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Forord 
Innovasjon Norge har fra nedstengingen av Norge 13. mars 2020 fulgt utviklingen i næringslivet fra 
uke til uke. Våre regionkontorer har vært svært viktige lytteposter, og har løpende rapportert om 
hvordan næringslivet i regionene har blitt berørt av pandemien og krisetiltakene. Denne kunnskapen 
har vi komplettert gjennom nye analyser av søknadstall og kundedata. I mars 2020 innledet vi et 
forskningssamarbeid med NTNU, Sintef, Nord universitet og Universitetet i Stavanger (UiS) og satte 
umiddelbart i gang forskningsprosjektet Innovasjon i krisetid1.   

Denne rapporten tar først for seg noen sentrale drivkrefter som virker inn på næringslivet og norsk 
økonomi. Hvordan har pandemien spilt inn og påvirket disse?  

I del to trekker vi linjene fra de første ukene av krisen til i dag.  Hva har vi sett og lært gjennom de 
løpende rapportene fra regionkontorene, hva forteller våre egne dataanalyser og hvordan står dette i 
forhold til forskningsfunnene?  

Videre ser vi nærmere på hva som har skjedd med områdene bærekraft og digitalisering. Hvordan 
har krisen påvirket bedriftens innsats på disse områdene?   

Hva er status for det grønne skiftet i viktige norske næringer som olje og gass og akvakultur? I del fire 
ser vi nærmere på dette spørsmålet.  

Avslutningsvis vil vi drøfte hva denne utviklingen vil kunne betyr fremover og vi gir våre 
innovasjonspolitiske råd. Her trekker vi også på innspill fra 16 strategiske paneler med ledere fra 
offentlig og privat sektor som er gjennomført det siste året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 I forbindelse med denne rapporten er det skrevet fire notater. Tre basert på Innovasjon i krisetid og ett basert 
på annen forskning. Disse ligger som vedlegg.    

1 
 

Forord 
Innovasjon Norge har fra nedstengingen av Norge 13. mars 2020 fulgt utviklingen i næringslivet fra 
uke til uke. Våre regionkontorer har vært svært viktige lytteposter, og har løpende rapportert om 
hvordan næringslivet i regionene har blitt berørt av pandemien og krisetiltakene. Denne kunnskapen 
har vi komplettert gjennom nye analyser av søknadstall og kundedata. I mars 2020 innledet vi et 
forskningssamarbeid med NTNU, Sintef, Nord universitet og Universitetet i Stavanger (UiS) og satte 
umiddelbart i gang forskningsprosjektet Innovasjon i krisetid1.   

Denne rapporten tar først for seg noen sentrale drivkrefter som virker inn på næringslivet og norsk 
økonomi. Hvordan har pandemien spilt inn og påvirket disse?  

I del to trekker vi linjene fra de første ukene av krisen til i dag.  Hva har vi sett og lært gjennom de 
løpende rapportene fra regionkontorene, hva forteller våre egne dataanalyser og hvordan står dette i 
forhold til forskningsfunnene?  

Videre ser vi nærmere på hva som har skjedd med områdene bærekraft og digitalisering. Hvordan 
har krisen påvirket bedriftens innsats på disse områdene?   

Hva er status for det grønne skiftet i viktige norske næringer som olje og gass og akvakultur? I del fire 
ser vi nærmere på dette spørsmålet.  

Avslutningsvis vil vi drøfte hva denne utviklingen vil kunne betyr fremover og vi gir våre 
innovasjonspolitiske råd. Her trekker vi også på innspill fra 16 strategiske paneler med ledere fra 
offentlig og privat sektor som er gjennomført det siste året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 I forbindelse med denne rapporten er det skrevet fire notater. Tre basert på Innovasjon i krisetid og ett basert 
på annen forskning. Disse ligger som vedlegg.    

Forord



3

Innovasjon Norge

Innholdsfortegnelse

Forord

Innholdsfortegnelse

1.  Innledning

2.  Rammebetingelser i endring

3.  Status for innovasjonsevnen i næringslivet

4.  Bærekraft

5.  Digitalisering i næringslivet: fra sjokkdigitalisering til transformasjon?

6.  Verdikjeder og grønn industri

7.  Et innovativt og omstillingsdyktig Norge – hva skal til?

Referanseliste

Vedlegg

1.  Covid-krisen ett år etter: Hvordan går det med næringslivets innovasjonsevne?

2.  Bærekraftig innovasjon i lys av covid-19.

3.  Forretningsliv på digitale flater: Det handler (fortsatt) om relasjoner.

4.  Naturressursbasert næringsliv i endring.

02

03

04

04

07

12

16

21

24

27

28

30

44

52

66



4

Innovasjon Norge

3 
 

1. Innledning 
For ett år siden stengte Norge. Næringslivet var preget av stor usikkerhet om hva fremtiden ville 
bringe. Det preget også fjorårets innovasjonstale hvor Innovasjon Norge la frem en omfattende 
rapport om hvordan krisen rammet norsk næringsliv over hele landet og internasjonalt.  

Gjennom det siste året har mange norske bedrifter håndtert den kortsiktige tilpasningen til krisen 
svært godt. Å motvirke at kriseutløst risikoaversjon stoppet pågåendene prosjekter - og sikre at nye 
innovasjons- og omstillingsprosjekter kom i gang - har vært viktig for Innovasjon Norge i 2020. Det vil 
det også være i 2021 og 2022.   

Etter et år preger fremdeles koronakrisen hverdagen. Men ser vi lys i tunnelen. Nå er det på tide å se 
fremover. I fjor reflekterte vi over hvordan krise både kan bidra til å akselerere og bremse 
innovasjon. Hva er status ett år etter? Hvordan står det til med omstillingstakten i Norge, og hva skal 
til for at vi kommer oss raskt ut av startblokka nå som verden endelig åpner opp igjen? Hvilke styrker 
og svakheter har Norge og det norske innovasjonssystemet? Og hvilke trusler og muligheter har 
krisen skapt? Bærekraft og digitalisering er viktige drivere for endring fremover. Har krisen satt fart 
på eller bremset omstillingen?  

I samarbeid med forskere fra SINTEF, NTNU, Nord Universitet og Universitetet i Stavanger har vi fulgt 
utviklingen. I denne rapporten forsøker vi å gjøre opp status for hva som har skjedd med 
innovasjonsevnen i norske små og mellomstore bedrifter og viktige næringer etter ett år med 
pandemien, og se fremover – hvordan kan vi ta vare på det momentet som har blitt skapt og hva 
trengs for å lykkes med omstillingen vi er inne i?  

2. Rammebetingelser i endring  
Oppmerksomheten rundt det langsiktige omstillingsbehovet for norsk økonomi og næringsliv har økt 
vesentlig det siste året. Krisen har på mange måter akselerert utviklingen, ikke minst gjennom 
nødvendigheten av å knytte krisetiltak til behovet for grønn omstilling og bærekraftig utvikling.  

Norges behov for å omstille seg har vært på den politiske agendaen over flere år, og det ble påpekt 
av OECD i evalueringen av det norske forsknings- og innovasjonssystemet2. «Norges triple imperativ» 
kalte OECD utfordringene vi står overfor. Norge må sikre en mer variert og robust økonomi etter 
mange år med stor dominans av olje og gass. Samtidig må det utvikles et mer effektivt 
innovasjonssystem som dreies mer mot å møte de store utfordringene verden står overfor. 

Omstillingen må skje nå   
Regjeringen er tydelig på omstillingsbehovet, og dette reflekteres i perspektivmeldingen som blir lagt 
frem hvert fjerde år. Den siste perspektivmeldingen ble fremlagt vinteren 2021, ett år forsinket 
grunnet pandemien. De viktigste budskapene fra meldingen er at i tiårene som kommer vil det stå 
færre yrkesaktive bak hver pensjonist, fra fire til to yrkesaktive per pensjonist. Statens utgifter vil gå 
opp, uten at inntektene øker like mye. Fall i skatter, avgifter og avkastning fra oljefondet, kombinert 
med økt levealder og utgifter til helse og omsorg skaper stort press på offentlige finanser. 
Kostnadene knyttet til videreføring av dagens velferdssamfunn gir et inndekningsbehov på 5,6 
prosent i 2060. Det vil si at ca. fem mrd. kroner i året er underdekket. 

Samtidig skal Norge gjennomføre det grønne skiftet. Økonomiens langsiktige vekstevne avhenger av 
at vi lykkes med å dreie produksjon og konsum i en mer bærekraftig retning. Svekket 
produktivitetsvekst de siste tiårene er en utfordring vi deler med de fleste andre vestlige land. Norge 

 
2 OECD 2017  
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vil også møte krevende langsiktig utfordringer gjennom blant annet endrede internasjonale 
rammebetingelser, klimaendringer, endringer i befolkningen og arbeidslivet og endrede økonomiske 
forutsetninger. Endrede rammebetingelser internasjonalt i retning av mer rivalisering og mindre 
samarbeid mellom land er bekymringsfullt i en tid da verden mer enn noen gang trenger å stå 
sammen om å løse felles utfordringer. Verdenssamfunnet står overfor en enorm, felles utfordring i 
det å redusere utslippene av klimagasser. Omstillingen til et grønnere samfunn og forebygging av 
klimarisiko vil innebære kostnader på kort sikt. Derfor er det viktig at tiltakene som settes inn er 
effektive. Omstillingen til et grønnere samfunn vil også ha konsekvenser for norsk olje og 
gassvirksomhet. Over tid vil petroleumsinntektene avta, og pensjonsfondet vil gå fra å vokse raskere 
til å vokse saktere enn resten av økonomien. Usikkerhet og svingninger i verdens aksjemarkeder 
påvirker verdien av pensjonsfondet, som har finansiert en stadig større andel av statsbudsjettene3. 
Investeringer i teknologisk innovasjon og digitalisering av samfunnet er sentrale innsatsfaktorer for å 
imøtegå mange av utfordringene perspektivmeldingen tar opp. 

Digitalisering i norsk næringsliv – muligheter og utfordringer.  
Digitaliseringen fører til gjennomgripende endringer i samfunnet og i økonomien, og påvirker alle 
næringer og sektorer. Mye tyder på at økt digitalisering bidrar til økt produktivitet i bedrifter4 og vil 
kunne ha stor betydning for norsk næringsliv fremover5. Bedriftenes evne til å ta i bruk digital 
teknologi, tilpasse seg digitalisering av markeder og verdikjeder, og utvikle nye produksjonsmetoder 
og forretningsmodeller, kan gi store produktivitetsgevinster. Digitalisering kan også gi 
omstillingskostnader i arbeidsstyrken. Perspektivmeldingen6 understreker at det er usikkerhet rundt 
hvordan dagens teknologiutvikling vil påvirke vekst og produktivitet i årene fremover.  

Digitalisering skaper også usikkerhet fordi den griper inn i det meste, og krever endringer i 
bedriftenes måte å operere på og i kompetansen som kreves av de ansatte. Samtidig er det bred 
enighet om at norske bedrifter har gode forutsetninger for digital omstilling, og at Norge ligger langt 
fremme i digitaliseringen i et internasjonalt perspektiv. Tilgang til høyt utdannet arbeidskraft og en 
sammenpresset lønnsstruktur er drivere for innovasjon og økte produktivitetseffekter.   

Datadrevet innovasjon forventes å bli en viktig driver for vekst i utviklede økonomier som den 
norske. Slik verdiskaping skjer når data er en viktig innsatsfaktor i produksjon av varer og tjenester, 
eller når data er en driver for innovative løsninger. Regjeringen ønsker at Norge skal utnytte slike 
data til økt verdiskaping.  Dermed blir det viktig å styrke bedriftenes eksterne og interne 
forutsetninger for å samle inn og analysere store datamengder. Dette gir muligheter for 
optimalisering, men også utvikling av helt nye produkter tilpasset nye markeder og etterspørsel. 

Å hjelpe de små og mellomstore bedriftene til å øke sin digitale kapasitet er en hovedbegrunnelse 
for at EU har lansert Digital Europe Programme (DIGITAL). Programmet er et omfattende 
investerings- og samarbeidsprogram for perioden 2021-2027. Det skal bidra til å sikre Europas 
konkurransefortrinn og strategiske autonomi knyttet til digitalisering, ved å knytte an til felles 
samfunnsutfordringer. Tanken om at deling av fellesløsninger og koordinering av innsats står 
sentralt.  Kunnskap og innsats skal kunne benyttes og videreutvikles av et mangfold av virksomheter 
og innbyggere på tvers av deltakerlandene. Innsatsen er konsenteret rundt fem satsingsområder: 
tungregning, kunstig intelligens, data og skytjenester, cybersikkerhet, avanserte digitale ferdigheter 
og akselerere beste bruk av digitale teknologier. 

