
Vi vil skape!
- en gründers reise; hvem hun er 
og hva hun trenger

(... eller    Fokus på bedrifter og bedriftsledere: 
                     bedriftens ønsker, krav og forventninger)

Sigrid M. Jansen, daglig leder
Omstillingskonferansen, Stjørdal 26. og 27. oktober 2010



hva er 
Form til fjells?



Heidi prosjektleder

Svein Arne designer

Unn ferdigstiller og 
prosjektleder

Hege interiørarkitekt 
og møbeldesigner

Charlotte ferdig-
stiller

Marie tekstforfatter 
og prosjektleder

Andrew designer

Berit markedsrådgiv-
er og designer

Astrid designer

Sigrid daglig leder 
og designer



Mange bein
Solid og tverrfaglig kompetanse

•  Konseptutvikling og merkevarebygging
•  Identitetsdesign / helhetlig profilering
•  Strategiske designprosesser og 
 prosessledelse
•  Grafisk design 
•  Webdesign
•  Emballasjedesign
•  Design av skiltprogram
•  Design av messe- og utstillingsmateriell
•  Interiørarkitektur
•  Møbel- og tekstildesign
•  Tekstforfatting
•  Prosjektledelse, kurs og foredrag



Strategisk
Tverrfaglig
Forankret
Presis

Modig
Oppmerksom
Leken

Strukturert, pålitelig og  
inspirerende samarbeidspartner 



hva gjør vi?



På kundenes vegne, 
er vi opptatt av:

- strategi
- lønnsomhet
- god design

(akkurat som dere?)



Visuell profilering 
er ikke pynt

Visuell profilering 
er strategi. 

En strategi for å vise hvem 
du er og hva du står for – 
slik at folk kan finne deg. 
Forstå deg. Like deg. 

Og kjøpe noe av deg. 



... ikke pynt, 
        trender eller 
          snikksnakk,

 men målretta og 
strategisk design



design som strategisk 
virkemiddel

for å nå våre kunders 
forretningsmessige mål

INGEN HJEMME
KOMMER TIL Å TRO
AT FISKEN VAR SÅ

STOR OG
SÅ STYGG!
JüRG 58 KÖLN

JüRG 

KARI 

KARI 31 BERGEN



Form til fjells – en ressurs

solid erfaring og kunnskap 
om utfordringer for små og 
mellomstore bedrifter 
utenfor de større byene

ønsker å bidra til utvikling 
av næringsliv, historie, kultur 
og natur – engasjement



«Vi opplever dem som 
faglig dyktig og handle-
kraftig, og de leverer 
gode og innovative 
løsninger.»

Linda M. Ramberg 
Reiselivsdirektør i Røros 
Reiseliv

DESTINASJON RØROS
• Helhetlig visuell profil
• Foldere og flyers
• Nettsider
• Presentasjonsmateriell

Diplom Sterk Reklame 2008
Hederlig omtale HSMAI 2009



«Kort sagt; de holder 
det de lover, og gir 
mer enn forventet! 

Vi anbefaler gjerne 
andre å bruke 
Form til fjells.»

Kenneth Teigen 
Daglig leder, Birka as

BIRKA
• Strategiutvikling
• Merkevarekonsept 
• Helhetlig visuell profil
• Nettsider

C0M100Y60K52



«Det har vært en 
fornøyelse å jobbe 
sammen med 
Form til fjells. 

De har vist en impo-
nerende kreativitet. »

Mikael Forselius  
Adm. direktør Røros Hotell

RØROS HOTELL
• Strategiutvikling
• Merkevarekonsept
• Helhetlig visuell profil
• Brosjyrer, foldere 
  og menyer
• Nettsider
• Skilting og interiør

www.roroshotell.no



hvordan 
kom vi hit?





