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Et case med betraktninger 

rundt utfordringer 

gründeren møter  
 

 

 

 

Erfaring nr. 1: 

Som gründer og entreprenør 

er det i alle fall viktig å 

realitets orientere seg. 

 

Jeg har likevel støttet meg til 

kameraten til høyre som har 

stått på skrivebordet mitt 

siden jeg tok over EAB 
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Historien starter i Oslo  
Akerselvens Maskinverksted AMV 

Etablert: 1891 

Ansatte: 120 (1966) 

 

Sivilingeniør Even A Bakke 

Maskinteknisk konsulentfirma  

Etablert: 1952 i Gjøvik 

 

Siv.ing Even A Bakke AS 

Etablert: 1970 

 

Far dør i 1978 

Ved siden av far selv ble 

noen av familiens venner 

invitert med som 

aksjonærer. 
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Så blir det min tur 

- Utdannet ved NTH 1966-1970 som skipsingeniør (Maskin B) 

- Wilh Wilhelmsen 1971- 1975 som EDB sjef i ScanDutch 

København 

- DnV 1975-77 konsulent 

- The Norwegian Gas Consulting Group 1977-78 - oppdrag for 

Oljeministeriet i Kuwait 

 

Betydelig internasjonal erfaring 

 

Tok over fars bedrift etter hans død og flyttet til Gjøvik i 1981. 

 

Selskapet hadde liten verdi og jeg tok over det meste av aksjene 

etter far. 

Familie og venner var minoritets aksjonærer. 
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Harald Bakke tar over fra 1978 



1978- 1984 Produktutvikling 

Jordbearbeidningsmaskin  

1984 KABA ferdig utviklet  

Samarbeid med Kaldnes Mek. Verksted som fikk 

betydelige omstillingsmidler fra det offentlige. 

Prosjektet ble nedlagt i 1984. 

- Nydyrkingsbidraget ble avviklet 

- Trange tider for entreprenørene  
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Finansiering gjennom 

omstillingsfond for 

skipsverft 



1980 årene drev vi maskinteknisk konsulentvirksomhet med 

store og krevende oppdrag og høy inovasjonsgrad. 
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1989 Tid for ny strategi 

 
Vi var fortsatt et lite selskap med meget erfarne ingeniører. 

Mange spennende oppdrag, men alt for stor spredning. 

 

Men vi eide ikke markedet. I trangere tider ble vi sårbare. 

Styret besto av venner og tidligere kollegaer 

- men ikke typiske bransjefolk 

- Jeg var selv styreformann 

 

En slik sammensetning er hyggelig men vanligvis ikke 

tilstrekkelig utfordrende 

Omstilling og spesialisering 

Med min maritime bakgrunn fristet den nye subsea teknologien. 

 

Kongsberg Offshore Systems hadde kommet godt i gang, mens 

Kværner og ABB Offshore Systems lå i startgropen. 
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1989 - Subsea satsingen starter 

 
1990-93 Vi leier oss ut til  

- Kværner (Aker Solution) 

- ABBOS (GE Oil&Gas) 

- KOS Kongsberg (FMC Kongsberg Subsea) 

 

Målbevisst kompetanseoppbygging 

 

1993 – Vi starter å levere utstyr vi har prosjektert til 

de samme kundene. 

 

Utstyret er egenutviklet basert  

på funksjonskrav fra kundene. 

 

Utviklingen finansieres i stor grad  

innenfor leveransekontrakter. 
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1997 ABBOS Icarus winch and tooling 

1998 

ABBOS Pull-in High 

Voltage Cable 
1993 

Kværner Subsea 

Linear winch 

30 and 60 Tonn  

1992-2000 
Hovedsakelig 

verktøy for 

installasjon, 

inntrekning og 

oppkoplinger av 

store 

rørledninger på 

havbunnen 
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1992-2000 
Verktøy for inntrekning og oppkoplinger av store 

rørledninger 
 

Høy grad av innovasjon 
 

Utvikling gjennom leveransekontrakter  

- lav egenandel av utviklingskostnadene 

- lav lønnsomhet pga høy grad av utvikling 

- betydelig oppbygging av kompetanse 

- vesentlig større kontrakter 

- krav til bankgarantier (typisk 10% av kontrakt) 

- store variasjoner i likviditeten 

- øket risiko 

 

Behovet for øket finansiell styrke ledet oss til å lete opp 

medinvestorer. 

