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[Næringsliv]

En genial idé og iherdig
forskning er ikke alltid nok.
Av og til må man mislykkes
skikkelig for å oppnå suksess.
Anniken Haugen Jebsen og Trond Sørås ( foto),
Bømlo/Kristiansand/Oslo/Stavanger

På trynetfaktoren
Salma
Eierselskapet Salmon
Brands (Tine eier 51 prosent,
Bremnes Seashore 49 prosent) ble
etablert høsten 2004.
� Ifjor omsatte selskapet for 80,1 millioner
kroner og hadde et negativt driftsresultat på
fire millioner kroner.
� Etter at Salma-pølsen ble lagt på is, er nå
ferske laksefileter selskapets eneste
produkt i markedet.
� I tillegg til lanseringer internasjonalt,
er målet å bygge opp et bredt spekter
av produkter. Også Salma-pølsen
kan igjen se dagens lys.
�

Viagra
Potenspille utviklet av
Pfizer, men virkestoffene i
medisinen var i utgangspunktet tenkt
å ha effekt for hjertepasienter.
� Medikamentet tok 12 år og kostet rundt
fem milliarder kroner å utvikle.
� Viagra er Pfizers femte mest solgte medisin
og står for en årsomsetning på 1,9 milliarder
dollar, tilsvarende over godt over 12
milliarder kroner.
� Virkestoffene i Viagra er siden tatt i
bruk i medisiner som hjelper mot
pulmonal hypertensjon, det vil si
høyt trykk i lungekretsløpet.
�
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It is better to aim too high and fail, than to aim
too low and succeed.
Sir Ken Robinson, fritt etter Platon

-F

IREÅRINGEN MIN har sin
egen sashimikniv og kutter
opp sashimi til hele barnehagen.
Markedssjef Simon Nesse
Økland i Bremnes Seashore
har akkurat vrengt av seg den hvite Salmadressen, hårnettet, munnbindet og de desinfiserte treskoene. Han har pekt og forklart om
laksens vandring fra oppdrettsanleggene til
ventemerdene på bryggekanten, via kuldekulpen og rekordrask slakt, oppdeling og filetering for hånd, før den ender i avlange
Salma-pakker klar for butikkene.
Nå snakker han med dårlig skjult stolthet
om sashimifiseringen av lokalsamfunnet
Bømlo, takket være den ultraferske laksefileten
Salma.
Men suksessen kom først etter at et helt
annet fiskeprodukt ble stuet ned i fryseren på
Bømlo.

Stormberg
Etablert i 1998. Eies 100
prosent av gründer
Steinar J. Olsen.
� Lager rimelig turtøy for et
bredt segment under mottoet
«Små turer er også store».
� Foregangsbedrift i bruken av sosiale
medier. Olsen bruker to timer per dag på
blogging og Twitter.
� Omsatte for 180 millioner kroner
ifjor, men endte med et tap på grunn
av finanskrisen og valutauro.
Selskapet har generert overskudd i
10 av 12 år.
�

På snørra. Det er risikabelt å bedrive gründerskap og bedriftsutvikling. Bare 12.000 av
de 42.000 bedriftene som ble etablert ifjor,
kommer til å overleve sine fem første år, ifølge
Innovasjon Norge. Konkursfare, mislykkede
produkter, ideer som ikke holder mål og
kunder som ikke finnes, er bare noe av det
gründerspirer får oppleve.
Men Paul Iske, professor i innovasjon ved
universitetet i Maastricht, gjør stas på alle fiaskoene, mageplaskene og nedturene.
– Du vil aldri oppnå innovasjon uten å ta
høyde for store feil eller at ting blir mislykket,
sier Iske.
Han er en omreisende ambassadør for
fantastiske fiaskoer og står bak en rekke initiativer for å forbedre dialogen om innovasjon
og entreprenørskap.
That damned fish. Året var 2004, og laksespekepølsen Salma Cured var fortsatt tiltenkt
rollen som en av meierigiganten Tines fremtidige melkekyr. Pølsen var resultatet av tre år
med kostbar forskning og registrering av en
lang rekke patenter.
For å oppnå topp kvalitet etablerte Tine et
samarbeid med Bremnes Seashore på Bømlo,
den første bedriften i Norge som produserte
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ultraferske laksefileter basert på en egenutviklet teknologi, der fisken ble nedkjølt før slakt
slik at det var mulig å filetere den før dødsstivheten gjorde fisken uhåndterlig.
Nå satt Tine med en spekepølse av laks til en
svært høy kilopris, og salgsturneene gikk til i
Asia, Europa og USA. Den ferske fileten var
med i bagasjen for å forklare hvorfor pølsen
ble så dyr.
Kundene lot seg ikke overbevise.
– Det var i et møte med en amerikansk
kunde at den famøse setningen falt. Etter å ha
smakt både pølsen og råstoffet, sa han: «Never
mind the sausage, but where can I get that
damned fish?», forteller Øyvind Kiland, som
en periode var ansvarlig for å kommersialisere
Tines fiskesatsing, men som i dag er ute av
selskapet.
– Etter to gin tonics i baren den kvelden,
visste vi at pølsa var dau, sier Kiland.
Signalene fra kunder og kokker var ikke til
å misforstå: lett skepsis til pølsen, stående
ovasjon for den ferske fileten.
Da testsalg av fersk Salma-laks ble gjennomført i den eksklusive dagligvarebutikken
Jacob’s på Holtet i Oslo, tok det bare måneder
før den i enkelte uker solgte mer enn lettmelk.
– Det er egentlig ganske ironisk. Vi startet
med å lage et fiskeprodukt med ekstrem lang
holdbarhet, men endte med et med ekstrem
kort, sier Lars Swensen, forskeren som var
med på å utvikle pølsen, men som i dag er
salgssjef for Salma.
På feil kontinent. – Egentlig burde vi være
stolte av feilene vi gjør, men det er sjelden
tilfellet, sier Paul Iske.
Han er i Stavanger for å overbevise et
hundretall matprodusenter om å se det positive i det negative.
– Folk liker nemlig ikke å føle at de har sløst
bort tid og penger, at de har tapt. Det er kulturelt. Vi tenker at folk som gjør feil, er tapere.
For å bekjempe slike destruktive tanker, har
Iske tatt initiativet til The Institute of Brilliant
Failures, et nettbasert institutt som gjør stas
på nederlagene som senere er snudd til
suksess.
– Vi oppnår ikke fremgang om vi ikke tillater
oss selv å feile.
Iske viser til Christofer Columbus’ forsøk på
å finne sjøveien til India, at radioaktivitet ble
oppdaget ved en tilfeldighet og at de gule Postit-blokkene egentlig var et mislykket forsøk på
å finne opp superlim.
Gründerblod. «Jeg startet med to tomme
hender som 16-åring. Etter ti år med beinhard
jobbing, var hendene fortsatt tomme. Mer enn
tomme.»
Slik blogger Stormberg-gründer Steinar J.
Olsen om sine første ti gründerår, som endte
med et mislykket forsøk som eiendomsinvestor
og deretter en smertefull konkurs da
sportskjeden hans gikk overende.
I 1998 hadde Olsen påtatt seg personlig
ansvar for en gjeld på flere millioner kroner
og var overbevist om at det eneste alternativet
til et liv som gjeldsslave, var å ta fatt på nok et
gründerprosjekt.
– Å ta en fast jobb, var aldri et alternativ. Det
hadde jeg ikke råd til, sier Olsen i dag.
Nå sitter han med rufsete skjegg, hullete
jeans og svart Stormberg-fleece. Med unntak
av hyllemeter på hyllemeter med svarte permer
og en stabel tollpapirer som er i ferd med å
knele inn mot pc-en hans, er kontoret
nakent.
– Jeg har opplevd at alle pengene blir borte.
Da er nøkternhet viktig, fastslår sørlendingen.
I dag leder han en bedrift med 80 ansatte og
en omsetning på 180 millioner kroner. Målt i
antall solgte plagg er Stormberg den største
sportstøyaktøren i landet.
– Det er forbundet med veldig mye skam å
gå konkurs i Norge, men Stormberg hadde
ikke blitt det selskapet det er, om ikke jeg
hadde mislyktes tidligere.

