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Litt om…

• Segel og våre erfaringer

• Eksport og internasjonalisering

• Inngangsstrategier

• Veier fram og finansieringskilder



www.segel.no



FOKUS

• Internasjonalisering

• Markeds- og 
kundeutvikling

• Innovasjon• Innovasjon

• Strategi- og 
forretningsutvikling

• Forretningsmodellering

• Management for hire

• Prosjektledelse



“En liten bedrift som West Mekan har gjennom EXPO Sogn og Fjordane 

fått hjelp til å få i gang en internasjonaliseringsprosess basert på forarbeid og 

kunnskap i stedet for en serie tilfeldigheter slik det har vært frem til nå. 

Dette vil på lang sikt gi best resultat med hensyn til organisering, opplæring, 

kostnader og omsetning.”

Konrad Skibenes, dagleg leiar West Mekan AS

“Lerum Fabrikker har gjennom EXPO Sogn og Fjordane 

fått ein meir strukturert prosess og betre planlegging av eksportsatsinga. 

I tillegg bidreg Innovasjon Norge med å oppretthalde 

fokus på  eksport i ein travel kvardag”

Sigbjørn Stedje, markedsdirektør Lerum AS



First Process AS



10 fallgruver ved 
eksport

• Starte når en har dårlig 
lønnsomhet og problemer
hjemme

• Internasjonalisere for raskt, for 
bredt eller stort 

• Forsøker å gjøre alt selv, uten• Forsøker å gjøre alt selv, uten
å samarbeide og uten å ta råd 
fra andre

• Inngår allianser uten selv å ha 
noe å bidra med

• Forsøker å detaljstyre alt fra
Norge eller bruker bare norske 
ledere

“Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter” 

Prof. Torgeir Reve, NHH



10 fallgruver ved 
eksport (forts.)

• Stopper ikke i tide fordi det er gått 
prestisje i satsningen

• Tar for stor risiko; partnere, 
forhandlere, kunder, eller utsettes 
for dårleg forretningsmoralfor dårleg forretningsmoral

• Tar med seg “Little Norway” til 
utlandet

• Mangler økonomiske ressurser og 
markedsmessig kompetanse

• Mangler lederkompetanse og 
organisasjon for å håndtere
internasjonal virksomhet



Flere faktorer påvirker valg av 
inngangsstrategi

• Strategisk hensikt
– Marked, ressurser, kompetanse,..

• Produktet
– Kompleksitet, fortrinn,

• Interne faktorer
– Selskapets størrelse, Internasjonal erfaring, økonomi– Selskapets størrelse, Internasjonal erfaring, økonomi

• Ønsket modus
– Risiko, kontroll, fleksibilitet

• Transaksjons-spesifikke faktorer
– Taus kunnskap

– Transaksjonshyppighet, usikkerhet, m.v.

• Eksterne faktorer
– Kulturelle forskjeller, landrisiko, markedsstørrelse og – vekst, direkte og 

indirekte handelshindringer, konkurranseintensitet, få relevante 
eksportkontakter 



Inngangsstrategier

fra Tradisjonell:
• Trinn 0: Står selv for alt salg direkte mot 

utenlandsk kunde

• Trinn 1: Eksport via uavhengige 
representanter (agenter)

• Trinn 2: Etablering av internasjonalt 
salgsselskapsalgsselskap

• Trinn 3: Etablering av internasjonal 
produksjonsenhet.

til Born Globals – går rett på det 

internasjonale markedet

• Typisk; avansert teknologi, spesialisert, 
sterkt konkurransefortrinn i sin nisje, 
differensiert design

• Internasjonalisering gjennom 
nettverksrelasjoner 



Noen veier til India

For enkeltbedrifter:

• MatchMaking

• NOPEF• NOPEF

Sammen med andre:

• FRAM-Marked (Navigator)

• Bedriftsnettverk (MVP)



NOPEF

• Internasjonaliseringsprosjekt – forprosjekt 
– Hensikt: Etablering av selskap, evt. joint venture.

– Lån opp til 40 % av prosjektkostnadene, inkl. reisekostnader, 
konsulenthonorarer og egne interne lønnskostnader. Max 65’ Euro. Lånet 
konverteres normalt til støtte etter at prosjektet er gjennomført. konverteres normalt til støtte etter at prosjektet er gjennomført. 

– Prioritert: Høy innovasjonsgrad, miljø og energi, helseteknologi.

Ide Ideforming Forprosjekt
Hoved-

prosjekt



FRAM – Marked (Navigator)

• IN - Kompetansetjeneste med fokus på internasjonalisering

• 10 bedrifter – Prosjektperiode 16 måneder 

1. 2. 
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1. 

En klynge/sektor

Et marked

2. 

En klynge/sektor

Flere markeder

3. 

Flere sektorer
Ett marked

4. 

Flere sektorer
Flere markeder



FRAM - Marked (forts.)

• 4 – 6 samlinger 

• Minimum en samling i utlandet

• Fleksibelt innhold

Samling 2
Revidert sit.analyse
Valg av int. prosjekt

Samling 3
Marked og nettverk

Utenlandssaml.

Samling 1
Felles plattform

Sit.analyse

Samling 4
Konkretisering av

int. plan

Samling 5
Videreføring og 
implementering

Samling 6
Rekruttering andre

tjenester i IN
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• Egen rådgiver 80 timer inkl. situasjonsanalyse PLUSS

• 50 timer som bør leveres av andre enn fast rådgiver

Valg av int. prosjekt Utenlandssaml.Sit.analyse int. plan implementering tjenester i IN



Meir nyttig informasjon

http://www.nopef.com/pages/se/framsida.php

http://gml.innovasjonnorge.no/Tjenester/Programmer/BMMP/

http://www.innovasjonnorge.no/Internasjonalisering/Navigator/ 

Den indiske ambassaden i Oslo.

http://www.indemb.no/

Doing business in India – nedlastbare pdf dokument:
http://www.indemb.no/Pics/WordDoc/Doing%20Busines%20In%20India.pdf

http://www.nicci.no/sites/default/files/newsletters/Rapport_India2012_Web2%200.pdf

http://www.nicci.no/app/webroot/
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