 

Ønsket primært industrielle langsiktige investorer som 

kunne bidra både med finans, kontrakt og 

markedssynergier. 

Mjørudgruppen 

- Mjørud 

- Haatech 

- FMV 

- Fjell Industrier 

- EAB 

NorgesInvestor 
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2000- 2004 Mjørud EAB 
I tillegg til verktøy definerer vi nå permanent utstyr i 

infrastrukturen mellom subsea brønn og plattform (eller 

land) som vårt satsningsområde 

 

Fortsatt høy grad av innovasjon 

 

Utvikling gjennom leveransekontrakter  

- fortsatt lav egenandel 

- fortsatt lav lønnsomhet pga høy grad av utvikling 

- betydelig oppbygging av kompetanse 

- vesentlig større kontrakter 

- Bankgarantiene akkumulerer seg 

- krevende kontrakter (ofte back to back mot 

oljeselskapene) EPC 

- større innkjøp og store variasjoner i likviditeten 

- øket risiko 

 

Tilknytningen til Mjørudgruppen var vellykket med 

hensyn til å skaffe oss en bedre finansiell basis. 

 

Felles synergier mot markedet var mindre vellykket  

 

 

Mjørudgruppen kom 

inn med en rettet 

emisjon som ga EAB 

styrket egenkapital. 

 

Styret ble 

sammensatt av ledere 

fra Gruppen og 

Norgesinvestor. 

 

Ny styreformann. 

HB styremedlem. 

11 



2004 Mjørudgruppen oppløses 
 

NorgesInvestor ønsker å selge gruppen.  

Årsak: Fondet skal innløses. 
 

De lykkes ikke og HB starter søk etter en passende 

partner som kan ta over Mjørudgruppens aksjer i 

EAB. 

 

2004 Framo Engineering blir medeier i EAB 
 

Trond Mohn kjøper aksjene og de overføres til 

Framo Engineering. 
 

For oss en perfekt match. 

- Framo var da ikke en konkurrent til våre kunder 

- Likevel en betydelig aktør i subsea markedet 

med sine subsea pumpe systemer 

- Langsiktig og solid industriell aktør 

- Mulige synergier på mange viktige områder 

 

Alle småaksjonærer i EAB blir innløst. 
 

 

I og med at 

NorgesInvestor ikke 

klarte å selge 

Gruppen ble 

engasjementet for 

EAB’s del kortere enn 

planlagt 

Styret består av 

ledere fra Framo 

pluss meg selv. 

 

Styret er aktivt men 

burde kanskje hatt et 

eksternt medlem i 

tillegg 
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Ormen Lange System test of 30” PLET 

System 

PLET bottom structure 28x30m 

2004-2005 
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EAB Engineering AS  

Moduler til infrastrukturen 
 

Ca 75 strukturer med vekter 

opp til 300T er levert over 15 år 

 

Permanente moduler i 

transportlinjene for olje og gass 

på havbunnen 
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EAB Connection 

System – et stort 

produkt 

2007 

EAB lanserer og selger eget 

utviklet koblingssystem. 

Blir konkurrent til en gruppe 

av våre kunder. 



 Høy kompetanse 

 Utprøvde produkter 

 Gode QA og HMS systemer 

 Profesjonell prosjektledelse og 

prosjektgjennomføring 

 Omfattende dokumentasjon  

 God økonomi og evne til å skaffe 

bankgarantier 

 Gode underleverandører 

 Leveringspålitelighet  

 Tillit hos kunden 
 

Basert på kriteriene over er EAB 

blitt en kvalifisert leverandør 
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Hva kreves av oss Hvordan opererer vi 
 

Egen kapasitet på 

 Salg og markedsføring 

 Engineering og utvikling 

 Prosjektledelse 

 Innkjøp 

 QA/HMS 

 Inspeksjon og testing 

Bruker underleverandører for 

produksjon og komponenter 

 Internasjonal Supply chain 

Perioden er preget av store 

prosjekter og intern 

organisasjonsbygging 
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2004 Framo går inn som hoved- 

Aksjonær. 