Fire kriterier for en fantastisk fiasko

1. Innovatøren har gode forutsetninger for å nå målet, uten å gå på
bekostning av andre eller samfunnet forøvrig.
2. Innovatøren gjør alt for å unngå unødvendige feil: En flopp takket være
dårlige forberedelser eller dumme beslutninger er ikke en fantastisk
fiasko!
3. Innovatøren oppnår ikke sitt opprinnelige mål, eller oppnår et resultat
som ikke var planlagt i utgangspunktet, men resultatet har like fullt en
verdi for individet eller samfunnet. Da har vi en fantastisk fiasko!
4. Innovatøren lærte noe av fiaskoen, selv om lærdommen ikke var
planlagt i utgangspunktet. Om ikke annet lærte innovatøren hva man
ikke skal gjøre, fikk ny erfaring, fikk anledning til å bli modigere, mer
utholdende, og en inspirasjon for andre.
Kilde: Institute of Brilliant Failures / Dr. Paul Iske

Fantastiske flopper
«Fail harder» er et av mottoene til Wieden + Kennedys, et av verdens fremste reklamebyråer. En suksess kommer ikke alltid som planlagt. Her er
noen av historiens mest kjente fantastiske flopper, eller «brilliant
failures»:
� Da oppdageren og sjøfareren Christofer Columbus la ut på seilas over
Atlanterhavet i 1492, var det for å finne sjøveien til India. Det klarte han
aldri, men ble til gjengjeld mannen som fikk æren av å oppdage Amerika.
� Alexander Fleming oppdaget i 1928 penicillinet ved en tilfeldighet.
Fleming fant bakterienes overmakt takket være et uryddig laboratorium
og noen forsøk som hadde fått leve sitt eget liv i en vinduskarm. Denne
medisinske oppdagelsen er en av verdens aller viktigste.
� De gule post-it-lappene var i utgangspunktet en fiasko. Det opprinnelige
prosjektet var å produsere et superlim, men limet var langt fra sterkt nok.
Resultatet ble i stedet små blokker med gule lapper med akkurat
passe mye lim bakpå til å kunne festes på vegger og flyttes lett rundt.
� Mikrobølgeovnen ble oppdaget da forskeren Percy Spencer egentlig
jobbet med å bygge en radar. I lommen hadde han en sjokolade, som
takket være mikrobølgene i rommet ble varm og smeltet. 8. oktober 1945
ble patentet på verdens første mikrobølgeovn registrert. Den var 1,8 meter
høy og veide 340 kilo. De første eksperimentene ble gjennomført for å lage
popcorn.
Kilde: Wikipedia, Institute of Brilliant Failures

LEVDE SITT
EGET LIV.
Penicillinet så
dagens lys i 1928.
FOTO: CAMERA
PRESS/SCANPIX

SPARER TID.
Den aller første
mikrobølgeovnen
var 1,8 meter høy.
Nå får den plass
på kjøkkenet.
FOTO: BLOOMBERG
NEWS

KONTORFAVORITT. Et mislykket forsøk på å lage superlim
resulterte i post-it-lappen. FOTO: SCANPIX

