som matchmaker/
f ilter så endast relevanta parter möts.

Skapa en standard och upprepbar rutin som 
gör att utvärderingar och nästa steg kan 
förenklas och man kan komma till skott tidig-
are och snabbare.
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“Vi har fått fantastiska möjligheter genom de olika 
insatserna från StarCap. Inte minst när det gäller 
den nya affärsprocessen som varit en kompass i 
utvecklingsresan av vår startup”

— Robert Mertens, Mooringo
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Tommy Gustavsson, 
VD Easy Trigger
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