 

2012  Schlumberger kjøper opp 

Framo Engineering 

 

2013 Cameron og Schlumberger går 

sammen om å danne OneSubsea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 Schlumberger kjøper Cameron 

og blir eneeier av OneSubsea og 

derved også EAB 

EAB kan ta store subseakontrakter 

 

2012 EAB beslutter å bygge på HiG 

Campus (NTNU). Markedet er all 

time high. 

 

EAB blir del av en av verdens største 

subsea aktører. 

 

EAB har gode produkter og 

ekspertise som til dels er 

komplementær – vi kan infrastruktur 

 

Vi legger plan på hvordan vi skal 

synliggjøre oss i OneSubsea – og 

lykkes med det! 

 

HB inngår avtale om exit og går av 

som daglig leder i 2014 
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2014 - HB går av som daglig leder og 

styremedlem 
 

Fortsetter som Senior Advisor med følgende 

oppgaver 

- Posisjonere EAB i OneSubsea 

- Arbeide med store integrerte tilbud 

- Deltagelse i produktutviklingsprogrammer 

- Intern rådgivning der det blir bedt om det 

- Andre eksterne relasjoner 

 

Trår meget bevisst ikke inn på daglig leders 

områder uten at jeg blir bedt om råd 

I dag har selskapet et lite aktivt styre som stort sett 

bare sørger for at formalitetene rundt et norsk AS 

ivaretas. 

 

Strategiene legges frem for konsernledelsen i 

OneSubsea og Schlumberger og det rapporteres 

direkte til konsernledelsen 
18 

Som gründer er det 

viktig å finne sin rolle i 

den nye situasjonen. 

 

Din rolle som leder er 

over. 

 

Er det sprik – så slutt 



Vil dere vite mer om hvordan det er i bli innlemmet i et  

stort internasjonalt selskap så les Lunch 
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Men riktig har det vært 
 

- Over de siste 3 årene har vi blitt tildelt NOK 120 mill 

til produktutvikling og produkt kvalifisering fra 

morselskap og oljeselskap 

- Til tross for et meget krevende marked har vi en 

ordrereserve på rundt NOK 250 mill 

- Det meste utenfor Norge 

- Varme tilbud utgjør mer enn en milliard 

 

Det eneste skår i gleden er at vi  

må holde tilbake på ansettelse  

av folk 
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Hva øsker du å oppnå? 
 

Første spørsmål er da: 

 

Hvem er du? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitt eget styre valgte denne gaven 

til min 60 år’s dag. 

 

Den sier litt om hvem  de mente 

jeg var.  
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Hvem er du 

- Oppfinneren 

- Den rastløse gründeren 

- Den tålmodige gründeren 

- Industribyggeren 

- Eieren av familiebedriften 

 

Hvordan er din legning 

- Håndverkeren eller ingeniøren 

- Entreprenøren 

- Risiko glad 

- Risiko aversjon 

 

Hva har du i ryggsekken 

- Kompetanse 

- Arv 

- Lederevner 

- Andre ressurser 

Hvilke ambisjoner skal 

strategien bygges på 

- Realisere en ide eller 

oppfinnelse 

- Tjene penger 

- Bygge en virksomhet 

- Hvilken tidshorisont har du 

 

 

Alt tar 3 ganger så lang tid og 

koster 3 ganger så mye - minst. 

 

Du vil trenge partnere. 

Strategien er viktig for valget av 

partnere eller medinvestorer. 