Takket være forsøket på å drive sportskjede
kjente han bransjen godt, og han stolte på
magefølelsen om at rimelig turtøy for vanlige
folk var en riktig nisje.
Dessuten hadde han lært seg hvor kostbart
det kan være å vokse.
– Det kan komme mye positivt ut av
motgang. Man blir slått ned, men ikke ut. Det
gir deg styrke. Har du vært ute en vinternatt
før, vet du at det kommer flere vinternetter og
at du kan takle dem.
Han er kjent for å ansette fengselsfugler,
eksnarkomane og andre som har gått på en
smell. Selskapet har som mål at hver fjerde
arbeidstager skal ha falt utenfor arbeidsmarkedet.
– Jeg er opptatt av å ansette folk som har
gått litt på trynet selv, sier Olsen.
Av samme grunn er Stormberg-sjefen
opptatt av å oppfordre de ansatte til å våge å
tenke nytt.
– Det positive er å forsøke. Lykkes vi, er det
bra. Lykkes vi ikke, er det også greit. Det er lov
å feile, bare man ikke gjør den samme feilen
tre–fire ganger.
Kartlegger. I toppetasjen hos Innovasjon
Norge serveres det rundstykker, påsmurte
lefser og innrømmelser om at nordmenn ikke
verdsetter alle feilene som blir gjort i næringslivet. Egil Høyem, seniorrådgiver innen entreprenørskap, har sett mange av dem.
– Veien til suksess er på ingen måte lineær,
sier han.
Bare ifjor delte Innovasjon Norge ut 1,7 milliarder kroner til drøyt 2100 entreprenørskapsprosjekter. Hvor mange av disse som til slutt
kan kalles suksesser, er for tidlig å si, men fallgruvene er mange.
– Altfor mange bedrifter fokuserer for lite på
markeder og kunder og for mye på teknologi
og tjenester i den tidlige fasen. De «glemmer»
at de trenger kunder. De tror de er alene i
verden om produktet sitt, mangler en konkurrentanalyse, har lang avstand til markedet sitt,
dårlig økonomisk kunnskap og sliter med
finansieringen, sier Høyem, som lett kunne
gjort listen enda lengre.
Han er overbevist om at læringseffekten
fra feil og fiaskoer er stor. Derfor ønsker
Høyem å kartlegge både suksesskriterier og
feil og fiaskoer i prosjekter som har mottatt
utviklingsfinansiering fra Innovasjon
Norge.
Det mest synlige beviset på en fiasko er som
oftest en konkurs. Høyem er opptatt av å
understreke at også konkurser er med i kjeden
av verdiskapning, selv om han kanskje ikke vil
gå så langt som å ønske seg amerikanske
tilstander.
– Amerikanerne mener det ikke behøver å
være ekskluderende å ha gått konkurs én gang.
Da kan investorene si: «Ok, du gjør ikke de
samme feilene igjen, så deg kan jeg sette
pengene mine på.» I Norge bør vi i alle fall i
større grad ha stayerevne, samt lære av feil og
bruke kunnskap konstruktivt til å skape
suksesser.
Hjerte, smerte. Farmasigiganten Pfizers
forskerteam hadde jobbet i seks år før de innså
at medikamentet UK-92480 ikke svarte til
forventningene. Året var 1992, og den lovende
hjertemedisinen var blitt testet ut på friske
pasienter og hjertepasienter.
Konklusjonen: Medisinen fungerte greit,
men effekten utkonkurrerte ikke eksisterende
medisiner. At flere av de mannlige testpersonene hadde fått synlige utslag av seksuell lyst
under utprøvingen, ble notert i kolonnen
«kuriøse funn».
Medikamentet så ut til å lide en vanlig
skjebne i farmasiindustrien, der 63 av 64 ideer
aldri ender opp som medikament.
– Mer enn noen annen sektor er farmasiindustrien full av flopper og mislykkede
prosjekter, sier Chris Wayman, forskningsleder
ved Pfizers laboratorium like utenfor middelalderbyen Sandwich i Kent.
– Du kan faktisk si at hele 90 prosent av det
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Hvis du lar frykten styre og eliminerer all
risiko, stenger du samtidig for muligheten for
å bevege deg opp til nye nivåer
Paul Iske, professor i innovasjon og bedriftsrådgiver

JOBBER MOT FRYKTEN. Dr. Paul Iske representerer storbanken ABN Amro og jobber for å dempe frykten for å feile. Han har vært med på å opprette Institute of Brilliant
Failures. Det skal sammen med Nederlands regjering premiere den beste fantastiske fiaskoen innen nødhjelp, et område der aktørene ifølge Iske er særlig redd for å feile.

NOE NYTT. I fabrikkhallen er nærmere 100 ansatte i
sving for å slakte, håndskjære og vakuumpakke over 13
tonn Salma-laks i uken.