 
3 Perspektivmeldingen 
4 Gal, P. et al. 2019  
5 Digital 21. 2018 
6 Perspektivmeldingen  
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Krisens effekter på økonomien 
Samtidig med perspektivmeldingen7 ble NOUen Norge mot 20258 fra et ekspertutvalg lagt frem. De 
har vurdert hvordan konsekvenser av pandemien, utviklingen i internasjonal økonomi, 
smitteverntiltakene og de økonomiske mottiltakene vil påvirke utviklingen i norsk økonomi frem mot 
2025. Utvalget slår fast at koronakrisen er et dypt økonomisk sjokk, men fordi sjokket ikke skyldes 
ubalanser i økonomien, kan det være håp om at de negative økonomiske effektene er kortvarige. 
Utvalget er likevel av den oppfatning at krisen har kraft i seg til å endre karakter på noen varige 
utviklingstrekk: «Høyere gjeldsnivå i offentlig og privat sektor, og vi har trolig en ny, varig global 
helseutfordring. Imidlertid har Norge gode forutsetninger for å lykkes økonomisk. Vi har et høyt 
produktivitetsnivå sammenlignet med andre land, en omstillingsdyktig økonomi, utbredt 
digitalisering og en høyt utdannet befolkning. De økonomiske skadevirkningene av pandemien kan 
likevel bli varige. Erfaringer fra tidligere kriser og lavkonjunkturer, både i Norge og andre land, er at 
økt arbeidsledighet på ett tidspunkt kan føre til lavere sysselsetting på sikt.»9 Innovasjon Norge har 
forvaltet en rekke av krisepakkene som har som formål å motvirke oppbremsing av investeringer i 
innovasjon og utvikling hos næringslivet.  

Kriseinnsats - også for det grønne skiftet 
Også internasjonalt er det lansert enorme krisepakker, og mange land har gått langt i sine 
motkonjunkturtiltak. Både i EU og USA, to av Norges viktigste handelspolitiske partnere har 
krisepakkene blitt benyttet til å sette fart på det grønne skiftet.  
 
Grønn giv (European Green Deal) er EUs grønne vekststrategi og beskriver EUs helhetlige tilnærming i 
klima og miljøpolitikken. Etter krisen er en rekke av krisepakkene blitt en del av tiltakene for å nå 
målene i strategien. Hovedmålet for Grønn giv er et klimanøytralt Europa innen 2050. Tempoet er 
høyt, og allerede i 2030 skal 55 prosent av utslippene kuttes. For å nå de høye ambisjonene er EUs 
tiltakspakke knyttet til Grønn giv svært omfattende både på finansierings- og regelverkssiden, og det 
har store konsekvenser for både finansielle strukturer og regelverk i EU og EØS-området. Grønn giv 
er EUs viktigste satsing for konkurransekraft og vekst, og griper inn i mange politikkområder. 
Strategien har derfor store konsekvenser for norsk næringsliv, som blir påvirket på flere nivåer. Det 
vil bety store markedsmuligheter, men også utfordringer. I USA har en ny administrasjon satt klima 
tilbake på agendaen. De enorme krisepakkene som nå rulles ut for å stimulere amerikansk økonomi 
preges i stor grad av en modernisering av USA i en mer klimanøytral retning. Build Back Better 
innebærer enorme investeringer i infrastruktur og et mål om 10 millioner nye grønne jobber. 
Innovasjon innen ren energi er en stor del av pakken.  
 
Summene er kolossale og representerer store markedsmuligheter også for norsk næringsliv. Men 
tempo har økt og konkurransen innen grønn teknologi strammer seg til. Norge må kjenne sin 
besøkelsestid og forstå omfanget av de store investeringene og de regulatoriske endringene som 
skjer internasjonalt.  

  

 
7 Perspektivmeldingen  
8 NOU 2021: 4  
9 NOU 2021: 4. 
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3.  Status for innovasjonsevnen i næringslivet 
20. mars 2020, en uke etter at Norge «stengte» ned som følge av pandemien, skrev Innovasjon Norge 
i sin første statusrapport fra norsk næringsliv. «De umiddelbare signalene peker mot økte 
likviditetsutforfordringer, og Innovasjon Norges første tiltak er rettet mot dette.  Det gjelder særlig 
bransjer i tjenesteytende sektor som er direkte berørt av smittebegrensende tiltak. Men økt 
usikkerhet preger flere bransjer, ikke minst bedrifter i internasjonale verdikjeder. Dette viser at 
utfordringer med sviktende eksportmarkeder og tilgang til utenlandske innsatsvarer og arbeidskraft 
kan øke i omfang.»   

Gjennom 2020 iverksatte myndighetene en rekke krisetiltak for norsk næringsliv. Noen rettet seg 
mot bedrifter med stort bortfall av omsetning pga. ulike smitteverntiltak. Tiltakene har hatt stor 
betydning, og traff et bredt spekter av næringer i den første fasen av krisen. Etter hvert har denne 
typen tiltak blitt særlig viktig for deler av tjenestesektoren10 11. Mer innovasjonsorienterte krisetiltak 
kom også raskt på plass. 

Innovasjon og risiko 
I utgangspunktet skulle man anta at bedriftenes innovasjonsaktiviteter reduseres under krise. Det var 
også tilfelle våren og forsommeren 2020. Bedriftene konsentrerte seg da om kjernevirksomheten. 
Følgene ble kutt i kostnader og reduksjon i investeringer som ikke ga umiddelbar avkastning12. Etter 
hvert som den første «panikken» la seg, ble det iverksatt tiltak for å holde innovasjonsaktiviteten i 
gang. Dette førte til betydelig økning i antall søknader hos Innovasjon Norge.  I lys av situasjonen 
kunne det også forventes at de omsøkte prosjektene var mindre innovative enn under mer normale 
omstendigheter. Det viste seg å ikke bli tilfelle - tvert imot opplevede Innovasjon Norge en økende 
andel innovative prosjekter i søknadsinngangen.  
Innovasjon Norge valgte også å gå inn i flere prosjekter som ble vurdert som «høy risiko». Vi ser også 
en kraftig økning i betydningen Innovasjon Norge har hatt i å realisere innovasjonsprosjekter under 
krisen (addisjonalitet)13. 

Investeringsvilje og kapital 
Sammenlignet med finanskrisen i 2008-2009, har bedriftene opplevd bankenes rolle som langt mer 
fleksibel og støttende under pandemien. Samtidig gjorde økt usikkerhet rundt effektene av krisen at 
bedrifter generelt sett har vært mer restriktive med å oppta mer gjeld14. Bedriftenes investeringsvilje 
er fortsatt lav, men tendensen ved inngangen til 2021 er nå noe mer positiv for første gang siden 
februar 202015. 
 
Det har vært krevende for bedriftene å skaffe privat finansiering i 2020. Innovasjon Norge har fått 
tilbakemeldinger om at prosjekter har blitt utsatt eller forsinket på grunn av manglende 
finansering16. Ser vi på Innovasjon Norges portefølje observerer vi noe av det samme: I 2019 utløste 
en krone fra Innovasjon Norge 1,7 kroner fra andre. I 2020 var utløsingsforholdet 1,5 kroner17.  
I likhet med bedriftene var også private finansieringsaktører opptatt av å kutte kostnader og bygge 
motstandsdyktighet i pandemiens første fase, da situasjonen var usikker og uoversiktlig. Senere har 
de større institusjonelle aktørene økt sin investeringsaktivitet, mens mindre investorer fortsatt er 

 
10 Se f.eks. Revidert nasjonalbudsjett 2021 for en gjennomgang av alle tiltak  
11 Se Statistisk sentralbyrå 2021  
12 Sørheim et al 2020 
13 Innovasjon Norges Kundeeffektundersøkelse 
14 Sørheim et al 2021 
15 Norges bank 2021 
16 Blant annet gjennom fritekst tilbakemeldinger. Innovasjon Norge Kundeeffektundersøkelse - 

etterundersøkelsen 2021 dvs. bedrifter som har fått støtte i 2017  
17 Innovasjon Norges årsrapport 2019 og 2020 
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avventende18. Det var unge vekstbedrifter som i størst grad opplevde at investorene trakk seg 
tilbake. Halvparten av disse bedriftene opplevde press på likviditeten, og fire av ti fikk utfordringer 
med å skaffe finansiering (forårsaket av pandemien)19.  
 
Både bedrifter og investorer løfter fram betydningen av offentlige støtteordninger for å fortsette å 
utvikle nye produkter og tjenester. Ordningene har ført til at bedrifter kunne sette søkelyset på å 
gjennomføre eksisterende og nye prosjekter20.  

Prosjektet Innovasjon i krisetid21 har i april 2021 gjennomført intervjuer med en rekke investorer. De 
vektlegger at det har vært svært vanskelig å etablere nye industrielle kunderelasjoner under 
pandemien.  

Pandemiperioden har vært krevende for bedrifter som befinner seg i fasen hvor nye løsninger skal 
inn på markedet fordi det har vært utfordrende å skaffe nye kunder og samarbeidspartnere. Dette i 
motsetning til bedriftene som er «pre-revenue», og som har opplevd god tilgang på offentlige 
virkemidler, samt et kapitalmarked som gradvis har tatt seg opp22. Innovasjon Norge har sett noe av 
den samme tendensen; antallet bedrifter som har fått tilskudd til kommersialisering og lån til tidlig 
vekst har økt kraftig i 2020 som en følge av krisetiltak23.   

Forskerne peker på at nå er en voksende interesse hos investorer for «grønne prosjekter» og 
investeringer i digitalisering24 . Ser vi på Innovasjon Norges innovasjonsrettede virkemidler25 26 finner 
vi en stor andel bedrifter innenfor Informasjon og kommunikasjon. Vi finner også en stor andel 
bedrifter innen Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Til sammen utgjør disse to næringene 
over 50 prosent av mottakerne av innovasjonstilskudd, 78 prosent av mottakerne av 
Kommersialiseringstilskudd, og ca. 70 prosent av mottakerne av oppstartslån i 2020. Vi vil komme 
tilbake til dette senere i rapporten. 

Bedriftenes strategi under krisen 
Forskningsprosjektet Innovasjon i krisetid27 har også sett på hvordan innovative små og mellomstore 
bedrifter har agert under krisen. De har identifisert to hovedgrupper av strategier28:  

1) En reaktiv strategi der bedriftene tilpasser seg den nye situasjonen ved å begrense 
ressursbruk, kutte kostnader, og konsentrere virksomheten om kjerneaktiviteter, og 
derigjennom bygge motstandskraft for å klare seg gjennom en krise de anser som 
midlertidig.  

2) En proaktiv strategi der bedriften tar tak i nye muligheter som oppstår eller aktualiseres som 
følge av pandemien, der de utvikler nye produkter/tjenester, kundegrupper, markeder 
og/eller salgskanaler.  

 

 

 
18 Sørheim et al 2021 
19 Sørheim et al. 2021 
20 ibid 
21 Aadland et al 2021 
22 Ibid 
23 Innovasjon Norge Oppdragsgiverrapport 2020. 
24 Aadland et al 2021 
25 Etablerertilskudd, innovasjonskontrakter, innovasjonslån, oppstartslån og miljøteknologiordningen 
26 Samfunnsøkonomisk analyse as 2021. 
27 Aadland et al 2021 
28 Ibid 
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Figur 1. Kombinasjoner av proaktive og reaktive strategier.  (Aadland et al 2021)

Strategiene benyttes i ulik grad, og kan også kombineres. I tillegg til de to hovedstrategiene kommer 
bedrifter som ikke er i nevneverdig påvirket av pandemien (Business as usual). Forskerne har også 
identifisert en gruppe bedrifter som har byttet strategi underveis etter at de hadde dannet seg et 
bide av krisens påvirkning på bedriften29. Det innebærer f.eks. at bedrifter utenfor de større byene 
hvor smittetrykket har vært lavere og smitteverntiltakene har vært mindre, har opplevd færre 
begrensninger samtidig som man har kunnet dra nytte av digitaliseringen av kundekontaktene. Her 
ser det det ut til at avstandsulempen er redusert. Det gjenstår imidlertid å se i hvilken grad 
avstandsulempene reduseres på sikt, og om bedriftene evner å gjennomføre en mer omfattende 
digitalisering. 