 

Hvordan kan partnerne utfylle 

hverandre 
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Tid for selvransakelse 

Dette må partnerne klargjøre så tidlig som mulig 



Hvem er Harald Bakke 

- I blodet har jeg både ingeniøren, forvalteren og kanskje litt av 

diplomaten 

 

Hva er min legning 

- Tålmodig og langsiktig 

- Optimist 

- Ikke spesielt risikovillig (jeg vinner ikke i lotteriet) 

- Interesse for teknikken - systematiker 

- Mer bygger enn entreprenør 

- God på kommunikasjon 

 

Hva har jeg hatt i ryggsekken 

- God familiær bakgrunn og god utdannelse 

- Mye egenerfaring – krevende jobber – internasjonal erfaring 

- Viss skepsis til familiebedrifters evne til suksess i lengden 

 

Hva har mine ambisjoner og drømmer vært 
- Primært å bygge en bærekraftig virksomhet 

- I mindre grad tjene meg rik (selv om det ikke er å forakte) 
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Oppstarten 

“Det er ikke mange som heier på deg når du er helt i 

startfasen. Som gründer er det mye motgang og mange 

drittpakker du får servert.” 

Lauga Oskarsdottir, blogg gründer 

Det finnes mange ordninger for å få finansiell hjelp til å 

vurdere din forretningside. 

 

Men disse pengene kommer du ikke langt med 
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Oppstarten – du har fått bekreftet at ideen er god. 

Neste trinn er finansieringen av en kommersialisering 

Har du noe egenkapital kan det kombineres med lån fra 

- Bank 

- Innovasjon Norge 

Bankenes innsats i dette markedet er imidlertid lite 

imponerende.  

 

Dette igjen vanskeliggjør bruk av Innovasjon Norge’s gode 

tilbud med opp til 50% finansiering  

 

Generelt er det meget vanskelig å få finansiert opp en 

nyetablering. 26 



Oppstarten – kommersialisering fase 1 

En forsiktig start er normalt nødvendig. Helst sammen med 

kollegaer eller partnere i et felles eiet selskap rettet mot et 

hjemmemarked eller en nyvinning med stort potensial. 
 

Omgivelsenes skepsis er som regel stor  

– dette kan ikke være bra siden ingen har gjort det før. 

  

Selskaper innenfor teknologi kan søke 

delfinansiering gjennom forskningsorienterte 

ordninger og samarbeid med høyskoler og 

universiteter.  

IP rettigheter blir da ofte et viktig tema. 

 

Serviceorientert virksomhet bør starte å 

søke hjelp i lokalsamfunnet – lokale banker 27 

I denne 

perioden 

etableres 

grunnlaget for 

verdisetting 

nødvendig for 

neste fase 



Oppstarten – første fase av kommersialiseringen  

Dette er den første kritiske fasen etter etableringen 

- Ikke undervurder tid og kostnader for å komme gjennom 

denne fasen (alt tar 3 ganger så lang tid og koster 3 

ganger så mye som du antok) 

- Interessentene må tidlig avklare seg i mellom hvordan de 

ønsker å komme gjennom denne fasen og hvordan neste 

fase skal realiseres – med andre ord konsensus om 

strategien 

 

  I første fase av kommersialiseringen skal grunnlaget for 

vekst legges – som i de fleste tilfeller gjelder å finne de 

riktige kildene for finansieringen videre.  
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Oppstarten –kommersialisering fase 1. 

- Partnernes legninger og forventninger må diskuteres. 

- Det er tid for personlighetsanalyse og behovsanalyse 

mellom interessentene. 

- I en familiebedrift er dette også veldig viktig. Det er 

vanskeligere å skilles hvis interessene og behovene 

ikke harmonerer. 

 

 
Sprikene forventninger er sikker veg mot fiasko 
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Konsolideringsfasen 

Hvor langt en skal gå i første fase av kommersialiseringen 

er avhengig av 

- Strategien partnerne er enige om basert på behov, 

ønsker og legning 

- Kapitalbehovet for å komme videre 
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Konsolideringsfasen 

Kostnaden ved full kommersialisering av et produkt 

undervurderes nesten alltid. 

