
Connect är en ideell organisation som matchar 

entreprenörer med kompetens och kapital från 

näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till 

verkliga och varaktiga resultat. 

Vi skapar tillväxt. 
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Kvalifiserings - 
møte 

Gjennomgang av 
konseptet 

(forretningsplan 
og dryrun) 

Sette sammen 
panel «riktige 

ressurspersoner» 

CONNECT 
Springbrett 

Debrifing 

 
CONNECT Springbrett 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5PvsaikR2zg 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5PvsaikR2zg


Våra regioner 

 
50 000 ideella professionella timmar 

850 aktiviteter/år 
15 500 aktiva 
kompetenser 

550 affärsänglar  
550 Språngbrädor 

60 investerarträffar 
210 bolag presenterar 

för investerare 
 
 



  

Øke konkurransekraften i SMB-markedet 

 
 CONNECT jobber internasjonalt 

 Utfordringer og muligheter for vekst SMB 

 Resultater fra CIFA Foretagsacceleratoren 

 Erfaringer fra prosjektet- hva tar vi med oss 

 Mål og fokus 2015-2017 



Arbeidsplasser skapes i nye bedrifter 



Vekstmodeller Norske vs U.S bedrifter 

 

www.nextstepgrowth.com 



 Utfordringer for norske selskaper internasjonalt  

 

 Undervurderer faktorene for å lykkes kommersielt 

 

 Manglende krav og forventninger fra det offentlige og tidlig 
fase investorer 

 

 For svak gjennomføringsevne 

 

 



Å lykkes med internasjonal vekst 

 Trenger kompetente eiere  

 Økt kommersielt fokus  

 Fokus på kunder og salg 

 Måle resultater 

 Syreteste strategier løpende  

 Hente inn ekstern kunnskap 

 



 
Det offentliga och privata näringslivet i 

samverkan 
 
 

 



Affärsängelnätverk 

och investeringar 

 



Bakgrund 

• Brist på startkapital hämmar tillväxt 

 

• ”Ägarkapitalgap”: Ökat avstånd mellan informellt och  

          formellt riskkapital (venture capital) 

 

• Affärsänglar har en viktig roll vad gäller finansiering av nystartade företag då 
de bidrar med kompetens, kapital och nätverk 

 

• 193 aktiva affärsänglar i Connect Sveriges nätverk har kartlagts:  

         Frågor som undersökts: satsningar på kvinnliga affärsänglar, regionala 
skillnader, exits, syndikering och hur affärsänglars investeringar kan 
stimuleras 

 

 

 



Hur ser fördelningen  

av änglar ut idag? (forts) 

 

 

Figur 1. Åldersfördelning                                           Figur 2. Andel män och kvinnor i olika regioner 
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Vilka branscher är änglarna 

intresserade av? 

 

• IT och kommunikation mest intressant 

• En relativt stor andel intresserade av Healthcare och Cleantech 

• 80 % av änglarna är intresserade av att veta mer om Connect Green och energiområdet 
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Syndikering 

• 69 % av änglarna i Connect Sverige har syndikerat 

• 90 % är intresserade av att syndikera 
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Vilka insatser ser änglarna själva för 

att öka investeringar? 

  

      74 % uttrycker behov av kompetensutveckling. 
Exempel på områden som nämns: 
företagsvärdering, juridik runt avtal, lösningar 
för exit, redovisning och skattefrågor 



Affärsängelnätverk 

och investeringar 

 



EUs årlige publikasjon Innovation Union scoreboard (RIS)  

   

Norge på stedet hvil………… 

 

«Heller ikke denne gangen kommer Norge seg over 
gjennomsnittet når det gjelder innovasjonsevne 
sammenlignet med de andre EU medlemslandene». 

 

Finland, Sverige og Danmark som innovation leaders.  

Regionene bedre ut. Oslo og Akershus, Vestlandet og 
Trøndelag ble rangert som innovation followers.  