Hvilken strategi bedriftene valgte og hvilken som var den beste er ikke gitt30. Det avhenger av hvor 
man er lokalisert, hvilke markeder man er til stede i, hvordan smittesituasjonen har vært og ikke 
minst hvilke strategiske ressurser bedriften kunne spille på. Videre peker forskerne på at strategien 
som gir best resultater under pandemien, ikke nødvendigvis er den som skaper best utvikling etter 
krisen31. Siden situasjonen etter krisen er en annen enn den som eksisterte før krisen, er det å vende 
tilbake til bedriftens tidligere praksis (bounce back) ofte ikke tilstrekkelig. Bedriftene må i større grad 
klare å gjenoppta virksomheten på en måte som er tilpasset den nye situasjonen, herunder utnytte 
nye muligheter, altså ‘bounce forward’32. Pandemien har ført med seg betydelige endringer som
fortsatt vil være til stede når viruset er bekjempet, slik som endringer i organisasjons- og 
arbeidsformer (økt hjemmearbeid, færre fysiske møter), nye måter å samarbeide på, økt 
digitalisering og endrede holdninger til teknologi, nye distribusjonsformer og nye 
forretningsmodeller33.  

Aadland et al (2021) peker på kompetanse, fleksibilitet i ressurser, evne til å nedskalere/oppskalere, 
strategisk orientering, samt evne til å vedlikeholde relasjoner som viktige egenskaper. Det å løse 
problemer som oppstår underveis i en krise krever økt tempo i innovasjonsprosessen ved å 
omdisponere kunnskap, ressurser og teknologi som allerede finnes i bedriften til å løse de nye 
problemene. Motstandsdyktighet handler derfor ikke bare om robusthet, men også om fleksibilitet 

29 Aadland et al 2021
30 Aadland et al 2021
31 ibid
32 ibid
33 ibid
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29 Aadland et al 2021
30 Aadland et al 2021
31 ibid
32 ibid
33 ibid
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og evne til å bruke den. Vi kan derfor anta at bedrifter som evner å gjøre endringer for å tilpasse seg 
situasjonen under pandemien, har større sannsynlighet for å klare seg godt videre34 (Aadland et al 
2021).   

 
Nytt næringsliv – nye bedrifter 
Statistisk sentralbyrå har fulgt utviklingen i konkurser under pandemien35. I utgangspunktet forventet 
man en økning i antall konkurser slik man så under finanskrisen i 2008-2009. Det har ikke skjedd. Det 
er selvfølgelig forskjeller mellom ulike næringer, men i sum har det ikke vært flere konkurser enn i 
2019. En åpenbar grunn er ulike tiltak som kompenserer for omsettingsbortfall og endringene i 
permitteringsreglene. Når disse tiltakene fjernes er det rimelig å anta at antallet konkurser innen 
næringer som reiseliv og servering vil øke. I hvilken grad ressursene som frigjøres da vil bli brukt i 
andre og nye næringer er det for tidlig å si noe om.   
Nye bedrifter anses ofte som en viktig kilde til innovasjon under og umiddelbart etter en krise, siden 
disse erstatter bedrifter som ikke klarte seg gjennom krisen, og ofte med nye og innovative løsninger. 
De samfunnsmessige endringene som pandemien har forårsaket gir også grobunn for nye 
entreprenørielle initiativer som kan skape nyetableringer. Samtidig kan registrerte nyetableringer 
også være et symptom på krisen som har mindre positiv effekt, da det kan være snakk om 
oppsplitting av selskaper i eiendoms- og driftsselskaper som en forebyggende strategi, eller 
arbeidsledige som (midlertidig) etablerer nye bedrifter for egen sysselsetting36.  

Denne overordnede analysen av nyetableringer viser altså noen tegn til at det har vokst fram nye 
bedrifter innen informasjonsteknologi og informasjonstjenester37 der nye forretningsmuligheter 
følger av pandemien, mens det har vært færre nyetableringer i bransjer som er betydelig rammet av 
krisen38. I hovedsak synes likevel pandemien å ha hatt begrenset effekt på registrering av helt nye 
bedrifter.  

Ser vi på Innovasjon Norges arbeid med oppstartsbedrifter, er bildet noe av det samme. Støtte til å 
utvikle forretningsideen sin (tidige fase) ligger på omtrent sammen nivå som i 2019 og det er bare 
små endringer i fordelingen mellom bransje fra 2019 til 202039.  

Hva er viktig fremover? 
Mye tyder på at krisetiltakene har bidratt til å holde innovasjonsaktiviteten oppe i norske bedrifter. 
Selv om vi nå ser en voksende fremtidstro og optimisme, er det fortsatt stor usikkerhet hos 
bedriftene knyttet til hva som vil skje i ukene og månedene fremover40. Dette bidrar til at 
investeringer settes på vent.  
Næringslivets utfordringer vil ikke være over med det første. I en tid med fortsatt stor turbulens og 
dermed usikkerhet er det viktig at virkemiddelaktører opprettholder fleksible og tilpassede 
virkemidler bidrar til styrke konkurransekraften til norske innovative bedrifter41. 

Innovasjon i krisetid peker på at det er avgjørende for norsk konkurranseevne at bedriftene ikke bare 
håndterer gårsdagens utfordringer (bounce back), men at man i stedet søker å bygge en 

 
34 Aadland et al 2021 
35 Statistisk sentralbyrå 2021  
36 Aadland et al 2021 
37 Næringsgruppering J62 og J63 
38 Aadland et al 2021 
39 Samfunnsøkonomisk analyse as 2021 
40 Statistisk sentralbyrå 2021  
41 Aadland et al 2021 
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framoverlent robusthet for å kunne snu morgendagens utfordringer til muligheter for fremtiden 
(bounce forward)42 . Det tilsier at virkemiddelapparatet bør ha fokus på virksomheter som har en 
mer proaktiv strategi og støtter opp om utvikling av nye produkter, nye forretningsmodeller, nye 
salgskanaler, nye måter å organisere verdikjedene på og nye markeder. Det gjelder å utnytte de 
endringene og det momentet som er skapt det siste året i årene som kommer.  

  

 
42 Aadland et al 2021 
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4. Bærekraft 
Bærekraft i EU - et paradigmeskifte  
Grønn omstilling og bærekraft var høyt på agendaen også før krisen inntraff. EUs Grønn giv er 
toneangivende, og tar i høyt tempo den europeiske klima- og miljøpolitikken over i et nytt 
paradigme. Hovedmålet for Grønn giv er et klimanøytralt Europa innen 2050. Under koronakrisen har 
tempoet økt ytterligere, og krisepakkene skal i stor grad bidra til å nå målene i Grønn giv. EUs Covid-
gjenoppbyggingsplan (Next Generation EU) har også en klar bærekrafts-/grønn profil43. 

En omfattende finansieringsplan er lagt frem for å realisere Grønn giv. Grønn giv skal finansieres 
hovedsakelig av EU-budsjettet, som deretter skal «mobilisere» private investeringer gjennom 
InvestEUs lånegarantier, som støttes opp av EU-budsjettet. En ny ordning lanseres, Just Transition 
Mechanism, for å sørge for en rettferdig omstilling. I tillegg legger medlemslandene inn store 
summer fra sine nasjonale budsjetter for å støtte tiltakene i Grønn giv. Store summer settes av 
gjennom EU-programmer som Horisont Europa, hvor 35 prosent av budsjettet er satt av til Grønn giv. 
Utfordringen blir å sikre at norske aktører får samme tilgang til finansering for å bli med på store 
europeiske utviklingsprosjekt og delta i oppbyggingen av den nye infrastrukturen. Også 
finansmarkedene og de finansielle strømmene derfra vil bli betydelig påvirket av EU ettersom et nytt 
klassifiseringssystem for klimarisiko og bærekraft implementeres i nasjonal lov. 
 
Videre har Grønn giv lagt opp til en mye kortere vei fra politikkutforming til implementering; både 
gjennom etterspørselssiden (primært reguleringer) og tilbudssiden (programstrukturen) og missions 
som et virkemiddel med ambisjon å forene de to. EU tar i bruk statsstøtteregelverket på nye måter 
gjennom f.eks. IPCEI44  for å sette i gang store europeiske satsninger. IPCEI er allerede tatt i bruk for 
materialer og batterier og nå rulles nye samarbeid ut på hydrogenområdet. EUs taksonomi etableres 
som verktøy for å frigjøre investeringskapital til grønne næringer og grønn omstilling. Dette 
innebærer indirekte at kapital skal styres bort fra ikke-bærekraftige økonomiske aktiviteter. 
Utfordringen for Norge blir å sørge for at viktige næringer og våre innovasjonssatsninger kan 
klassifiseres i EUs taksonomi som grønt for å sikre tilgang til viktig kapital til utvikling og vekst. For de 
store bedriftene og betyr dette nye rapporteringskrav, men også SMBer vil måtte rette seg inn mot 
nye bærekraftige forretningsmodeller.  
 
Når det kommer til markedsmuligheter, kan Grønn giv deles inn i tre hovedområder. Hvert område 
inneholder flere konkrete strategier på viktige underområder med tilhørende forslag til 
regelverksendringer. Dette vil skape stor etterspørsel etter ny teknologi og bety store 
markedsmuligheter for Norge:  
 

1. Energiomstilling og elektrifisering  
• Sol og vind løftes som de viktigste fornybarkildene. Bare innen offshore wind skal 

kapasiteten femdobles innen 2050.  
• Etterspørsel etter tjenester knyttet til CCS vil øke samt verdien av blå hydrogen. 

Muligheter for leverandør av teknologi til transport, lagring og utnyttelse øker ettersom 
CCU/CCS en viktig del av klimakampen. Det er ca syv prosjekter under utredning i Norge, 
der investeringsnivået på hvert prosjekt er fra 2-7 mrd. kroner.  

• Transport er et satsingsområde i Grønn giv. Klimavennlig mulitimodal transport er 
inkludert. EUs stimulipakker vil delvis gå til implementering av infrastruktur til bl.a. el-

 
43 Se f.eks. https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu  
44 Important Project of Common European Interest 
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transport på land, waterways og coastal transport. Maritim transport er også under 
endring som vil åpne markeder for norsk næringsliv innenfor grønn shipping. 

2. Sirkulærøkonomi og industri  
• Avkarbonisering og modernisering av industri, inkludert metallsektoren innen 2030 åpner 

marked for implementering av grønne løsninger. Dette kan settes i sammenheng med 
utvikling av markeder for CCU/CCS, batteri og hydrogen.  

3. Biologisk mangfold og matproduksjon  
• Grønn giv har som målsetning om å øke bruk og konsum av proteinkilder fra havet. Dette 

skaper markeder for proteiner fra sidestrømmer i sjømatnæringen og utnyttelse av nye 
arter. I tillegg satser EU på implementering av teknologi og løsninger for klimavennlig 
mat produksjon. 

Bærekraft i Norge- et steg tilbake?  
Trenden er klar. EU og USAs akselerasjon på det grønne området har skapt et momentum. Hva vet vi 
så langt om krisens påvirkning på norske bedrifters fokus på bærekraftig innovasjon? Er de klare for å 
gripe de internasjonale mulighetene?  

I 2020 viste studier at på et overordnet nivå ønsket bedriftene å «bruke» krisen til å sette fart på det 
grønne skiftet da man anså at dette ville være avgjørende for konkurranseevnen på lengre sikt45 . 
Samtidig så forskningen at selv om bedriftene hadde et strategisk søkelys på bærekraft, ble 
prosjektene satt på vent i perioden da det ble viktigere å bygge likviditet. Som følge ble de fleste 
bærekraftige innovasjonsprosjekter forsinket46, og i 2021 viser resultatene at bærekraftige 
forretningsmodeller generelt har fått et tilbakeslag under krisen. Samtidig har forsinkelsene i noen 
grad blitt motvirket av forbedret markedssituasjon i løpet av perioden, i tillegg til tilgang til offentlige 
virkemidler47 .  

At offentlige virkemidler gjennom siste året har bidratt til å redusere tilbakeslaget på bærekraftig 
innovasjon, gjenspeiles i Innovasjon Norges portefølje. Figur 2 viser at andelen prosjekter med 
forventet miljøeffekt i Innovasjon Norges finansieringsportefølje som tilhører 
innovasjonsoppdraget48 har holdt seg relativ stabilt (med en svak økning) gjennom krisen. 

Andelen prosjekter totalt sett (uavhengig av virkemidler) som forventes å ha positiv innvirkning på 
miljø viser samme tendens; andelen er redusert med kun tre prosentpoeng fra 2019 til 2020 (fra 52 
til 49 prosent).  Om lag 58 prosent av midlene som er innvilget i 2021 (per medio mai 21) går til 
prosjekter med forventet miljøeffekt (mot 50 prosent på samme tid i 2020).  