1997
SMJansen Design

enkeltkvinnes foretak

1 person

0,5 årsverk

Holtålen kommune

attåtnæring til sau (faktisk)



2003
Form til fjells as

aksjeselskap, fire eiere

4 personer

2,4 årsverk

Holtålen kommune

designbyrå i et nedlagt 
postkontor





2008
ansatte, ikke bare eiere

gründeren blir arbeidsgiver

8 personer

7,5 årsverk

Røros kommune

en ressurs i regionen





2010
rammebetingelsene legger
tyngre premisser

endring krever mer og tar tid

10 personer

9,5 årsverk

et markant fagmiljø innen 
kommunikasjon og 
merkevarebygging

12 Mandag 8. mars 2010

CRUISE FRA OSLO TIL FRANKRIKE, 
STORBRITANNIA OG 
IRLAND

Prisen er per person i dob. lugar, og inkluderer alle måltider, aktiviteter og underholdning, samt tips, skatter og avgifter.  Vi tar forbehold om trykkfeil.  

Når du reiser på cruise så bor du på et flytende hotell, du behøver bare pakke ut bagasjen en gang. 
Du kan besøke nye spennende havner nesten hver dag. Blant annet myten om Loch Ness hvor du kanskje
får et glimt av ”sjøuhyret”. Eller hva med en utflukt til Paris når vi legger til i Le Havre. Valget er ditt!

For bestilling og mer informasjon
kontakt ditt reisebyrå eller Royal Caribbean direkte:
E-post: infono@rccl.com  Telefon: 815 00 185  www.royalcaribbean.no/norden

Avreise 6. mai 2010
Oslo - til sjøs - Le Havre - Cherbourg - Dublin - til sjøs - Edinburgh -
Inverness/Loch Ness - til sjøs - Oslo

Ta toget til cruiset, NSB tilbyr 20% rabatt på ordinær pris ved telefonbestilling hos NSB Kundesenter.

VIS ION OF  THE  SEAS  

Le Havre

F R A N K R I K E

E N G L A N D

I R L A N D

Cherbourg

Edinburgh

Dublin

N O R G E
Oslo

Inverness
S K O T T L A N DPris fra 4.495,- per p. for innvendig lugar

Pris fra 6.495,- per p. for utvendig lugar m/vindu

Gull og sølv for
Form til fjells
RØROS: Form til fjells vant

forleden både gull og sølv i

konkurranse med større

reklamebyråer i hele Midt-

Norge.

- Dette er svært gledelig, både for
oss og våre kunder, sier daglig leder
Arne Sandbakken.

«Sterk reklame» er en konkur-
ranse blant store og små reklame-
byråer i begge trøndelagsfylkene
og Møre og Romsdal. Det konkur-
reres i flere kategorier.

Form til fjells sikret seg gull i
kategorien «identitetsdesign» for
profilen firmaet har laget for Galå-
volden Gård. 

I kategorien «Visuell profil» opp-
nådde Form til fjells sølv for sitt
oppdrag for Trøndelag Reiseliv.

Sandbakken er svært glad for
utmerkelsene:

- Dette er en «høydare» for oss.
Det  føles godt med en slik aner-
kjennelse fra fagmiljøet, men aller
viktigst er at kundene våre når ut
med sitt budskap, understreker
Sandbakken.

Han retter en stor takk til alle
ansatte som har bidratt til at Form
til fjells hevder seg så godt i kon-
kurranse med andre store rekla-
mebyråer i Midt-Norge.

0 Inge Morten Smedås
VANT PRISER: Andrew Booth-
man, Svein Arne AspÂs og daglig
leder Arne Sandbakken i Form til
fjells gleder seg over nye pris-
dryss.

Arkivfoto.

Støtte fra
ungdomsrådet
HOLTÅLEN: Ungdomsrådet i
Holtålen har bevilget 2.500 kro-
ner i støtte til Haltdalen IL som i
sommer skal arrangere stort turn-
stevne. Sykkelklubben Team
Nåva har fått et tilsvarende beløp.
Pengene er bevilget fra kommu-
nens ungdomsfond.

