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Trender i startup-miljøet høsten 2022



•Pengene: Hvor går de?

•Hva sier investorene? 

•Startupmiljøet; Hva er status?

Startup-verden sett fra 
vårt utkikkspunkt



Er festen over? 

• I hvilken grad blir startups igjen sett 
på som den høyrisikable 
investeringsklassen det er? 


• Har det skjedd noe strukturelt med 
teknologi, gründere og 
kapitalbehov?


• Vi i Shifter tror på det siste 



Kapitalen - globalt
• Global kapitalinnhenting i 

venture-segmentet falt 
34% fra Q2 (36% i 
Europa). 55% ned fra året 
før.


• Enhjørningsproduksjon 
ned 71%


• Megarunder (> $100 mill ) 
ned 44%



$ 290 mrd
«Tørt krutt»



Kapitalen - Norge
• Over 200 runder så langt i år


• 12,8 milliarder kroner (11 mrd 
unotert)


• 3,3 milliarder Q3


• Antallet mellomstore runder 
varierer mest 



2022 blir dårligere 
enn 2021, men 

kapital til norske 
startups kan i år bli 
mer enn summen 
av 2015 til og med 

2020



40 prosent til energi og klima/miljø



Hva sier 
investorene?
• Mye «tørt krutt»: 50% 

fortsatt ikke investert


• De største fondene (>10 
mrd) har mest igjen av 
kapitalen


• 50 % av gjenværende 
kapital til oppfølging i 
eksisterende portefølje


• 4/5 venter ikke på bunnen



Økosystemet vokser videre

• Færre vil bli gründer? Kanskje

• Men gode muligheter i Norge

• 180 på søkerliste til 

akselerator




Profesjonalisering

• Amerikanske investorer kom inn.


• I kjølvannet fulgte mer kompliserte 
(les: amerikanske) modeller innen: 


• Opsjonerprogrammer


• Investors nedsidebeskyttelse


• Exit-mekanismer


• Antall aksjeklasser



Antallet seriegründere, startup-
avhoppere og gründerinvestorer øker




Flere avhoppere og seriegründere

• Grønn omstilling


• Cognite-avhoppere


• Nettverksinvestorer


• Best i klassen på 
regeltilpasning



Konklusjon - tøffe tider kommer - men 
tannkremen går ikke inn i tuben igjen
• Mange gründere trenger kapital, men det er også 

en del penger igjen å plassere. 


• «Gode selskaper» og de innen energi / klima- og 
miljø får funding.


• Spørsmålet er hva som skjer med innhenting til 
nye fond hvis det blir resesjon.


• Økosystemet vokser videre


• Økt profesjonalisering. Rammeverket mer 
avansert og kunnskapsrike gründere


• Stadig flere seriegründere, avhoppere og 
gründerinvestorer

Spørsmål? Ta 
kontakt: 

joakim@shifter.no