 
45 Sørheim et al. 2020 og Steen et al. 2020 
46 Steinmo et al 2021 
47 ibid 
48  Innovasjonsoppdraget innebærer alle bedriftsrettede virkemidler (unntatt lavrisikolån) på oppdrag til NFD. I 
figur 2 er krisepakkene til reiselivet utelatt.  
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Figur 2 Andel innvilgede saker med miljøeffekt i innovasjonsoppdraget (Kilde: Innovasjon Norge) 

 

Bildet på det generelle tilbakegang i bærekraftfokus hos næringslivet er imidlertid mer nyansert; 
forskning fra Innovasjon i krisetid49 peker på at de selskapene som i stor grad hadde bærekraft på 
agendaen før krisen inntraff, i noe grad har reduserte fokuset under krisen, mens de som hadde lite 
fokus på bærekraft før krisen i større grad har beveget seg i retning av økt bærekraftfokus under 
krisen50 . Videre finner casestudier at enkelte bedrifter som var grønne før krisen inntraff har brukt 
kriseåret til å bli enda grønnere. Samtidig viser forskningsfunn at de bedriftene som hadde størst 
fokus på bærekraft før krisen er hardest rammet. En mulig forklaring på dette er observasjoner fra 
tidligere kriser (spesielt finanskrisen) som tyder på at kjente merkevarer gjør det bedre enn ukjente, 
og at i krisetid søker kunder og leverandører seg til det kjente og sikre løsninger for å redusere 
risikoen. Å skalere bedrifter som tilbyr nye grønne løsninger blir derfor utfordrende51 . Videre viser 
forskningen at hardt rammede bedrifter med bærekraftfokus har respondert på krisen på to ulike 
måter; enten ved økt satsing på bærekraft gjennom eksempelvis utvikling av nye grønne løsninger, 
eller ved å utføre mer generelle strategiske grep (eksempelvis gjennom nye salgskanaler, 
forbedrende løsninger etc.) Det å ta generelle strategiske grep (fremfor å utvikle nye grønne 
løsninger) dominerer noe52.  

I hvilken grad krisen har påvirket bedriftens vektlegging av bærekraft, varierer nødvendigvis mellom 
ulike næringer. Steinmo et al (2021) har sett spesielt på havbruksnæringen, prosessindustri og 
internasjonal varehandel. I prosessindustrien pekes det spesielt på at man opplever en 
holdningsendring hos kunder når det gjelder fokus og betalingsvilje for bærekraftige produkter. Dette 
er en utvikling hos en næring som har tendert til å vurdere bærekraftig innovasjon som en 
utgiftspost, men som nå ser at det kan være et konkurransefortrinn overfor kunder som i økende 
grad er opptatt av bærekraft53. I havbruksnæringen er det også økt søkelys på bærekraftig 

 
49 Steinmo et al 2021 
50 ibid 
51 ibid 
52 ibid 
53 ibid 
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innovasjon, eksempelvis gjennom utvikling av bærekraftig fôr. Denne næringen søker i mindre grad 
offentlige virkemidler da innovasjonsløpene er av en art som krever raske løsninger54.  

Økende etterspørsel etter mer miljøvennlige produkter er driver for utvikling av transparente grønne 
verdikjeder innenfor internasjonal varehandel. Dette kan eksempelvis innebære kartlegging av 
karbonavtrykk55. 

Forskerne peker på at innovasjonsprosessene i de nevnte næringene trolig ville blitt gjennomført 
uavhengig av krisen, men at krisen har aktualisert og satt bærekraft på agendaen hos eiere og ledere 
som har blitt mer strategisk orientert mot bærekraft. Dette har trolig bidratt til å fremskynde 
prosessene, samtidig som det har blitt viktig for forankringen av bærekraft på strategisk nivå å 
rekruttere ansatte med bærekraftkompetanse56.  

I den delen av Innovasjon Norges finansieringsportefølje som sorterer inn under 
Innovasjonsoppdraget ser vi spesielt en økning i andelen innvilget prosjekter som forventer positiv 
miljøeffekt innenfor næringskategori C- Industri.  Per mai 2021 ligger andelen på 76 prosent mot 60 
prosent i 2020 og 63 prosent i 2019.  

I årene før krisen var tilgang på kapital som følge av manglende etterspørsel og betalingsvilje ansett 
som en av de største barrierene for utvikling av bærekraftige løsninger. En litteraturstudie57 viser til 
at de fleste studier nå finner en positiv sammenheng mellom bærekraft og konkurransekraft. 
Forskerne peker på at pandemien i noen tilfeller har forsterket orienteringen mot bærekraft, og at 
dette i stor grad kan forklares med tilgang til kapital fra støtteordninger58, samtidig som det er 
avgjørende at bedriftene ser lønnsomheten i bærekraftig innovasjon på sikt. 

Parallelt peker forskningen på at det har skjedd en tydelig endring i holdning hos banker og 
investorer. Dette innebærer at bærekraft har gått fra å være noe positivt til å være et krav. En rekke 
investorer bekrefter at det er gode muligheter for «grønne» oppstartsselskaper å skaffe kapital, 
samtidig som investeringene i petroleumsrelaterte næringer reduseres59.  

For å forsteke den pågående bærekrafttrenden, anbefaler forskerne at støtteordninger i pandemiens 
sluttfase er strategisk innrettet mot bærekraft. Dette vil kunne simulere til vekst hos de bedriftene 
som er best tilpasset og mest konkurransedyktige i fremtiden60.  

  

 
54 ibid 
55 ibid 
56 ibid 
57 Hermundsdottir and Aspelund (2021) 
58 Steinmo et al 2021 
59 ibid 
60 Ibid 
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5. Digitalisering i næringslivet: fra sjokkdigitalisering til 
transformasjon? 
 
Omstilling mot datadrevet innovasjon 
Det er omtrent 195 000 SMBer i Norge. Samlet står de for nær halvparten av den årlige 
verdiskapingen i landet, rundt 700 mrd. kroner. Mange av disse bedriftene befatter seg allerede med 
digitalisering, men på forskjellig nivå og i forskjellig grad. De fleste vil måtte forholde seg til 
digitalisering i tiden fremover, og svært mange vil måtte ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger 
for å lykkes videre. Dette fordrer at bedriftene tilegner seg digital kompetanse, her forstått som 
evnen til å løse oppgaver og mestre utfordringer i konkrete situasjoner, basert på kunnskap, 
ferdighet og holdninger. 

Samtidig er det godt kjent at SMBer (og særlig de minste) har begrensede ressurser tilgjengelig for å 
skaffe seg ny kompetanse og gjennomføre strategisk endring. Mindre bedrifter har gjerne 
overveiende vekt på produksjon og daglig drift, og har i liten grad avsatt ressurser til utvikling av nye 
produkter og forretningsmodeller. Mikrobedrifter (færre enn ti ansatte) har større utfordringer med 
å bygge relevant kompetanse enn de noe større bedriftene61.  

Ressursbegrensinger og manglende struktur for strategisk ledelse kan føre til at SMBer i begrenset 
grad evner å utnytte markedsmuligheter og ny teknologi, og at man unngår risiko forbundet med 
endring62. 

Hvordan har covid19-pandemien påvirket digitaliseringen i næringslivet? 
Innovasjon Norge har over lengre tid fulgt digitaliseringstakten i næringslivet gjennom den løpende 
kundekontakten i alle regioner, og temaet har det siste året vært sentralt i forskningsprosjektet 
«Innovasjon i krisetider – innovasjon og omstilling under Covid-19». Digitalisering er et 
gjennomgripende utviklingstrekk som angår alle norske bedrifter, men på svært ulike måter og 
nivåer. Det er store forskjeller på hvordan bedriftene forholder seg til digitalisering, og hvilke 
strategiske ressurser (f. eks kompetanse) de har til rådighet for å gjennomføre digitaliserings-
prosesser.  Temaet adressers og diskutertes utførlig i Innovasjon Norges satsingsforlag til 
statsbudsjettet 202263. 

Digitalisering er en prosess med flere faser 
For å diskutere det brede begrepet «digitalisering» er det her hensiktsmessig å definere det som en 
prosess med flere elementer. Følgende typologi64 kan være illustrerende når vi skal vurdere 
utviklingen i Norge det seneste året:  

 

 
61 Gherhes, C.A., Williams, N., Vorley, T. et al.  2016  
62 Hewitt-Dundas, N. 2006 
63 Innovasjon Norges satsingsforslag for 2022.  
64 Solheim og Eide, 2021 
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Figur 3 Ulike grader av digitalisering.65

Typologien inkluderer tre utviklingstrinn, der det første beskriver Digisering – det vil si en overgang 
fra analoge til digitale verktøy. Det andre elementet er Digital automasjon, som beskriver prosesser 
for effektivisering ved hjelp av digitale verktøy. Det tredje trinnet beskriver Digital transformasjon
(og digital disrupsjon), det vil si endring av verdiskaping, forretningsmodeller via digitale verktøy og 
plattformer66.

Dermed kan digitalisering forstås som en prosess fra digisering til digital transformasjon. Bedriftenes 
grad av digitalisering kan beskrives med utgangspunkt i dette. Det er viktig å understreke at 
prosessen ikke er «naturgitt», og at digisering i en bedrift ikke nødvendigvis vil føre til digital 
transformasjon. 

Sjokkdigitalisering har skapt positive effekter – og potensial for transformasjon. 
«Sjokkdigitalisering» ble våren 2020 raskt tatt i bruk for å beskrive hva det norske samfunnet 
og næringslivet gikk gjennom som følge av pandemien. Innovasjon Norge pekte raskt på at effekten 
primært handlet om digitalisering av bedriftenes samarbeids- og kommunikasjonsplattformer.
Norske bedrifter var raske til å flytte nærmest all kommunikasjon og kundekontakt over på digitale 
plattformer. Dermed kan vi si at krisen hadde rask og stor effekt for trinn 1, digisering. Innovasjon 
Norges observasjon støttes av den gjennomførte forskningen, som viser at samtlige bedrifter i 
utvalget vektlegger at pandemien har medført en forsterket innsats på digitalisering67.

Det ble raskt pekt på at denne trenden blant annet kunne bidra til å senke norske bedrifters 
avstandsulemper nasjonalt og internasjonalt. Forskningen viser at aksepten for digitale 
kundemøter raskt økte både her og ute i verden. Bedriftene meldte også om at om at mindre fysisk 
reising også kan frigjøre tid og ressurser til utvikling og innovasjon68. Digitaliseringen har altså ført 
med seg mange positive gevinster for bedriftene, herunder raskere beslutningstaking og bredde i 
møtedeltakere, og at flere viktige beslutningstakere er involvert i sentrale møter. Dette kan også 
åpne for mer inkluderende praksiser i bedriftene69.

Samtidig pekes det på en ny utfordring for bedriftenes kunderelasjoner i digitale kanaler. Å 
opprettholde eksisterende relasjoner fungerer greit, men det fremstår som krevende å utvikle nye 
relasjoner mellom bedrifter ved å kun belage seg på bruk av digitale plattformer. Særlig fremstår 
dette som krevende når man skal knytte kontakter utenfor landegrensene70.

65 Hentet fra Solheim og Eide, 2021
66 Ibid.
67 Ibid.
68 Sørheim et al 2021: 12
69 Solheim og Eide 2021
70 Sørheim et al 2021 og Solheim og Eide, 2021
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På bakgrunn av dette ser vi at «sjokkdigitaliseringen» gjennom 2020 og 2021 ikke må 
forstås synonymt med omfattende digital transformasjon i bedriftene (jf. fig. 3 over) Men samtidig 
fremstår det som klart at pandemien har bidratt til en betydelig holdningsendring når det kommer til 
digitalisering, og også til potensielt varige endringer i produksjon, distribusjon og verdiskaping.  
Sistnevnte skjer dels gjennom interne utviklingsprosjekt som gjør at produkter og tjenester kan tilbys 
mer effektivt, og dels skjer det ved at det utvikles nye tjenester og produkter som er tilpasset 
endringene/trendene som pandemien har vært med å forsterke71. 
 
