
– Da jeg startet, var Compello 
ennå en gründerbedrift – og besto 
av hvite menn i 40-årene, sier 
markedssjef Camilla Bakjord i 
Compello (bak til venstre). Nå har 
it-bedriften 40 prosent kvinne-
lige ansatte. Avbildet er også 
administrerende direktør Gustav 
Line og kollega Anne Cathrine 
Gretland. Foto: Javad Parsa

Ensartet   
gründermiljø
Teknologigründere er skremmende like, viser en ny under-
søkelse. It-bedriften Compello snudde skuta og fikk opp 
kvinneandelen i takt med de økonomiske resultatene.
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–Vi var en gründer-
bedrift hvor det 
var menn som 
pushet 40 som 
startet selskapet, 
sier markedsdi-

rektør Camilla Bakjord (38) i Com-
pello.

Selskapet, som utvikler elek-
troniske fakturasystemer, ble 
startet for 20 år siden. Og i begyn-
nelsen ansatte mennene først og 
fremst flere menn.

– Da jeg startet, var det ennå en 
gründerbedrift – og besto av hvite 
menn i 40-årene, sier Bakjord.

Men gradvis bestemte bedrif-
ten seg for å prioritere mangfold, 
både på kjønnsfordeling og kultu-
rell bakgrunn. Selskapet har brukt 
de siste ti årene på å doble kvin-
neandelen sin. I dag har bedriften 
nesten 100 ansatte og en kvinne-
andel på 40 prosent. Det er langt 
over snittet i it-sektoren, på 
omkring 25 prosent. 

I ledergruppen i Norge sitter 
det tre kvinner og tre menn. Og 
forretningene går bedre enn noen 
gang. I fjor omsatte selskapet for 
134,3 millioner kroner, med 
en driftsmargin på 20 prosent.

– Jeg er ikke så opptatt av hvem 
som gründer selskapet. Men mer 
enn hvem som starter det opp, er 
problemet hvem de ansetter i 
neste omgang, sier administre-
rende direktør Gustav Line (50) i 
Compello.

Og når vi rekrutterer, har vi en 
tendens til å foretrekke noen som 
ligner på oss selv, mener Line.

Det gjør en ny undersøkelse 
utført på oppdrag fra ikt-Norge til 
dårlig nytt. Den viser at norske 
teknologibedrifter fortsatt startes 
opp av en svært lik gruppe men-
nesker.

Tre fjerdedeler av teknologi-
gründere er menn, 40 prosent er 
mellom 30 og 39 år. Det er en enda 
skjevere kjønnsfordeling enn den 
man allerede ser i det private 
næringslivet.

– Er det fortsatt sånn, ja, sier 
Line om tallene.

– Utviklingen går sakte, konsta-
terer Bakjord.

Dagens teknologigründere har 
i tillegg langt høyere utdannelse 
en snittet i befolkningen, og 
mange av dem har nok penger på 
bok til å finansiere oppstarten av 
selskapet sitt.

Og selv om undersøkelsen ikke 
sier noe om hudfarge, sier direktør 
for næringsutvikling Fredrik 
Syversen (45) i ikt-Norge at man 
trygt kan stå fast at det stort sett 
er hvitt.

– De ser veldig like ut. Det er litt 
skremmende. Vi liker å tro at opp-
startsbedrifter skal ha et stort 
mangfold og være åpne for alt og 
alle. Men vi har ikke kommet dit 
at gründermiljøet gjenspeiler 
samfunnet, sier han.

Kvinner og lønnsomhet
DN har i mai publisert flere artikler 
om Norges mest lønnsomme 
bedrifter. Et av funnene er at kvin-
ner er overrepresentert i kåringen. 
På landsbasis ledes 18 prosent av 
as-ene av kvinner, ifølge SSB. 
Blant Norges mest lønnsomme 
bedrifter er tallet 24 prosent. Sam-
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Om undersøkelsen
Ikt-Norge har i samarbeid med 
Startup Norway undersøkt 
teknologiselskaper i oppstarts-
fasen.
Selskapene må være under fem 
år gamle og ha mindre enn ti 
millioner i omsetning. 
Totalt er 182 selskaper 
undersøkt. 
Kilde: ikt-Norge, Startup 
Norway

