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Til i dag har dere lest…

1. Hva var problemstillingen til 

forfatterne?

2. Hvordan gikk de frem for å finne ut 

av problemstillingen sin?

3. Hva fant de ut?
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5 prinsipper for effectuation

1. Bird in Hand

Start prosjektet ditt med  å se etter muligheter blant 

egne ressurser og nettverk

2. Affordable loss

Hold risiko lav ved å jobbe bevisst innenfor en ramme 

for et overkommelig tap. Sett mål og jobb med 

prosjektet med dette prinsippet i tankene i alle steg

4. Crazy Quilt

Skap strategiske partnerskap med selvvalgte 

interessenter som gjennom forpliktelser til prosjektet 

bidrar med egne ressurser og nettverk. 

3. Lemonade

Overraskelser kommer, og ting kommer ikke til å gå 

som planlagt. Ta i mot overraskelsene og se etter 

mulighetene i dem. 

5. Pilot in the Plane

Fokuser på de tingene du kan kontrollere og ta 

styringen. I stedet for å prøve å se frem i tid og 

predikere fremtiden, bør du ta fremtiden i egne 

hender og skape den. 



Når vi setter alt sammen…
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En logikk for de som skal starte.

Det er som første gir.



2 ulike faser for en virksomhet

Løse 

kundebehov

Validere 

kunden

Pivot

Øke 

kundevolumet

Utvikle 

virksomheten

Konseptutvikling

Etablering og vekst



4 ulike strategier

Risikabelt 

miljø

Ukjent miljø

Kontroll

Forutsigbarhet

Evolusjonær logikk

Adapterer

Effektuell logikk

Co-kreere

Visjonær logikk

Fortsette

Kausal logikk

Velge
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Hvem er dette?



Side 9

Starten på



When expert entrepreneurs set out 

to build a new venture, they start 

with their means: who I am, what I 

know, and whom I know.
Saras Sarasvathy
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 Hvem er du?

 Hva engasjerer deg?

 Hvilke egenskaper har du?

 Hvilke talenter har du?

 Hva vet/kan du? 

 Hva har du kunnskap om?

 Hvor har du erfaringer fra?

 Utdanning?

 Hobby

 Hva har du av ressurser?

 Bil, sertfikat, brattkort, utstyr, lagerplass? 

Et hjem, programmer, tilgang til verksted, 

ideer osv.

Oppgave: Skriv ned….
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15min



Pause.
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90 % av alle startups feiler
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Prof.dr. Paul Iske

Institute of Brilliant Failures



70 % av alle startups som feiler,

feiler fordi de investerer prematurt
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Prof.dr. Paul Iske

Institute of Brilliant Failures
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Risiko

1. Sett en grense 

for affordable

loss

Utbytte

Risiko

2. push på med 

kreativitet for å få mest 

mulig utbytte innen 

rammene du har satt

1. Sett et mål 

for utbytte

Utbytte

Risiko

2. Jobb med å senke 

risiko

Effektuell tilnærming Kausal tilnærming
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Feil billig og lær raskt

Idé

Måle

ProduktData

ByggeLære
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Risiko

Release

Tid

Risiko

Utvikle

Release Release Release

Tid

RisikoFossefall Smidig utvikling

Utvikle Utvikle Utvikle



Selecta – Da pandemien traff oss….
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Lofoten Seaweed

 Selger tang og tare  

 Vunnet en rekke priser for både produktet og for 

bedriften

 Leverer varer til gourmetrestauranter, 

delikatessebutikker og hobbykokker både nasjonalt 

og internasjonalt

 Samarbeider med prisvinnende og innovative 

matprodusenter. 

 Produktene finnes i hyllene til  over 130 butikker 

nasjonalt og internasjonalt. + nettbutikk
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Lofoten Seaweed
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Lofoten Seaweed
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Oppgave: 
Kartlegg nettverket ditt

Dine nærmeste

Bekjentskap

Venners venner

Familie

Venner

KollegaerStudie/

fagfelt

Hobby og 

fritid

5 min
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Vi må tørre å spørre

«THE ASK» – En pitch, men ikke salgspitch

Spør om:

 Råd

 Hjelp

 Ressurser

 Kontaktinformasjon

 Introduksjon til andre

 Penger

Hva er deres "skin in the game"?
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Yngve Bergquist



Vi kan ikke spå fremtiden,

men vi kan gjøre vårt for å skape en 

bedre fremtid