«Selv om norske bedrifters digitaliseringsprosesser ikke nødvendigvis er direkte relatert til pandemien, 
ser det altså ut til at pandemien har forsterket digitaliseringsprosessene i mange bedrifter. Dette funnet 
blir også understøttet av at de unge bedriftene som tilbyr digitale løsninger har opplevd at kundene 
etterspør mer avanserte/oppgraderte digitale funksjoner. Dette innebærer at kundene etterspør mer 
omfattende helhetlige løsninger som kan føre til en mer gjennomgripende digitalisering i bedriftene. 
 I så måte kan det se ut til at digitaliseringssnøballen for alvor har begynt å rulle for det norske 
næringsliv, men det er selvsagt viktig å påpeke at vi likevel er i tidlig fase av en slik utvikling og at våre 
datainnsamlinger så langt ikke kan fastslå uten tvil at det foreligger akselererende investeringer i 
digitalisering» 72. 
 
Tendensen til økt oppmerksomhet rundt digitalisering avtegner seg også i Innovasjon Norges egne 
kundetall. Digitalisering har i økende grad utgjort et sentralt element i de søknader Innovasjon Norge 
mottar. For eksempel har prosjekter innen ordningene for miljøteknologi og innovasjonskontrakter 
ofte digitale komponenter, men det kan være vanskelig å skille ut hva som kan klassifiseres 
som «rene digitale» prosjekter.  
 
 

  
 
Figur 4. Viser andel IT prosjekter i 2019, 2020 og 2021 av totalt antall prosjekt. Tall for 2021 er 
foreløpige t.o.m. 26. mai. IT er definert som næringshovedområde J. (kilde: Innovasjon Norge) 
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Mange av prosjektene Innovasjon Norge støtter handler om digitalisering som bidrar til 
effektivisering og utvikling av drift, eller f. eks mer automasjon i industrien. Det vil si fase to i figur 3. 
over.  
 
Innovasjon Norges kunder anser digitalisering som avgjørende.  
Innovasjon Norge har gjennom 2020 og 2021 spurt våre kunder om deres vurdering av egne 
fremtidsutsikter for de neste årene. I 2020 svarte over 70 prosent at digitalisering er viktig for 
bedriftens suksess de neste 2- 3 årene73. I samme undersøkelse svarer hele 80 prosent av de spurte 
at økt kompetanse er tilsvarende viktig. Dette illustrerer at temaet digitalisering er høyt på agendaen 
hos de mange små og mellomstore bedriftene Innovasjon Norge støtter.  

Det er også verdt å merke seg at mange bedrifter i samme undersøkelse også anser at å samarbeide 
med andre bedrifter blir viktigere i årene fremover. Å indentifisere og innlede samarbeid med riktige 
partnere på sikt fremstår som sentralt. Dette kan være en konsekvens av de nevnte utfordringene 
bedriftene nå har med å få til dette ved hjelp av digitale kanaler74.  Dette kan også reflekterte en 
generell holdning til at samarbeid og nye nettverk vil bli viktigere i fremtidens markeder hvor 
digitalisering og teknologikompetanse antas å spille en stadig viktigere rolle.  
  
Veien fremover: hvordan utnytte det digitale momentumet? 
Selv om oppmerksomheten har økt, kan man foreløpig ikke konkludere med at dette manifesterer 
seg i økt investeringsvilje.  Innovasjon Norge har gjennom det siste året rapportert om at den 
usikkerheten som nå gjør seg gjeldende på kort og lengre sikt, generelt sett har virket dempende på 
bedritens investeringsvilje og dermed også større investeringer i digitalisering.  Samtidig venter vi 
at usikkerheten vil avta i tråd med krisen, og at det siste årets erfaringer vil gjøre at digitalisering og 
digital omstilling står høyere på bedriftenes agenda enn noensinne.  
 
Bidra til digitalisering i etablerte bedrifter 
Det er nå viktig å bidra til at norske bedrifter sikres tilgang til nødvendige ressurser (kapital, 
kompetanse og nettverk) for økt digitalisering på ulike nivå, dvs. digisering, automasjon og digital 
transformasjon.  For de etablerte bedriftene er digitalisering gjennom praksis og nye 
bedriftssamarbeid viktig, og det er derfor et satsingsområde for Innovasjon Norge75.  

Hvis målet er digital transformasjon i norsk næringsliv er det avgjørende at nasjonale og 
internasjonale virkemidler samvirker best mulig. EUs Digital Europe Programme (DIGITAL) (2021 – 
2027) har sin hovedbegrunnelse i manglende omstilling og utnytting av digital teknologi i europeiske 
SMBer. Virkemidlene i dette programmet vil bli svært viktige for mange norske bedrifter med ulik 
grad av digitalisering og kompetanse, og Innovasjon Norge arbeider nå for at vår egen 
virkemiddelportefølje på best mulig måte kan supplere EUs tilbud, men også mobilisere og kvalifisere 
norske bedrifter til de riktige tilbudene i Digital-programmet.  

Å legge til rette for nye innovative og datadrevne bedrifter 
Samtidig som det er viktig å fremme digital omstilling i de etablerte bedriftene er det avgjørende å 
legge til rette for nye innovative bedrifter hvor digitale løsninger gjerne utgjør kjernen i 
forretningsmodellen. Det er relativt store forskjeller i digitaliseringsnivå mellom nyopprettede og 
mer etablerte bedrifter, der de nyopprettede i større grad er «born digitals». Under krisen har de 
nyopprettede bedriftene i større grad enn de etablerte brukt digital teknologi for å tilpasse eller 

 
73 Innovasjon Norges kundeserviceundersøkelse, mai - august 2020.  
74 Sørheim et al, 2021 s.12 
75 Se f. eks Innovasjon Norges satsingsforslag for 2022 
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forbedre eksisterende produkter eller tjenester. De har i større grad også utviklet nye produkt eller 
tjenester der digital teknologi står sentralt. 76  

Den digitale akselerasjonen det siste året bidrar også til å øke avstanden mellom de bedriftene som 
leder an, og de som står i startgropa. For å utnytte det digitale momentumet krisen har skapt vil det 
derfor være viktig å ha et godt diversifisert og regionale forankret tilbud til flere digitale 
modenhetsnivåer. Samtidig kan det fremover være hensiktsmessig å legge til rette for økt samarbeid 
og kompetanseoverføring mellom digitalt modne og umodne bedrifter.  
 
Digitalisering som fremtidsberedskap 
Forskingen visker at det eksisterer en betydelig optimisme og tro på at norske innovative bedrifter vil 
klare seg bedre enn andre sammenlignbare bedrifter når vi beveger oss inn i ei tid uten pandemiens 
restriksjoner. Dette forklares både med at77:  

• bedriftene har sterk omstillingsevne, og  
• et virkemiddelapparat som har bidratt til søkelys på å bygge innovasjonskapasitet under 

pandemien. 

«Veien videre vil imidlertid være preget av økt kompetansebehov knyttet til digitalisering og digitale 
transformasjonsprosesser. Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom norske bedrifter hva angår 
grad av digitalisering, og det som utkrystalliserer seg som en reell og sentral utfordring er å forhindre 
en økt polarisering i norsk næringsliv mellom de som hadde startet digitaliseringsprosessen før covid-
19 og de som har blitt hengende etter på grunn av vanskelig kompetanseinnhenting under krisen.»78  

Det fremstår som relativt klart at bedrifter med høy digitaliseringsgrad gjennom krisen har vist seg 
som fleksible og tilpassingsdyktige. Dette kan ha stor betydning også for det norske 
distriktsnæringslivet. Gjennom krisen ser det ut som det har vært viktigere å være digital enn sentral. 
«Det kan synes som om urbane virksomheters største fordeler knyttet til lokalisering (som tilgang til 
et pulserende, innovativt og nytenkende miljø/økosystem) under covid-19 har blitt deres største 
ulempe i og med at det er de bynære strøk som har vært hardest rammet av smittevernsrestriksjoner 
og nedstenging. Knyttet til digitalisering synes det altså likevel at det ikke er den geografiske 
lokasjonen som er avgjørende, men heller virksomhetenes grad av digitalisering»79. 

  

 
76 Solheim og Eide 2021 
77 ibid 
78 Ibid. S 9.  
79 Ibid 
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6. Verdikjeder og grønn industri 
Store og viktige norske næringer er direkte eller indirekte basert på natur- og energiressurser. Dette 
omfatter blant annet olje og gass, fiskeri og akvakultur, kraftsektoren, energiintensiv industri og 
skogbruk. SSB80 anslo sysselsettingen i oljenæringen i 2017 til å være 139 000 personer. Av disse er 
flertallet sysselsatt i andre næringer som direkte eller indirekte leverer varer og tjenester til 
oljenæringen. Sysselsettingen i f.eks. akvakultur er langt lavere81 men den er svært viktig i enkelte 
regioner. Mye av vårt kunnskapsintensive næringsliv (inklusive kunnskapsintensiv tjenesteyting og 
leverandørindustri) er dessuten koblet til disse næringene.  

Innledningsvis drøftet vi noen av de store tunge driverne for omstilling og utvikling. Men hva betyr 
disse driverne for viktige norske naturbaserte næringer i årene som kommer? For å belyse 
problemstillingen har vi bedt SINTEF om å se nærmere på noen ressursbaserte næringer, hva som 
påvirker de og hvilke veier de kan utvikle seg. I denne delen av rapporten gjengir vi hovedpunktene i 
notatet fra SINTEF82. 

Notatet83 tar utgangspunkt i naturressursbaserte næringer i bred forstand, og drøfter omstilling 
knyttet til eksisterende økonomiske aktiviteter (for eksempel redusere klimafotavtrykk) så vel som 
nye muligheter f. eks grønt og blått hydrogen og nye biobaserte produkter som gjerne er basert på 
eksisterende aktivitet. Det betyr at de naturressursbaserte næringene (inkludert 
leverandørindustrien som gjerne leverer til flere næringer) kan få stor betydning også i det grønne 
skiftet, men at produktene og tjenestene som næringslivet skal levere blir endret. Forskerne84 peker 
derfor på sentrale nye muligheter for grønn verdiskaping, hvor norske naturressursbaserte næringer 
kan ha konkurransefortrinn.  

At Norge og andre råvareland som Canada og Finland har lyktes med å skape utvikling basert på 
naturressurser, skyldes at man har evnet å bygge industri, kunnskapsutvikling og innovasjon med 
utgangspunkt i ressursene. Dette kjennetegner eksempelvis petroleums- og havbruksnæringene i 
Norge. Petroleumsnæringen og den tilknyttede leverandørindustrien er blant annet blitt beskrevet 
som svært høyteknologisk.  Høyt kompetansenivå og tilpassede institusjoner i næringer som er 
direkte eller indirekte knyttet til naturressurser gir i utgangspunktet et godt grunnlag for 
diversifisering og ny verdiskaping.  

Mens en kunnskapsbasert utvikling av naturressursbaserte næringer har skapt rikdom og velferd, er 
de også forbundet med noen av vår tids største samfunnsutfordringer knyttet til klima, miljø og 
biomangfold. Om man legger til grunn at samfunnet skal møte disse utfordringene, peker forskerne85 
på tre overordnede transformasjonsprosesser som vil berøre ressursbaserte næringer på ulike måter:   

• For det første vil enkelte næringer oppleve nedgang og dermed spille en mindre viktig rolle. 
En opplagt årsak til det er utfasing av fossile energiressurser og innfasing av fornybar energi. 
Som en følge av det siste er energisystemet i endring. Markedsintegrasjonen mellom land blir 
tettere, og kan medføre at Norges komparative fortrinn med relativt billig elektrisitet 
svekkes.  

 
80 Brasch, T et al. 2019. Fjose, S et al. 2019 anslår sysselsettingen i 2017 til å være enda større – ca. 225.000 
personer hvis man tar med leverandør-eksporten.  
81 Ca. 8000 personer var sysselsatt med oppdrett av fisk og skalldyr i 2016 https://www.ssb.no/jord-skog-jakt-
og-fiskeri/artikler-og-publikasjoner/8-000-arbeider-med-fiskeoppdrett  
82 se vedlegg 4  
83 Steen et al 2021 
84 ibid 
85 Steen et al 2021 
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• For det andre vil det kreves radikale transformasjoner av eksisterende næringer, for 
eksempel knyttet til matproduksjon. Innføringen av ny teknologi innen marint oppdrett kan 
også gjøre at produksjon i større grad anlegges på land nær sentrale markeder.  

• For det tredje vil nye behov og muligheter, for eksempel innen batterier eller hydrogen, 
kunne drives frem av samfunnets bærekraftige omstilling. Bioøkonomi og sirkulære 
prosesser vil også spille en sentral rolle for å kunne lykkes med bærekraftig fremtidig 
næringsaktivitet i tilknytning til naturressurser. For alle disse tre overordnede 
endringsprosessene vil endringer i politikk spille en sentral rolle, jamfør EUs nye taksonomi 
for bærekraftig økonomisk aktivitet, og ha stor påvirkning på Norges naturressursbaserte 
næringer. 