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ris/ris-2014_en.pdf


Den 1 augusti 2014 har 82 bolag tecknat 

avtal med Connect Norr 

FöretagsAcceleratorn® 

 

De omsätter tillsammans 505 358 000kr 

De har tillsammans 378 anställda 

 

Genomsnittlig omsättning per bolag är  

6 165 098kr 

Genomsnittligt antal anställda per bolag är 

4,6 

 

Ökning sedan tecknat avtal med Connect 

Norr FöretagsAccelerator®: 

Omsättning 93 391 0000kr (35%) 

Antal anställda 101st (33%) 

  Alla siffror från Bolagsverket 

 

Connect Norr FöretagsAcceleratorn® 

http://www.interreg-sverige-norge.com/index.asp


Hela 28.1% av företagen svarar att deras internationella samarbete/försäljning ökat. Detta är positivt 
och CONNECTs gränsöverskridande aktiviteter därigenom har gett resultat. Intresset för 
internationella affärer har ökat vilket medfört ökat samarbete och ökad försäljning. CONNECTs 
målsättning är att detta ska öka ännu mer. Fler företag kommer att kunna ta del av CONNECTs 
gränsöverskridande aktiviteter i framtiden.  

På frågan om ökat intresset för samarbete och kunskapsutbyte med Nordiska företagare och 
organisationer efter aktiviteter med CONNECT så svarar hela 48.5 % av företagarna att det fått ökat 
intresse. Detta visar tydligt att CONNECTs arbete med gränsöverskridande aktiviteter verkligen gett 
resultat. Med vår hjälp har företagarna insett att det inte är så stora handelshinder mellan länderna. 

Bolagen om Connect Norr og Trøndelag FöretagsAcceleratorn® 



Hva sier entreprenørene de trenger? 



CONNECT norra Norge och Sverige samverkar… 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=sv


…och nu vill norra Finland ingå i Connect-familjen 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=sv


…och nu vill norra Finland ingå i Connect-familjen 

NIHAK 

KOSEK 

Ylivieskan seutukunta  

Rovaniemen Kehitys Oy  

Digipolis 

University of Oulu 

Vaasa (?) 
 

Connect Norr 
 

Connect Tröndelag 

Connect NordNorge 
 

Över ett år tillsammans utvecklat gemensamt koncept. 

Detta förarbete har finansierats av Länsstyrelsen Norrbotten och EU 

Interreg IV A Nord. 

 

Sjösatt ”Bryggstart” hösten 2014 finansierat av Länsstyrelserna 

Norrbotten och Västernorrland samt Regionerna Jämtland och 

Västerbotten. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=sv
Finish associates SweFiNo.docx


GEMENSAMT NÄTVERK AV INVESTERARE 

 

Tillföra 120 mkr i nytt kapital till norra 

Sveriges tillväxtbolag 

 

Antalet anställda ska öka med 20-60% 

Omsättningen ska öka med 20-60% 

 

Via Connect partner: Norra Sveriges 

investerare ska utvecklas för att bli bättre 

investerare 

 

Utveckla 40 eller fler svenska bolag per år 

via Språngbrädan 

 

Mentorprogram inom Företags-

Acceleratorn®. Kapitalsökande bolag 

tilldelas mentor som kan kapitalbranschen 

 

Rådgivande till alla som söker ägarkapital 

och annan tillväxtfinansiering. 

 

Bolag ska erbjudas möjlighet att nå Connect 

investerarnätverk i övriga världen 

 

Digital internationell plattform investerare-

bolag 

Felles Nordisk Investornettverk 

http://www.interreg-sverige-norge.com/index.asp
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sweden.svg?uselang=sv
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg?uselang=sv


Connect är en ideell organisation som matchar 

entreprenörer med kompetens och kapital från 

näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till 

verkliga och varaktiga resultat. 

Vi skapar tillväxt. 

Tackar! 