 

 

Realistiske budsjetter er 

svært viktig 
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På 80 tallet fikk inngikk Kaldnes Mek Verksted avtale med Caterpillar  

om utvikling og bygging av store gaffeltrucker. 

Caterpillar satte av 10 ganger så mye for uttesting, markedstilpasning, 

brukerdokumentasjon og introduksjon av trucken som Kaldnes fikk for å 

utvikle og bygge 2 prototyper. 

  



Er du en rastløs entreprenør med mange 

ideer og relativ kort horisont; 

- Søk industriell investor som forstår verdien 

av ditt produkt og kan oppnå synergier mot 

egen virksomhet. Du må sannsynligvis 

binde deg opp for en periode 

 

- Søk investorer som har spesialisert seg på 

å gå tidlig inn i nye foretak med det mål å 

bygge opp verdien for salg etter 3 til 5 år 

- Bli med på reisen og høst evt. gevinst 

sammen med medinvestor 

Verdien ved tidlig exit er 

primært vurdert ut fra 

forventninger – mer 

eller mindre luftige 

Kapitalutvidelse typisk 

gjennom rettet emisjon med 

overkurs. 

 

Ta senere ut verdien 

gjennom salg av eierandel. 

Dette skattes som 

kapitalgevinst. 

 

Bonusordninger beskattes 

som regel som 

arbeidsinntekt. 

 

Det normale er at nye interessenter må inn – 

banken kan man som oftest glemme 
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Investormarkedet er spesialisert – søk blant  

rett type fond eller investorgruppe. 

 

Banken kan du glemme hvis du ikke kan 

tilby sikkerhet i fast eiendom 
 



Har du en lenger horisont 

- Søk investeringsfond med 8 til 10 års 

horisont og/eller en industripartner 

- Aksepter et krevende styre 

 

Kjernespørsmål er 

- Hva skal til for å ekspandere ut over ditt 

lokalmarked 

- Hvilke ressurser mangler du (husk at tar 

lenger tid og koster mer enn du tror) 

 

 

Verdien ved exit settes 

gjerne til en P/E faktor i 

forhold til oppnådde 

resultater blandet med 

forventning. 

P/E på 10 er ikke uvanlig. 

Gründere med lenger horisont 

33 

Husk: 

Fremførbart underskudd 

kan også være et aktivum 

Der er fortsatt like viktig å: 

- Diskutere partenes forventninger og horisonter 

- Legge en felles strategi  



 

Gründervirksomhet, konsolidering og vekst er meget 

krevende. 

 

Gode undervisningsprogrammer er svært viktig 

- Strategier 

- Etableringssystematikk 

- Offentlige krav  

- Arbeidsgiveransvaret 

- Finans, regnskap, skatt 

- Organisasjon 

- Kontrakt og juss 
 

Utdanningsinstitusjonenes 

betydning 
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Det er ikke alltid 

investeringer i konsulent 

hjelp er effektiv bruk av 

støtte midler. 

 

Da har jeg god tro på 

gode 

undervisningsopplegg i 

vårt skole og 

universitetssystem 
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Offentlig virkemiddelapparat 

 

• Nettsiden altinn.no inneholder mye god informasjon, blant 

annet «Finansieringsguiden», samt en samlet oversikt over 

næringsrettede støtteordninger i Norge. 

 

• Innovasjon Norge tilbyr en rekke virkemidler for 

næringslivet, i alle faser fra selskapsetablering til 

restrukturering 

 

• Enova SF driver fram en miljøvennlig omlegging av 

energibruk og energiproduksjon, og bidrar til utvikling av 

energi- og klimateknologi. Tilbyr både økonomisk støtte og 

rådgivning 

 

• SIVA (investering og eiendomsutvikling, inkubatorer 

forsknings- og næringsparker i hele Norge) 

https://www.altinn.no/no/Starte-og-drive-bedrift/Guider/
http://www.innovasjonnorge.no/
http://www.enova.no/finansiering/naring/ny-teknologi/80/0/
http://www.enova.no/finansiering/naring/ny-teknologi/80/0/
http://www.enova.no/finansiering/naring/ny-teknologi/80/0/
http://www.siva.no/
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Venturefond og annen tidligfasekapital 

Oversikter finnes på nettet 

 

Forretningsengler og markedsplasser 

• Innobørs er en elektronisk møteplass for selskap på kapitaljakt og 

investorer/forretningsengler 

• Noen av de norske forretningsenglene er organisert i NORBAN. 