Det grønne skiftet og konsekvensene det vil ha for næringslivet er komplekse. Det vil kreve betydelig 
radikal innovasjon og omstilling i de naturressursbaserte næringene, og særlig når det gjelder 
klimamål må endringer skje i raskt tempo. Det er i dag vanskelig å se at omstillingsprosessene går 
hurtig nok. For Norge handler det grønne skiftet særlig om at petroleumsavhengigheten må 
reduseres, og at fremtidig vekst og utvikling må skje i andre eksisterende og i nye næringer. De 
naturressursbaserte næringene er del av løsningen på denne mangesidige utfordringen, og gir 
muligheter for ny, bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i Norge86. 

Erfaringene viser at Norge har lykkes med å bygge opp kunnskapsintensiv industri omkring 
naturressurser tidligere. Utfordringene og mulighetene knyttet til det grønne skiftet nødvendiggjør 
likevel en stor transformasjon av eksisterende næringsliv. Norge har gode forutsetninger for å lykkes 
med å omstille naturressursbasert næringsliv nettopp fordi kunnskapsbasene kan videreutvikles og 
bygges videre på. Innen bransjer som havvind, solenergi og batteriteknologi ser vi at dette har 
skjedd. Samtidig viser erfaringene at det har vært utfordringer med å få nisjer til å vokse til større 
næringer, og utviklingen har vært preget av mangel på en tydelig retning. For eksempel ser de innen 
fornybarfeltet at mange norske virksomheter har relevante produkter og tjenester for internasjonale 
markeder, men har behov for mer og kanskje andre typer bistand for å lykkes med 
internasjonalisering87. 

De nødvendige omstillingsprosessene skjer ikke av seg selv.  Forskerne88 observert påbegynnende 
omstillingsprosesser, men peker også på at det innen enkelte bransjer finnes motstand mot endring, 
eller at bedrifter bare dedikerer begrensede ressurser på omstilling. Incentiver som kan være med på 
å vise en retning for utviklingen er dermed viktige for å øke hastigheten i omstilling. Logikken bak 
offentlige støtte til klimagassreduksjon bør enda tydeligere ses i sammenheng med muligheter hvor 
norsk kompetanse og erfaring kan (gjen)brukes. Slik kan klimapolitikken – i samspill med andre 
politikkområder - bidra til en omstilling i retning av en mer bærekraftig norsk økonomi både 
økonomisk, miljømessig og sosialt. I denne sammenheng er det også viktig å tenke både på 
systemnivå og bedriftsnivå. Dersom sirkulære strategier skal lykkes med å redusere ressursforbruket, 
kan det avhenge av at mange bedrifter finner nye forretningsmodeller å tjene penger på. Hva da med 
de bedriftene som ligger nærmest råvarekildene – kan man forvente at de vil kompensere for 
redusert etterspørsel ved å stimulere til vekst gjennom nye markeder for de samme råvarene, altså 
holde ressursforbruket oppe?89 

 
86 ibid 
87 ibid 
88 ibid 
89 ibid 
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Det understreker behovet for at det jobbes aktivt på tvers av politikk, forvaltning og næringer, særlig 
der markedet har behov for drahjelp (og hvor eksempelvis offentlige innkjøp kan spille en rolle), samt 
der det er behov for et verdikjedeperspektiv som strekker seg på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. 
Her kan virkemiddelapparatet bidra ved å støtte innovasjonsaktivitet som forutsetter samarbeid og 
samhandling på tvers. For å opprettholde konkurransekraft og til en viss grad «styre» omstillingen, 
må innovasjonspolitikken aktivt bidra til å videreutvikle og bygge ny kompetanse som er relevante i 
forhold til mulighetsrommet. 

Forskerne90 berører ikke eksplisitt at det i mange tilfeller vil kunne bli kamp om knappe ressurser– 
det være seg tilgang til produktive eller energirike hav- eller landområder, eller tilgang til fornybar 
elektrisitet eller biomasse. Fra omstillingsforskningen vet man at eksisterende aktører og strukturer 
gjerne har et 'overtak' i å definere hvordan videre utvikling kan og bør skje91. De ser også et høyt 
konfliktnivå rundt eksempelvis vindkraft, oppdrett eller lokalisering av nye fabrikker. Åpne og 
demokratiske beslutningsprosesser vil være viktig for å sikre at framtidig naturressursbasert 
næringsutvikling har legitimitet92. 

Et annet tema som i liten grad er berørt er at mye – naturligvis ikke alt - av det naturressursbaserte 
næringslivet er stedsbasert. Aktiviteten(e) må skje der ressursene er. For å kunne utnytte de 
mulighetene som finnes på land og til havs for videreutvikling av eksisterende og nytt 
naturressursbasert næringsliv må det være attraktivt å bo også der ressursene er. Dette peker 
nettopp i retning av å måtte forstå alle de tre dimensjonene av bærekraftbegrepet – økologisk, 
sosialt og økonomisk - i sammenheng93. 

  

 
90 ibid 
91 ibid 
92 ibid 
93 ibid 
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7. Et innovativt og omstillingsdyktig Norge - hva skal til? 
På vei ut av krisen kan vi slå fast at Norge har klart seg ganske bra. Vi har fått et økonomisk 
tilbakeslag som vi vil kjenne konsekvensene av i flere år, men det ser ut til at krisepakkene har 
oppnådd ønsket effekt. Store deler av næringslivet har også orientert sine strategier mot veien ut av 
krisen. Derfor er det sentralt at vi holder søkelyset på innovasjon og omstilling i tiden fremover. 
Krisen har ført til at internasjonale markeder har utviklet seg raskt. EU og USA står klare for å gjøre 
store sprang fremover i det grønne skiftet. Dette representerer både muligheter og utfordringer for 
norsk næringsliv. Både kapital, markedsorientering og kompetanse er avgjørende skal vi bygge nye 
lønnsomme eksportnæringer i Norge. Nå er ikke tiden for et hvileskjær. 

Vi trenger en ny plattform for grønne investeringer 
Forskningsresultatene fra Innovasjon i krisetid peker på at pandemien i seg selv ikke har skapt grønn 
omstilling, men at den har fungert som en akselerator som har satt bærekraft høyere på agendaen i 
ledelse og styrer i næringslivet. Videre viser forskningsresultatene at kapitalen som har blitt gjort 
tilgjengelig gjennom offentlige virkemidler har bidratt til å motvirke et mulig stort tilbakefall for 
bærekraftige innovasjonsprosjekter, samtidig som det anbefales at mulige tiltak som settes inn i siste 
fase av krisen har bærekraft som klar strategisk innretning.  
Markedsmulighetene for grønne løsninger som ligger i EUs Grønn giv er en avgjørende premissgiver 
for Norges satsing på bærekraftig innovasjon fremover. Regulatoriske forhold som EUs taksonomi for 
bærekraftig finans, og bruk av koordinert innsats som gjennom IPCEI94, vil i stor grad legge føringer 
for bærekraftsinnretningen i norsk næringsliv. Videre gir Grønn giv store muligheter for å hente 
kapital for norsk næringsliv, og det blir derfor viktig å sikre norsk deltakelse i EUs programmer og 
finansieringsordninger. Det betyr at vi må ha økt fokus på samspill mellom nasjonale 
finansieringsordninger, EU-programmer og privat kapital. Mulighetene ligger i et 
virkemiddelapparat som er godt koordinert både nasjonalt og internasjonalt. Dette kan løses 
gjennom å etablere en grønn investeringsplattform.  

Formålet med plattformen er å utløse privat kapital og investeringer som er nødvendige for å skalere 
grønne prosjekter fra pilot til demonstrasjon og videre til industriell skala. Et samkjørt 
virkemiddelapparat kan avlaste risiko og generere privat kapital til store grønne industrisatsinger. 
Ved å kombinere virkemidler fra flere aktører vil det dermed kunne tilbys kapital i et helt annet 
omfang enn en enkeltaktør kan gjøre alene. En slik innsats er også i tråd med tilbakemeldinger 
Innovasjon Norge har fått fra en rekke sentrale aktører i norsk næringsliv; flere av dem trekker frem 
mangel på risikovillig kapital og skaleringsvirkemidler over et visst nivå som en klar barriere for å 
kunne bygge nye grønne eksportnæringer i Norge. 

Plattformen vil være en videreutvikling av arbeidsmodellen på Grønn plattform som har 
hovedtyngden på FoU, og skal bidra til at grønne løsninger når et betalingsvillig marked. Naturlige 
samarbeidspartnere vil eksempelvis være andre virkemiddelaktører og næringslivsaktører. Banker og 
investorer, samt EUs InvestEU-program vil også være sentrale i et slikt samarbeid.  

Innovasjon Norge foreslår derfor at det etableres en ny grønn investeringsplattform for å sikre 
tilstrekkelig risikovillig kapital for kommersialisering og skalering av norske grønne løsninger. 

 

 

 
94 Important Project of Common European Interest 
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Vi må koble norske løsninger på de største internasjonale behovene 
I 2020 lanserte Innovasjon Norge en ny eksportstrategi med mål om en mer strategisk og målrettet 
innsats for å øke norsk eksport og bygge nye eksportnæringer. En forutsetning for at norske grønne 
løsninger skal kunne skalere, er at de koples til internasjonal etterspørsel. Å kunne identifisere store 
internasjonale muligheter som samspiller med norske fortrinn, samt tiltrekke seg 
utenlandsinvesteringer vil derfor være avgjørende for å bygge nye og grønne industrisatsinger, f.eks. 
innen batteriteknologi, havvind eller hydrogen. EU og USAs enorme investeringer i grønn teknologi vil 
genere en rekke slike konkrete markedsbehov internasjonalt.  
Som en del av strategien har Innovasjon Norge lansert et etterspørselsdrevet program der større 
konkrete markedsbehov identifiseres og følges opp av Innovasjon Norges utekontor og gjøres kjent 
for bedrifter som har forutsetninger for å møte disse. Kontraktsverdien må overstige 500 millioner 
kroner og Innovasjon Norge må sammen med Team Norway være utløsende for at norske bedrifter 
vinner internasjonale kontrakter. Formålet er å koble de beste bedriftene og klyngene fra Norge på 
konkrete markedsmuligheter internasjonalt.  

Næringsministeren kunngjorde 18. mars at Regjeringen vil etablere en ny eksportenhet med et 
ansvar for strategiske eksportsatsinger. Det ble samtidig tydeliggjort at Innovasjon Norge beholder 
sitt eksportoppdrag. De markedsdrevne prosesser Innovasjon Norge vil ha ansvar for må koples 
effektivt med den nye eksportenhetens vurdering av nasjonale fortrinn og prioriteringer av 
satsingsområder. Dette identifiseringsarbeidet krever at det norske apparatet for eksportfremme ha 
tilstedeværelse og nettverk i de respektive markedene og styrker det etterspørselsdrevne arbeidet. 

Innovasjon Norge foreslår en oppskalering av arbeidet med strategiske eksportsatsinger i 
samarbeid med eksportstrategirådet og Team Norway. 

Regjeringen må investere mer i digital kompetanse  
Forskningsfunnene peker som vist på at mange norske bedrifter har akselerert sin overfladiske 
digitalisering under krisen, men at den digitale transformasjonen uteblir. Samtidig har det oppstått et 
nytt «sense of urgency» i store deler av næringslivet som nå bør utnyttes for å drive omstillingen 
videre. Hvordan skal vi utnytte det momentumet? 
Den digitale transformasjon i norsk næringsliv må i stor grad bygge helt nye sektorer i 
skjæringspunktet mellom norske naturressurser, den omfattende ekspertisen og kompetansen dette 
har skapt, og ny kompetanse knyttet til digitalisering og nye muliggjørende teknologier.  Kunstig 
Intelligens har store anvendelsesområder i alt fra marine næringer til treforedling, og robotisering 
preger i økende grad både norsk havbruk og landbruk. Kompetansen som oppstår i slike 
skjæringspunkt mellom norsk ressurser og ny teknologi kan i seg selv bli en sentral norsk eksportvare.  

Hvis målet er digital transformasjon i norsk næringsliv er det avgjørende at nasjonale og 
internasjonale virkemidler samvirker best mulig. Innovasjon Norge arbeider nå for at vår egen 
virkemiddelportefølje på best mulig måte kan supplere EUs tilbud, men også mobilisere og kvalifisere 
norske bedrifter til de riktige tilbudene i EUs Digital Europe Programme (DIGITAL) (2021 – 2027). 

