
100SCALEUPS –

SCALING TECHNOLOGY 

GLOBALLY

We help tech entrepreneurs and companies with high 

growth potential scale their business globally.



• Leder 100scaleups å hjelpe norske
teknologibedrifter å vokse internasjonalt

• Styreleder og medgründer i to startup Tradingfoe
og Dutycast

• Bakgrunn fra Finans, M&A og entreprenørskap

• BSc i Finans, MSc I Economics, Global MBA

• Top 50 fremste tek kvinner (kåret av Abelia)

Hvem jeg er?

DutyCast

https://dutycast.com/
https://tradingfoe.com/


Agenda

Bakgrunn

Skaleringsutfordringer

Skaleringsmuligheter for Norge



Hvem skaper verdi?

Torger Reve – «Father of Cluster»

Professor in Strategy and Industrial 
Competitiveness



Norge har svakt økosystem for skalering



Scaleup selskaper bidrar med 50% av nye jobber

 10% of jobs
disappeared from 
private sector yearly

 2/3 of new jobs comes
from young companies

 50% of new jobs comes
from SCALEUP 
companies (10% of the
firms)



100Scaleups – Rigger selskaper for internasjonal veskt



Kompetanse- og økosystembygging



Sentrale Skaleringsutfordringer

• Kunder/Marked

• Organisering for skalering

• Finansiering av vekst



Utfordring: Hvem er betalende kunder?

ILLUSTRATION OF THE MARKETS AND CUSTOMER TYPES OF ADOPTION, AS

EXPLAINED BY MOORE (2014)



Produktutvikling med kundebehov i sentrum

• Motitech ble etablert i 2013 I 

samarbeid med Bergen kommune

for å motivere elder og personer

med demens til å bli mer fysisk

active

• De deltok i Scaleup 2018 i 

begynnelsen av etablering i 

Canada og UK

• De er nå 18 ansatte I Norge, 

Canada og UK med over 400 

institusjoner i over 7 land 

Se en video om Motitec her: https://youtu.be/n6xMDEahj3c

https://youtu.be/n6xMDEahj3c


Hva skaleres? 

The F-word

En konvergent prosess 

mellom 

produktutvikling og 

markedsbehov å finne 

fokus for skalering



Se mer om Esmarts Systems her: https://youtu.be/n6xMDEahj3c

https://youtu.be/n6xMDEahj3c


Organisering for skalering

• Redesign leveransemodell

• Startup vs Scaleup

• Lean & fail fast versus bygger systemsverdi med struktur og prosesser

Kommunikasjon

Beslutningslinje

Kundeorientert produktutvikling

 Ledelse



Sources: CB Insight Jan 2012-May20 2018

Largest Global Tech Hubs in number of deals and funding 2012-2018

Globale teknologihuber tiltrekker kompetent kapital

Transaction value 2012-2018



Finansiering av internasjonal skalering – Venture Capital Modell



Norway – Global Ocean Tech Hub

MULTICONTROL
part of

• Havdata

• Digitalisering av industrielle prosser

• Google for Geoscience

• Miljøovervåking

• Redder liv på sjøen

• Nytt energisystem

100Scaleups 2020 – skaleringsmuligheter fra havet