 

Tilretteleggere og rådgivere 

• Sensacon tilbyr rådgivning innen finansiering, strategi, fusjoner og 

oppkjøp m.m. for små- og mellomstore bedrifter. 

• Steinvender er et corporate finance-selskap som spesialiserer seg på 

små og mellomstore bedrifter, arbeider svært aktivt i venture-

markedet. 

• Jarlsberg Partners hjelper med verdiutvikling, kjøp og salg av 

virksomheter. Selskapet og partnerne er selv aktive investorer i flere 

oppstartsvirksomheter. 

• Momentum Partners i Bergen tilbyr rådgivning, interimledelse og gjør 

direkteinvesteringer i nye og eksisterende bedrifter. 

 

http://www.3in.no/innobors/
http://www.3in.no/innobors/
http://www.norban.no/
http://www.sensacon.no/
http://www.sensacon.no/
http://steinvender.no/
http://www.jarlsbergpartners.no/
http://momentumpartners.no/
http://momentumpartners.no/
http://momentumpartners.no/
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Investorer og nettverk i Hedmark og Oppland 

(Innlandet) 
 

• NCE Raufoss (industriklynge og inkubator i Oppland) 

• Komm-in (investerer i bedrifter tilknyttet Raufoss-klyngen) 

• Kunnskapsparken Hedmark (Hamar) 

• Lillehammer Kunnskapspark (inkubator) 

• Gjøvik Kunnskapspark 

 

Oversikter over tilsvarende lister for de andre fylkene finnes på 

nettet. 

 

En styrking av dette nettverket vil være verdifullt 

spesielt med tanke på behovene ved konsolidering 

og vekst 

http://www.nceraufoss.no/nce-raufoss/om-nce-raufoss
http://www.kommin.no/
http://www.kommin.no/
http://www.kommin.no/
http://www.kpark.no/
http://lkp.no/
http://www.gkp.no/


Til slutt litt om familiebedrifter og generasjonsskifte 
 

På museet i Kongsberg kan vi lese om en familie hvor samme jobb gikk 

fra far til sønn i 10 generasjoner, nesten 300 år. De var fyrsettere. Over 

300 år økte effektiviteten fra 1 tomme brutt stoll til 2 tommer per dag. Så 

kom dynamitten. 

 

I dag har måten det arbeides på blitt endret radikalt i mange omganger i 

løpet av min egen karriere. 

 

Det beste jeg kan lære mine barn – er holdninger. 

 

I dag er mulighetene for unge legio. Det er ikke sikkert at deres 

ambisjoner og lyster ligger i samme gate som dine egne. 

Deres partnere er som oftest yrkesaktive med sine egne karrierer.  

 

Det kan for de unge være vanskelig å stå imot et press fra mor eller far. 

Er det ikke 100% samsvar blir det lett konflikt. 
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Selv om våre tre sønner alle er utdannet i 

Trondheim og har arbeidet mye i EAB gjennom 

ungdommen, anbefalte jeg dem å skaffe sin egne 

erfaringer før de eventuelt kom tilbake til EAB. 

 

De har gjort karrierer på egen hånd og er 

veletablerte. 

 

De arbeider i samme bransje. 

 

Sammen ble vi enige om at EAB neppe kunne 

utvikle seg til noe større som familiebedrift.  

 

Det var riktig – vi hadde ikke overlevet under den 

rådende markeds-sitasjonen - om vi hadde vært en 

uavhengig familiebedrift.  
40 



Takk for meg 
41 