Innovasjon Norge mener det er behov både for digital kompetanse og kapasitet i eksisterende 
næringsliv samtidig som det nå er avgjørende å legge til rette for nye innovative bedrifter hvor 
digitale løsninger gjerne utgjør kjernen i forretningsmodellen.  

Tilgang til kompetanse og læring bedrift til bedrift er nøkkelen til at flere bedrifter legger om til 
forretningsmodeller som utnytter ny teknologi. Det samme gjelder evnen til læring og 
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kompetanseoverføring mellom bedrifter i nye nettverk f.eks. knyttet til automatisering og 
robotisering. Innovasjon Norge vil derfor satse på å etablere flere «digitale bedriftsnettverk».   

Det er viktig å adressere regionenes ulike næringsmessige forutsettinger og tilgang til relevant 
kompetanse, og slike nettverk bør derfor utvikles i tett samarbeid med regionale myndigheter og 
kunnskapssektoren. Innovasjon Norge vil etablere tettere samarbeid med universitets- og 
høyskolesektoren. 

Norge må øke investeringene i teknologisk kapasitet og kompetanse skal vi lykkes bygge nye 
næringer ved hjelp av muliggjørende teknologier.  

 

Skal vi lykkes med omstillingen må vi samarbeide på nye måter 
Målene om en ny grønn industrireising, styrket norsk eksport og en digital transformasjon i norsk 
næringsliv bygger på hverandre og er avhengige av hverandre. Dette illustrerer et poeng som ikke er 
nytt, men som er desto mer aktuelt i dagens og morgensdagens innovasjonspolitikk; for å få til 
løftene som er nødvendige for å realisere målene trengs det en helt ny grad av samarbeid mellom 
nasjonale aktører, små og store, offentlige og private, tilbud og etterspørsel.  
Behovet for nytt samarbeid og samordning av innsats kommer nå klart til uttrykk i EUs forsknings og 
innovasjonspolicy og programmer som Horisont Europa. OECD95 anbefaler at nasjonal forsknings- og 
innovasjonspolitikk gjennomtenkes på nytt, og at den nåværende krisen er en påminnelse om at 
politikken må være i stand til å lede innovasjonsarbeidet dit det er mest nødvendig, slik som 
klimakrisen, den demografiske utviklingen eller helse og beredskap. Komplekse problemer krever økt 
grad av retning og koordinering. Virkemiddelapparatet må gå fra å løse markedssvikter for 
enkeltbedrifter til å jobbe på systemnivå med transformasjon og utvikling av økosystemer for 
innovasjon.  

Innovasjon Norge registrerer også en økende etterspørsel etter koordinerende innsats som 
tilrettelegger for større innovasjonsløft blant våre kunder og samarbeidspartnere. Innovasjon Norge 
har gjennom 2020-21 invitert til en rekke strategiske paneler. Her har behovet for koordinering på 
tvers av samfunnssektorer vært en gjennomgående tilbakemelding. Dette dreier seg eksempelvis om 
koordinering på tvers av bransjer, innad i bransjer, mellom etterspørsel- og tilbudssiden, mellom 
offentlige aktører, mellom store og små bedrifter, samt koordinering innad i økosystemer.   

Norges tradisjon for samarbeidskultur er lang og veletablert, men for å realisere alle de gode 
forutsetningene som ligger i dette kreves det nå nye former for samordning av innsats og prosesser. 
Innovasjon Norge er beredt til å ta sin del av denne felles oppgaven. 

 

Skal Norge lykkes med den digitale og grønne transformasjonen vi trenger mer retning og 
samarbeid i nærings- og innovasjonspolitikken. 

 
  

 
95 OECD 2021 
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Forord 
Dette er notatet utarbeidet som et grunnlag for «Innovasjonstalen 2021» som en del av 
prosjektet «Innovasjon i krisetider». Arbeidet inngår som en del av en rammeavtale om å levere 
kunnskapsgrunnlag til Innovasjon Norge. Rammeavtalen er inngått mellom Innovasjon Norge 
og et konsortium bestående av Sintef, NTNU, Nord universitet og Universitetet i Stavanger.  
 
De som har bidratt til dette notatet er: 
Førsteamanuensis Torgeir Aadland, NTNU 
Professor Gry A. Alsos, Nord universitet 
Postdoktor Ann Elida Eide, NTNU 
Førsteamanuensis Dag Håkon Haneberg, NTNU 
Professor Roger Sørheim, NTNU  
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Introduksjon 
Næringslivets innovasjonsevne har blitt satt på prøve under pandemien, men norske innovative 
virksomheter har likevel vist en sterk vilje og evne til omstilling i denne perioden. Mange 
virksomheter responderte på nedstengingen i mars 2020 med selv å stenge ned. Etter den første 
fasen våren 2020 hvor fokuset var å løse kortsiktige umiddelbare utfordringer, ser vi et ganske 
tydelig bilde av at både etablerte og nye innovative bedrifter har vært utviklingsorienterte og 
har videreført eller igangsatt nye innovasjonsprosjekter. I mange bedrifter har både ledelse og 
eiere hatt fokus på å innrette seg slik at man kommer styrket ut av krisen. Det har vært 
oppmerksomhet på dels å utvikle nye produkter og tjenester som er tilpasset behovene under 
krisen, og dels produkter og tjenester som kan gjøre bedriftene mer konkurransedyktige etter 
pandemien.   
 
I dette notatet er det fokus på hvordan det går med næringslivets innovasjonsevne i lys av covid-
19. Notatet er hovedsakelig basert på data samlet inn i prosjektet Innovasjon i krisetider1, 
supplert med noe ny datainnsamling. Vi fokuserer her på det generelle overordnede bildet for å 
vise hvordan covid-19 har påvirket innovasjonsevnen og retningen til bedriftene, med 
hovedvekt på den delen av næringslivet som også i utgangspunktet var orientert mot innovasjon.  
 
Følgende deltema blir belyst:  

• Strategiske tilnærminger under og ut av pandemien  
• Hvilke nye bedrifter etableres under krisen? 
• Finansiering av innovasjon under og på vei ut av krisen 
• Hva bransje og geografi for innovative bedrifters håndtering av krisen?  
• Studier fra andre land et år ut i krisen – hva forteller de oss? 

Digitalisering og bærekraft er sentrale områder hvor det har skjedd til dels store endringer 
gjennom pandemien. Disse temaene blir behandlet i egne notater (Solheim og Eide, 2021 og 
Steinmo et al. 2021).  
 
Strategiske tilnærminger under og ut av pandemien 
Betydelige økonomiske kriser, slik som den verden står i nå, fører til større usikkerhet, noe som 
gjerne gjør at bedrifter blir mindre villige til å investere i aktiviteter som skal gi avkastning på 
lengre sikt, slik som innovasjon. De fleste bedriftene reagerer på slik usikkerhet med å kutte 
kostnader, inkludert investeringer i innovasjon.2 Samtidig kan også kriser skape nye muligheter 
og dermed være kilde til innovasjon i eksisterende virksomheter og gjennom nye bedrifter.3 Vi 
undersøker her hvordan pandemien har påvirket innovasjonsaktiviteten i bedrifter som var 
innovative før pandemien slo til. Senere i notatet kommer vi inn på hvordan krisen har påvirket 
etablering av nye bedrifter, som ofte ses på som en viktig kilde til innovasjon ved utgangen av 
en krise.4  
 
I to tidligere rapporter «Innovasjon i krisetider» (I og II) har vi beskrevet hvordan norske 
innovative bedrifter synes å ta ulike strategiske tilnærminger til covid-19-krisen. Vi har skilt 
mellom to hovedgrupper av strategier: 1) En reaktiv strategi der bedriftene tilpasser seg den 
nye situasjonen ved å begrense ressursbruk, kutte kostnader, og konsentrere virksomheten om 
kjerneaktiviteter, og derigjennom bygge motstandskraft for å klare seg gjennom en krise de 
anser som midlertidig. 2) En proaktiv strategi der bedriften tar tak i nye muligheter som oppstår 
eller aktualiseres som følge av pandemien, der de utvikler nye produkter/tjenester, 

Vedlegg 1



34

Innovasjon Norge

2

kundegrupper, markeder og/eller salgskanaler. Strategiene benyttes i ulik grad, og kan også 
kombineres. For eksempel var noen bedrifter reaktive i starten av pandemien, men gikk over til 
en mer proaktiv strategi etter at de fikk mer oversikt over den nye situasjonen, dens varighet og 
de mulighetene som ble skapt. Andre var proaktive i starten, men endte opp med å ikke ha 
ressurser til å videreføre aktiviteten, for eksempel fordi de ble nødt til å permittere ansatte.

Virksomhetenes strategivalg er dels knyttet til hvor hardt bedriftene ble truffet av krisen som 
oppsto våren 2020. Som kjent rammet pandemien og smitteverntiltakene ulikt avhengig av 
bransje, geografisk lokalisering (jfr. nedenfor), og andre faktorer som orientering mot 
internasjonale markeder eller avhengigheten av internasjonal arbeidskraft. Mer enn én av fire
norske innovative bedrifter tilsynelatende er lite påvirket av pandemien og fortsetter «business-
as-usual». Virksomheter som ble hard rammet, valgte oftere å endre strategi (reaktiv/proaktiv) 
enn bedrifter som opplevde krisen mindre hardt. De hardest rammede valgte noe oftere en 
reaktiv strategi. Valg av strategi er også påvirket av bedriftsinterne faktorer. Proaktive bedrifter 
er mer digitale, de har mer fleksible ressurser, og har et mer entreprenørielt tankesett i ledelsen 
(det siste gjelder særlig nye bedrifter).

Figur 1 – Kombinasjoner av proaktive og reaktive strategier.

Hvilken strategi som er den mest effektive for situasjonen under covid-19-pandemien er ikke 
entydig, og vil variere mellom bedrifter avhengig av hvilken situasjon de befinner seg i og 
hvilke muligheter de har. Men valg av strategi kan likevel være avgjørende for bedriftenes 
utvikling etter krisen. Litteraturen om motstandsdyktighet (resilience)5 omhandler evnen til å 
komme tilbake etter en krise6, ‘bounce back’, og hvordan slik motstandsdyktighet kan utvikles.
Her pekes det på kompetanse, fleksibilitet i ressurser, evne til å nedskalere/oppskalere, 
strategisk orientering, evne til å vedlikeholde relasjoner, osv.7 Det å løse problemer som oppstår 
underveis i en krise, krever at en øker tempoet i innovasjonsprosessen ved å omdisponere 
kunnskap, ressurser og teknologi som allerede finnes i bedriften til å løse de nye problemene8.
Motstandsdyktighet handler derfor ikke bare om robusthet, men også om fleksibilitet og evne 
til å bruke den. Vi kan derfor anta at bedrifter som evner å gjøre endringer for å tilpasse seg 
situasjonen under pandemien, har større sannsynlighet for å klare seg godt gjennom krisen. 

Samtidig er den strategien som gir best resultater under pandemien, ikke nødvendigvis den som 
skaper best utvikling etter krisen. Siden situasjonen etter krisen er en annen enn den som var 
før krisen, er det å komme tilbake til der bedriften opererte før (bounce back), ofte ikke 
tilstrekkelig. Bedriftene må klare å gjenoppta virksomheten på en måte som er tilpasset den nye 
situasjonen, herunder utnytte nye muligheter, altså ‘bounce forward’9. Covid-19-pandemien har 
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ført med seg betydelige endringer som fortsatt vil være til stede når viruset er bekjempet. Slike 
endringer er for eksempel endrede organisasjons- og arbeidsformer (økt hjemmearbeid, færre 
fysiske møter), nye måter å samarbeide på, økt digitalisering og endrede holdninger til 
teknologi, nye distribusjonsformer og nye forretningsmodeller.10 Det er også en del bedrifter 
som har benyttet situasjonen under pandemien som en anledning til å forsere endringer som 
lenge har vært planlagt, for eksempel på å bli mer bærekraftig (Steinmo, et al. 2021). Bedrifter 
som har en strategi som i stedet handler om å konsentrere virksomheten og bruke minst mulig 
ressurser under pandemien for så å gå tilbake til normalen når krisen er over, kan vise seg å 
ende med betydelig tapt konkurranseevne. At en virksomheter fokuserer på en proaktiv og 
mulighetsorientert strategi midt i en krise kan altså karakteriseres som bygging av såkalt 
“fremoverlent robusthet”, en evne til å håndtere også langvarige, framtidige endringer. For 
norsk økonomisk konkurranseevne etter covid-19, er det avgjørende at virksomheter ikke bare 
håndterer gårsdagens utfordringer (bounce back), men at man i stedet søker å bygge en 
framoverlent robusthet for å kunne snu morgendagens utfordringer til muligheter (bounce 
forward).  
 