Compello
zzTilbyr økonomiverktøy, som 

elektroniske fakturasystemer.
zzCirka 100 ansatte.
zzOmsatte i 2016 for 134,3 

millioner kroner (125,8). 
Driftsresultat på 26,6 millioner 
kroner (22,2). Resultat før skatt 
på 26,5 millioner kroner (22,7). 
2015-tall i parentes.
zzHovedkontor på Fornebu i 

Bærum.
zzStørste eiere er Rudolf 

Giuseppe Galligani (12,2%), Per 
Ole Johansen (12%), John 
Arthur Olafsen (10,6%) og 
Christian Syverstad (9%).
zzKilde: Brønnøysundregis-

trene, Compello

Ensartet   
gründermiljø

Vi har ikke kommet 
dit at gründer-
miljøet gjenspeiler 
samfunnet
Fredrik Syversen,direktør for 
næringsutvikling, ikt Norge

2017         gra�kk/Kilde: SSB, Startup Norway, IKT-Norge

Mannsdominans
� Skjevheten mellom 
menn og kvinner er enda 
større blant teknologi-
gründere enn i privat 
sektor.
Kjønnsandel 
i utvalgte 
sektorer. 
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SSB-tallene (privat/o�entlig sektor)
er fra 2015, og teknologigründertallene 
er fra 2017.

let sett har nesten halvparten av 
selskapene på listen kvinnelig 
sjef, styreleder eller største eier.

Selv om det er en korrelasjon, 
er det usikkert om det er en 
årsakssammenheng – og hva den 
eventuelt er.

En mulig forklaring er at det er 
forskjell i hvilke bedrifter kvinner 
og menn starter.

Fagansvarlig Per Einar Ruud i 
Bisnode har sagt at det kan skyl-
des «at menn tar større risiko, som 
kan gi større avkastning, men også 
større fallhøyde».

Bakjord i Compello er overbe-
vist om at mangfoldet absolutt har 

vært bra for business.
– Du må gjenspeile samfunnet 

du skal selge produktet ditt i, sier 
hun.

Compello har laget en liste over 
ti tiltak for å tiltrekke kvinner til 
arbeidsplassen – og beholde dem 
der. Noen av de viktigste tiltakene 
er:
zzAlle stillingsannonser leses av 

både menn og kvinner i forkant.
zzDet er alltid både menn og 

kvinner med i rekrutteringspro-
sessen. 
zzMan passer på å bruke bilder av 

både kvinnelige og mannlige 
ansatte i markedsføringen av sel-
skapet og produktene.
zzMan passer på å bruke både 

kvinner og menn som foredrags-
holdere, eksperter og eksempler. 
 
Bytte ord utg jør en forskjell
– Å bytte ut noen ord er små nyan-
ser som kan utgjøre en stor for-
skjell. Vi fikk automatisk flere 
kvinnelige søkere bare ved å gjøre 
disse endringene, sier Line.

Og fortsetter:
– Noe av det som kanskje har 

hatt størst effekt her har vært å 
anerkjenne at jeg selv er forutinn-
tatt i min rekruttering. Fordi jeg er 
en mann som har pushet femti, 
har jeg mange felles referanse-
punkter med menn. Du har vært i 
militæret, spilt fotball, studert der 
og der.

Mye oftere handler det om ube-
visst diskriminering og sjåvinisme 
enn at noen faktisk går inn for å 
diskriminere eller forskjellsbe-
handle, mener både Bakjord og 
Line i Compello.

– Det handler om å jobbe med 
den ubevisste diskrimineringen, 
men også å ha nulltoleranse mot 
bevisst diskriminering. Det er 
ingen jenter som er redde for å gå 
på firmafesten her, sier Line.

– Mente du kvinner nå, kom-
mer det fra Bakjord.

– Sa jeg jenter?

Venstre vil ha handlingsplan
23. mai skal Stortinget behandle 
Venstres forslag om at det utarbei-
des en egen handlingsplan med 
mål om å få flere kvinnelige 
gründere.

Syversen i ikt-Norge er skeptisk 
til forslaget.

– Det blir fort skrivebordspro-
sjekter hvor alle er enige, men det 
blir vanskelig å gjøre noe. Du blir 
fort låst inne i en politisk korrekt-
het. Jeg tror i stedet på å finne de 
gode kvinnelige eksemplene og 
løfte dem frem, sier han. 

markus.tobiassen@dn.no
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