ALTERNATIVE STIER. – Så fikk vi litt trim i dag også! Steinar J. Olsen og Christina Omland, salgssjef for Stormbergs
egne butikker, har vært på en «frittgående medarbeidersamtale» – et av flere uvanlige grep gründeren tar for å skape
trivsel og lojalitet på arbeidsplassen.
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vi putter i folk, har en annen effekt enn vi
opprinnelig trodde.
Som med UK-92480.
I 1992 fantes ingen produkter i pilleform
som kunne hjelpe mot ereksjonssvikt, men
forskning antydet at problemet var langt større
blant eldre menn enn tidligere antatt.
En ny idé tok form. I 1993 ble medikamentet testet ut på en gruppe menn med
ereksjonsproblemer. Resultatet var ikke til å
ta feil av.
– Mange av pasientene våre spurte om de
ikke kunne få fortsette med pillene etter at
forsøket var over, forteller Wayman, som har
vært med i Pfizers Viagra-team siden slutten
av 1990-tallet.
Da Viagra ble lansert i 1998, var det ingen
tvil om at Pfizer hadde oppdaget en ny gullgruve.
– Muligens er det skjebnens ironi, men i
ettertid er det påvist at medikamentet har en
positiv hjerteeffekt likevel, sier Wayman.
– Ereksjonsproblemer kan være et tidlig
varsel om hjerte- og karsykdommer. At flere
nå går til legen med ereksjonsproblemene
sine, har ført til at mange flere tilfeller av
hjerte- og karlidelser er blitt oppdaget på et
tidlig stadium.
Frykt som brems. Organisasjonspsykolog
Knut Ivar Karevold har forsket på suksessfaktorer for teknologi- og produktutvikling. Han
ser at frykt for å mislykkes kan være ødeleggende, men av og til også redde bedrifter fra
de største fiaskoene.
– Frykt kan virke positivt dersom den fører
til mobilisering av motivasjon for å mestre
oppgaven eller finne nye løsninger. Den kan
derimot virke lammende hvis folk er så redde
at de ikke kommer videre eller klarer å tenke
kreativt og mulighetsorientert, sier Karevold.
Karevold har sett eksempler på at en «kjeftekultur» legger stor demper på folks kreativitet.
De ansatte ble mer opptatt av å unngå kjeft enn
å være kreative og gjennomføringsorienterte.
Men, fraværet av frykt kan også ha negative
konsekvenser:
– Et prosjektteam som skulle gjennomføre
en teknologisk innovasjonsprosess, bestemte
seg for å være positive og løsningsorienterte.
De overså risikoen knyttet til en komponent
og var for lite engstelige. Denne komponenten
sviktet og ødela for deler av prosjektet, sier
Karevold.
Når professor Paul Iske skal rådgi bedrifter,
oppfordrer han dem til å glemme frykten for
å feile, men bevare evnen til å kalkulere
risiko.
– Dette er viktigere enn noengang. Etter
finanskrisen har en fryktkultur fått feste, og
folk kvier seg for å ta risiko.
Han viser til at mange kriser skyldes fravær
av frykt for risiko, men ser mørkt på bedrifters
tilnærming til risiko i dag.
– Hvis du lar frykten styre og eliminerer all
risiko, stenger du samtidig for muligheten for
å bevege deg opp til nye nivåer.
Opptining? – Der ser du en blueback. Den er
litt blå på ryggen som tegn på at den er stresset.
Den blir aldri til Salma, sier Simon Nesse
Økland.
På Bømlo har Bremnes Seashore investert
nærmere 80 millioner kroner på forskning og
utvikling av ny teknologi. Det har sikret
selskapet en posisjon som en av bransjens
fremste produsenter av kvalitetsfisk.
– Hvis du behandler «fishen» godt, får du
også et godt produkt.
Tine og Bremnes Seashores tette samarbeid
har sørget for en eventyrlig vekst for laksefileten Salma. Siden fisken ble lansert i begynnelsen av 2007, er produksjonen mer enn
doblet.
– Det jobbes med flere nye produkter, sier
Økland og smiler lurt.
– Kanskje kommer Salma-pølsen også ut i
m
markedet til slutt.
magasinet@dn.no

[Kort og rått]

USUNT. Noen mennesker blir besatt av trening og sunn mat. – Dette er en tilstand hvor perfekt kropp og
perfekt helse blir eneste suksesskriterium, sier psykolog Vigdis Wie Torsteinsson. FOTO: COLOURBOX