Hytteområder
I gjeldende kommuneplan for
2002 er det i Atndalen og Dalho-
len områder for framtidig utbyg-
ging av turistanlegg/camping-
hytter. Per i dag er ingen av disse
områdene utbygd til dette for-
målet. Kommunen har sendt ut
et brev til grunneierne der de ber
om tilbakemelding på hvorvidt
det fremdeles er aktuelt med
utbygging. Hvis ikke kommunen
får svar innen 19. mars, blir områ-
dene vurdert tatt ut av kommu-
neplanen.

Vil jakte på
måse og kråke
ÅLEN: Frode Moen søker Holtå-
len kommune om å få utøve
avskyting av fiskemåse og kråke-
fugl i området Gauldal statsall-
menning våren/sommeren 2010.
Moen begrunner søknaden med
at bestandene av fiskemåse og
kråkefugl har økt betraktelig de
siste årene, og at disse fuglene
gjør stor skade på fiskevann, samt
rype-og barfuglbestand.



RØROS TWEED 
FINN SCHJØLL 
Design av pledd i samarbeid 
med Finn Schjøll til kolleks-
jonen Flora Norvegica

«Takk for hjelpen 
med Flora Norvegica  

Det smittende 
humøret likte jeg 
veldig godt 

Og når jeg i tillegg 
ble forstått 

er det ikke rart 
resultatet ble flott !!!»

Finn Schjøll



en gründers
mantra ...
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1jobb hardt – 
og med       

          lidenskap





2  skap muligheter 

–  grip sjansene
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Rambo er død
FOLLDAL: Tidligere i vinter
skrev Arbeidets Rett om Rambo,
Norges eldste engelsk setter. I
januar ikke lenge etter å ha fylt
20, døde Rambo fredfullt. - Han
var med meg helt til det siste, for-
teller en vemodig eier Evy Kjøl-
le. -Kulda tok vldig hardt på han,
selv med sokker og genser. Til
slutt måtte jeg ta en avgjørelse,
og i samråd med dyrlegen lot jeg
han få slippe, sier hun og er glad
for alle de gode årene de fikk
sammen. Rambo er begravet i
Evys hage. Rambo ble altså 20 år,
og var som sagt Norges eldste
registrerte Engelsk Setter. 

Avslo 
elevtiltak
FOLLDAL: Folldal kommune
avviste en forespørsel om peng-
estøtte til prosjektet “Egne ving-
ar”. Prosjektet skulle være et
interreg-prosjekt, og Nord-
Østerdal videregående skole har
utarbeidet en søknad til et
svensk/norsk prosjekt med små-
flybygging som skal hindre at
elever dropper ut av skolen.
Egeninnsatsen fra hver kommu-
ne for å ha sine elever i prosjek-
tet  er på 15.000 kroner pr år, og
Folldal kommune avviste altså
denne søknaden. Rådmanne
begrunner avslaget med en
svært kort svarfrist, og dermed
liten muligeht for å behandle
søknaden.

Lokale 
utøvere
i «Sangtimen»
Sang og musikkrefter fra Fjellre-
gionen er representert i «Sangti-
men» på NRK P1 søndag mor-
gen. Johan Sundberg fra Tynset
er gjest i programmet. Han opp-
trer selv og velger ellers sang og
musikk fra regionen, blant annet
Arnold Langøien, Bjørn Øyan,
Kirsti Sæther og Os Mannskor
med dirigent Jo Ryen. Program-
leder for «Sangtimen» er som
vanlig Nils Abrahamsen.

TOLGA: Kommunelege 1 i

Tolga, Ola H. Skjeldal, har

sagt opp stillingen sin.

Han ønsker ikke å utdype

oppsigelsen som kom på

rådmannens bord i går.

- Det lille jeg kan si er at det ikke lig-
ger noen dramatikk i denne oppsi-
gelsen. Den skyldes først og fremst
private årsaker, sier Skjeldal.

Han ble ansatt som kommunele-
ge i Tolga første gang vinteren 2007,
men allerede i oktober samme år sa
han opp stillingen. Ett år senere, i
desember 2008, søkte han og fikk
stillingen på nytt. Han tiltrådte for
andre gang på etterjulsvinteren 2009.

Rådmann Knut Sagbakken bekla-
ger oppsigelsen sterkt, men sier sam-
tig at han vært kjent med Skjeldals
planer en god stund.

- Ut fra det han har uttrykt overfor
meg, har jeg forståelse for avgjø-
relsen han har tatt, sier rådmannen.

Legen har normal oppsigelsesfrist
på tre måneder.

- Hvordan blir legedekningen
etter denne perioden?

- Det vi gjør nå, er å gå ut og søke
ny lege så fort som det er praktsik
mulig. Det gjør vi uavhengig av det
som måtte skje videre på samar-
beidssiden her i regionen, sier råd-
mann Knut Sagbakken.

0 Ola Rye

SLUTTER IGJEN: Ola H. Skjeldal gir seg som kommunelege i Tolga.
Han sier oppsigelsen først og fremst er knyttet til personlige årsa-
ker.

Kommunelege sier
opp for andre gang

RØROS: I dag sitter Hege

Ødegård i Utenriksdepar-

tementet og presenterer

sitt forslag til innredning

av ambassadebolig og

kanseli i Manila på Filippi-

nene.

Form til fjells var nemlig en av sju
anbydere som har signert en to-
årskontrakt med Utenriksdeparte-
mentet om interiørarkitekt-tjenes-
ter i ambassader og utenriksstasjo-
ner - med mulighet for å forlenge i
enda to år.

- Detter er stort, det er spen-
nende og det er en anerkjennelse
av det vi driver på med, sier daglig
leder  Arne Sandbakken og interi-
ørarkitekt Hege Ødegård i Form til
fjells.

Anbudskurs
Sandbakken forteller at bedriften
har brukt en del ressurser på
anbudskurs, blant annet gjennom
Abakus i Engerdal.

- Der har vi lært at vi ikke skal
være redd for å legge inn anbud,
ikke være redd for å  vise hvilke
kvaliteter vi har, og ikke være redd
for «store» og «viktige» oppdrags-
givere. Så vi sendte inn anbud, og
fikk jobb. Kjempeartig, sier Sand-
bakken.

Han forteller at de etter å ha
sendt inn anbudet nærmest fikk
høre at det var ingen vits i - de fikk
det ikke likevel.

- Men vi har hatt kurs og lært det
motsatte, og jammen fikk vi ikke
rett, smiler Sandbakken.

108 utenriksstasjoner
Utenriksdepartementet har 108
utenrikskontorer med tilsammen
660 norske ansatte og 880 lokalt
ansatte.

Nå skal en rekke av disse forny-
es, ominnredes, rehabiliteres - og

noen skal flytte. Vi signerte oppdra-
get for ei dryg uke sida, og i dag,
fredag, presenteres forslaget til
ambassadebolig og kanseli i 
Manila.

- Vi signerte kontrakten for ei
dryg uke siden, og fredag skal vi
presentere vårt forslag til hvordan
ambassadeboligen og kanseliet i
Manila skal innredes, sier Hege
Ødegård som har brukt den siste
uka på Manila.

- Vi fikk beskjed om at innred-
ningen skal ha nordisk preg og
norsk design. Samtidig må vi ta
hensyn til det landet ambassaden
ligger i, ikke minst når det gjelder
kultur og religion. Det kan ha
betydning for blant annet farge-
valg, sier Ødegård, som har lest seg
opp på Filippinsk kultur de siste
dagene. 

Ambassaden har stort besøk,

rundt 300 besøkende daglig. 
- Mange av disse er innom for å
mønstre av eller på skip, sier Øde-
gård.

Hele bedriften
Sandbakken ser oppdraget som en
faglig honnør til bedriften.

- En av styrkene våre er at vi kan
levere bredt - vi har både interi-
ørarkitekt og grafiske designere
som tilsammen leverer et totalpro-
dukt. Gjennom dette oppdraget får
vi også et større nettverk, vi kom-
mer til å samarbeide med de seks
andre som har signert for Utenriks-
departementet. Så gir vi også en
honnør til departementet som har
sett ut over landet og ikke bare
valgt firma i de store byene, sier
Sandbakken.