Hva er ortoreksi?
I moderate mengder er er
det sunt å fokusere på
helse, men for enkelte kan
det overta helt, forklarer
psykolog Vigdis Wie
Torsteinsson.
Erlend Ofte Arntsen
–Hva er ortoreksi?
– Det er en tvangsmessig besettelse av
helse og sunnhet som gjør at livet hemmes
på andre områder. Hverdagen preges totalt
av at alt man spiser, ikke spiser og gjør med
kroppen sin, skal være riktig. Man blir
livredd for å gjøre noe galt. Ortoreksi er del
av en generell spiseforstyrrelsesproblematikk, og kan for noen være veien inn i mer
kjente spiseforstyrrelser.
– Hvem rammes av ortoreksi?
– Stort sett ungdom og unge voksne. Dette
er en tilstand hvor perfekt kropp og perfekt
helse blir eneste suksesskriterium. Det kan
derfor ofte være forbundet med at man
driver med, eller har ambisjoner om, aktiv
idrett på ulike nivåer. Det er flest jenter som
rammes, selv om ortoreksi er jevnere fordelt
mellom kjønnene enn for eksempel
anoreksi, hvor ni av ti er jenter. Det er
mange som har mildere varianter og klarer
å leve et relativt normalt liv, men som
likevel får panikk om treningsregimet ikke
opprettholdes daglig.
– Hvordan oppstår ortoreksi?
– Det er alltid mange ulike årsaksfaktorer.
Et klassisk tilfelle kan handle om behov for
aksept i vennegjeng eller tap av venner eller
kjæreste, som leder til trening og kostholdsfokus for å føle seg attraktiv eller å ha
kontroll. I starten vil de fleste si at de føler
seg bedre. De får positive tilbakemeldinger
fra nærmiljøet for å trene eller ha gått ned
noen kilo, men i kjølvannet kan sunnhetsfokuseringen ta helt kontrollen, og man
kommer inn i en tvangsmessig sirkel der alt
dreier seg om trening og kosthold.
– Hvordan har ortoreksi utviklet seg de
siste årene?
– Ortoreksi har de siste årene stadig blitt
en større del av bildet når folk tar kontakt og
ber om hjelp i forbindelse med spiseforstyrrelser. Min erfaring er at besettelsen med

Navn: Vigdis Wie
Torsteinsson
Alder: 57 år
Stilling: Psykologspesialist
på regional avdeling for
spiseforstyrrelser ved Oslo
Universitetssykehus.
Ekspert på: Spiseforstyrrelser.

egen helse har kommet for fullt de siste 10–
15 årene sammen med store mengder informasjon i mediene om spising, trening og
sunnhet. I moderate mengder er det sunt å
fokusere på helse, men for enkeltpersoner
kan det overta helt.
– Hva skiller ortoreksi fra anoreksi?
– Det som er likt, er at begge tilstander har
et sterkt tvangspreg. Alt dreier som om hver
minste ting du må gjøre for å ha kontroll
over livet og kroppen din. Den største
forskjellen er at du ikke trenger å dø av et
sunnhetstyranni, selv om man kan risikere
feilernæring på grunn av et veldig ensidig
kosthold. Med anoreksi sulter du ihjel om du
ikke får hjelp. Mange utvikler dessverre
anoreksi fra ortoreksi.
– Hva er man uenige om i fagmiljøet?
– En kontinuerlig diskusjon er om ortoreksi skal ha status som en egen diagnose.
Ortoreksi har særegne mekanismer som
nødvendiggjør dette, mener noen, mens
andre mener at man ikke behøver å skille
denne spiseforstyrrelsen fra andre. Det alle
er opptatt av, er imidlertid hvordan man
legger til rette for at ungdom skal ta vare på
helsen sin, samtidig som man unngår at de
overdriver.
– Når bør varselslampene blinke?
– Det er ofte vanskelig for dem det gjelder
å skjønne at man har gått over en grense.
Men ødelegger det for andre sider av livet?
Er det så viktig å trene til Birken at det ikke
gjør noe om ektefelle og barn sitter hjemme
og ønsker at du skal bruke tiden på dem?
Begynner du å bli isolert på grunn av sunnhetstrangen din? Er kroppen det eneste du
tar vare på her i verden? Om man blir redd
for ikke å leve opp til visse standarder, bør
m
man vurdere å søke hjelp.
magasinet@dn.no

Favorittnettsteder
www.nettros.no
www.spiseforstyrrelser.dk
www.lommelegen.no/spiseproblem