For Form til fjells er dette et opp-
drag som sysselsetter mellom ei

halv og trekvart stilling i bedriften.
- Men det viktigste er at dette er

et langsiktig prosjekt som går over
minimum to år, sier han.

Fias-oppdrag
I tillegg til oppdragene for Uten-
riksdepartementet har Form til
fjells også signert kontrakt med
Fias om blant annet Fiasposten,
kalenderen og andre utsendelser.

- Det var hard kamp om dette
oppdraget. For oss er det utrolig
viktig at vi har klart å hale i land to
såpass store og viktige oppdrag,
sier Arne Sandbakken.

0 Tor Enget
tor@retten.no
Tlf: 478 04 360

Form til fjells
innreder i Manila

I MANILA: Daglig leder Arne Sandbakken og interiørarkitekt Hege Ødegård har forslaget klart for innredning
av ambassadebolig og kanseli i Manila. I dag presenterer Ødegård forslaget for Utenriksdepartementet. -
Dette er spennende, artig og et svært viktig opdrag for oss, sier de.

GAMMEL: Engelsk setteren
Rambo ble 20 år.

Arkivfoto



3søk samarbeid 

– del med andre







Vil(l)-skapens
mennesker



Kommunene trenger arbeidsplasser

Norge trenger mennesker med
  - initiativ
  - pågangsmot 
  - og vilje til å starte små virksomheter 
                                              med nye arbeidsplasser

Vi trenger mange som starter næringsvirksomhet 

Vi trenger vekst i også NYE deler av næringslivet



Vil(l)-skapens mennesker

Kommunene TRENGER
    mennesker med lyst og vilje til å skape noe

... men hva trenger DE?
                                og hvem ER de?





Hvem er gründeren?

” ... Det ser likevel ut til at to trekk er spesielt viktige:
åpenhet og planmessighet. ...”

”... Samtidig handler det om å jobbe hardt og målrettet.”

” ... det å være gründer forbindes gjerne med kreativitet, 
dyktighet og handlekraft”



Den fryktløse rebell

- å våge å være seg selv

- få kontakt med sin indre rebell for å lykkes

- vellykkede entreprenører er opprørere

- sprenge grenser og se forbi normer og regler

Chip Conley



Hvem er etablereren ...
- den fryktløse rebell
- har pågangsmot
- ønsker forandring
- søker utfordringer
- ønsker å være SYNLIG
- ønsker å utgjøre en forskjell
- ønsker å skape noe
- ønsker å ta sjanser og utnytte mulighetene
- gjør ting på tross av
- mot alle odds ...
- vil(l)skapens mennesker



hva kan dere 
by på?



Cash!

”Det viktigste og vanskeligste for gründeren 
er å skaffe risikovillig kapital”

SND-undersøkelse fra 2003



1) TILBE ungdommer, tilflyttere 
og raringer som:
- er fryktløse rebeller
- har pågangsmot
- ønsker forandring
- søker utfordringer
- ønsker å være SYNLIG
- ønsker å utgjøre en forskjell
- ønsker å skape noe
- ønsker å ta sjanser og utnytte mulighetene
- gjør ting på tross av

- de er vil(l)-skapens mennesker



2) Åpne opp dørene!

- ”Du må bynnj å gå på lunsjan!”

- Nei til kvinnenettverk - ja til nettverk!

- Inviter inn, presenter og introduser!

- Synliggjør; snakk om - løft fram!



3) By på muligheter!

- La etablereren få prøve seg (et oppdrag?)

- Anbefal til andre (et oppdrag!)

- Vær positiv til rebellens egne initiativ



4) Legg bort byråkraten!

- Vær rask!

- Vær positiv!

- Vær åpen for nye tanker!

- Dyrk vil(l)-skapens mennesker!



kun den som hengir 

seg til en sak med all sin 

styrke og hele sin sjel,

kan bli en mester
Albert Einstein