Dette indikerer at virkemiddelapparatet bør ha fokus på virksomheter som tar en mer proaktiv 
strategi og støtte opp om utvikling av nye produkter og tjenester, nye forretningsmodeller, nye 
salgskanaler, nye måter å organisere verdikjedene på og nye markeder. I de proaktive 
strategiene som stimuleres av innovasjon under pandemien, ligger også en forsterket betoning 
av bærekraft og det grønne skiftet, der proaktive bedrifter retter fokus mot å ‘komme ut av 
krisen grønnere enn de gikk inn’11 (jfr. Steinmo, et al., 2021). Datamaterialet fra Innovasjon i 
krisetider indikerer at de proaktive bedriftene i noe mindre grad fokuserer på at de er ‘rammet’ 
av krisen og noe mer på hvilke muligheter som oppstår. De har oftere gründere eller ledere med 
et entreprenørielt, mulighetsorientert tankesett, og har typisk en fleksibel ressursbase som 
lettere kan omdisponeres til nye muligheter. De har også i større grad tatt i bruk digital 
teknologi, noe som i seg selv gir muligheter til en proaktiv strategi under en pandemi der sosial 
distansering er avgjørende. 
 
Nye bedriftsetableringer under krisen 
Nye bedrifter anses ofte som en viktig kilde til innovasjon under og umiddelbart etter en krise, 
siden disse erstatter bedrifter som ikke klarte seg gjennom krisen, ofte med nye og innovative 
løsninger12. De samfunnsmessige endringene som pandemien har forårsaket, gir grobunn for 
nye entreprenørielle initiativer som kan materialisere seg i nyetableringer13. Samtidig kan 
registrerte nyetableringer også være et symptom på krisen som har mindre positiv effekt, slik 
som oppsplitting av selskaper i eiendoms- og driftsselskaper som en forebyggende strategi, eller 
arbeidsledige som (midlertidig) etablerer nye bedrifter for egen sysselsetting. 
 
For å undersøke hvilke bedrifter som etableres under krisen har vi sammenlignet etableringer i 
2020 med bedrifter som er etablert i årene 2017-2019. Her ser vi altså på alle nyetablerte 
selskaper, ikke bare de innovative. Vi har i denne analysen tatt ut nyregistreringer som er rene 
eiendomsselskaper, samt ikke tatt med enkeltpersonsforetak (se Boks 1). Hovedkonklusjonen 
fra dette arbeidet er at det totale antallet nyregistreringer i 2020 er på samme nivå som årene 
2017-2019, og at det samlet sett meget beskjedne endringer i hvilken bransje nyregistreringene 
er gjort i. Tabell 1 presenterer nøkkeltallene og bransjene som hadde et signifikant avvik i 
nyetableringer i 2020 sammenlignet med perioden 2017-2019. 
 
Aksjeselskapene som ble stiftet i 2020 er noe oftere knyttet til informasjonsteknologi og 
informasjonstjenester, som kan være en reaksjon på behovet for økt kompetanse innen denne 
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bransjen. Økningen av selskaper innen utdanning kan også være en reaksjon på økt behov for, 
eller ønske om, kompetanseheving. Økningen innen juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 
kan ha bakgrunn i økt behov for bistand med søknader om støtte, refusjon, o.l. Økningen innen 
distribusjon av kultur og nedgangen i kunstnerisk virksomhet kan ha sammenheng da fysisk 
kulturarrangement ikke kunne gjennomføres, men for eksempel strømming av kultur ble mer 
utbredt. Det har altså skjedd en økning i et segment av kulturnæringene der det har oppstått nye 
forretningsmuligheter som følge av pandemien, noe som kan ha effekt også etter krisen. 
Nedgangen i bygg- og anleggsbransjen kan ha bakgrunn i utfordringer knyttet til arbeidskraft i 
lys av redusert tilgjengelighet på internasjonal arbeidskraft. For annen forretningsmessig 
tjenesteyting kan nedgangen forklares i økt bruk av hjemmekontor, mens reisevirksomheter har 
fått redusert etterspørsel på grunn av innreiseforbud og karantenebestemmelser, samt 
begrensninger i møte- og konferansevirksomhet, som har rammet reiselivsnæringen kraftig. 
 

Tabell 1 - Nøkkeltall nyetablerte bedrifter perioden 2017-2020. 
     Forventet antall 

(konfidensintervall 99,9%)   2017 2018 2019 2020 Nedre verdi Øvre verdi 
Nyetablerte aksjeselskaper totalt 24656 26662 28571 32615 30447 30635 
Nyetableringer inkludert i analysen 11293 12601 13399 14512 14024 15012 
Eierselskaper ekskludert fra analysen 13363 14061 15172 18103 15623 16423 
 
Bransjer med nedgang i nyetableringer   

      

Oppføring av bygninger 732 815 893 882 971 977 
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 963 1150 1253 1205 1360 1457 
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og 
tilknyttede tjenester 167 217 188 147 163 254 

Annen forretningsmessig tjenesteyting 93 117 145 107 168 173 
Kunstnerisk virksomhet og 
underholdningsvirksomhet 198 212 237 200 249 261 

 
Bransjer med økning i nyetableringer       

Film-, video- og 
fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av 
musikk- og lydopptak 

142 150 138 171 127 150 

Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 698 732 773 855 806 814 
Informasjonstjenester 77 86 74 104 63 87 
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 187 164 156 233 130 147 
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 195 234 254 328 275 297 
Undervisning 311 332 321 388 312 349 

 
Denne overordnede analysen av nyetableringer viser altså noen tegn til at det har vokst fram 
nye bedrifter på områder der nye forretningsmuligheter følger av pandemien, mens det har vært 
færre nyetableringer i bransjer som er betydelig rammet av krisen. I hovedsak synes likevel 
pandemien å ha hatt begrenset effekt på registrering av helt nye bedrifter. Om dette vil endre 
seg når krisen ebber ut, slik at ny økonomisk vekst medfører flere nye bedrifter, er det derimot 
for tidlig å si noe om.  
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Boks 1 – Metode for analyse av nyetableringer i 2020 
Undersøkelsen omfatter samtlige nyregistreringer av aksjeselskap i Brønnøysundregisteret i 
perioden 2017 til 2020. For å kunne kontrollere for bedrifter som mangler registrert NACE-kode 
for bransjetilhørighet, ble undersøkelsen gjennomført ved å analysere innholdet i bedriftenes 
vedtektsfestede formål, som presentert i Brønnøysundregisteret. Bedrifter som fungerer som 
rene eierselskaper, enten av andre selskaper eller eiendom, ble deretter ekskludert fra listen på 
bakgrunn av fraser eller ordsammensetninger i vedtektene som beskriver slik virksomhet. Det 
totale antallet bedrifter registrert i perioden er 112 504 aksjeselskap, hvor 60 699 av disse ble 
ekskludert som følge av analysen. Av de resterende 51 805 aksjeselskapene hadde i underkant 
av 98 prosent registret NACE-kode, hvor årlige endringer i bransjeklasse 2 i NACE-standarden 
ble analysert. Signifikante endringer mellom perioden 2017-2019 og 2020 ble registrert ved 
hjelp av tre modeller for prediksjon av etableringer i 2020: tidligere gjennomsnittlige antall, 
lineær modellering og eksponentiell utjevning. Dersom avviket fra etableringer i 2020 var 
utenfor et konfidensintervall på 99,9 prosent i minst to av tre modeller, ble avviket regnes som 
reelt avvik fra tidligere år. Av bransjene kommentert i denne rapporten var gjennomsnittlig 
avvik fra de tidligere årene på minst 25 bedrifter. 

 
Finansiering under og på vei ut av krisen 
Betydelig innovasjonsaktivitet krever ofte finansiering utover det bedriften kan ta over egen 
drift. Spesielt gjelder dette nye og/eller små bedrifter. I Norge spiller Innovasjon Norge en stor 
rolle på dette området, i samspill med private aktører som banker og investeringsaktører.  
 
I likhet med bedriftene, lå fokuset også hos private finansieringsaktører på å kutte kostnader, 
bygge motstandsdyktighet i en svært usikker og uoversiktlig situasjon i starten av pandemien. 
Naturlig nok opplevde de unge vekstbedriftene dette sterkest. Halvparten av disse bedriftene 
opplevde et press på likviditeten og fire av ti opplevde utfordringer med å skaffe finansiering 
(forårsaket av pandemien).14  
 
Betydningen av å kunne søke på offentlige støtteordninger løftes fram av både investorer og 
bedrifter som viktige for å kunne bruke kapasitet til å utvikle nye produkter og tjenester. 
Bedrifter kunne sette fokus på å gjennomføre eksisterende og nye prosjekter. Denne typen 
støtteordninger svært viktige for at de innovative nyetableringene kan være posisjonert for 
overlevelse og vekst etter pandemien. Investorene løfter også fram at det å utvikle nye 
industrielle kunderelasjoner har vært svært vanskelig under pandemien, det å skaffe nye kunder 
eller samarbeidspartnere har rett og slett blitt meget krevende. Dette betyr at bedriftene som var 
i en fase hvor de var nærmest markedsklare med sine produkter og tjenester, har opplevd 
pandemien som krevende. Dette i motsetning til bedriftene som er «pre-revenue» som har 
opplevd god tilgang på offentlige virkemidler og et kapitalmarked som gradvis har tatt seg opp.   
 
Tilgangen på kapital oppleves samlet sett meget god for norske innovative bedrifter. Investorer 
og banker løfter også fram at de tror norske bedrifter vil klare seg bra ut av pandemien, at 
omstillings- og innovasjonsevnen er sterk. Interessant nok framhever ledende norske 
venturekapitalister og banker at investeringer i olje og gass- virksomhet er «steindødt». Dette 
var et skifte som var i gang før pandemien, men hvor pandemien har forsterket en reorientering 
hos investorene i retning bærekraft og digitalisering.  
 
Samtidig løfter både investorer og banker fram at krisen langt fra er over, usikkerheten er stor 
og veien ut av krisen blir humpete; «Vi undervurderer time lagget – det kommer til å komme 
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mange konkurser. Vi forstår aldri backloggen.» (Venturekapital investor, panelintervju april 
2021). Dette vil innebære en periode med stor turbulens og viktig at offentlige 
virkemiddelaktører opprettholder fokus på fleksible og tilpassede virkemidler bidrar til å styrke 
konkurransekraften til norske innovative bedrifter.  
 
Betydningen av bransje og geografi 
Pandemiens smittevernsrestriksjoner har truffet forskjellige bransjer og geografier med ulik 
styrke og varighet. Mens Norges store bysentra generelt har hatt mest smitte og dermed de mest 
inngripende restriksjonene, har man også sett lokale utbrudd i distriktene. Imidlertid har Norge 
utenfor det sentrale østlandsområdet jevnt over kunne opprettholdt mindre innskrenkende 
smittevernsrestriksjoner for sine virksomheter. For bedrifter der ansatte må være fysisk til stede 
for å utføre arbeidet sitt, slik som i for eksempel i industrien og havbruksnæringa, har 
informantene våre pekt på at mindre smitte og mer kortvarige og mindre inngripende 
restriksjoner utenfor storbyene har gjort at de stort sett kunne hatt folk på jobb, noe som har 
vært avgjørende for å kunne opprettholde produksjonen. I tillegg kommer at typiske bynæringer 
som varehandel, personlig tjenesteyting, restaurant- og serveringsbransjen, samt møte-, kurs- 
og konferansevirksomhet har vært sterkt berørt av nedstengninger som følge av smitteutbrudd. 
 
Sosial distansering har medført mer hjemmekontor og utstrakt bruk av digitale løsninger for 
møter og kommunikasjon. Digital kommunikasjon har den egenskapen at den ikke er 
avstandsavhengig. Vi kan derfor spekulere i om særlig digitaliserte bedrifter i utkantstrøk har 
kunnet dra fordeler av å kunne bruke mindre tid reisevirksomhet enn tidligere, siden møter med 
kunder og samarbeidspartnere i sentrale strøk går over på digitale flater. Noen av informantene 
våre fra virksomheter i distriktene peker på slike effekter15. På den andre siden er digital 
kompetanse større i urbane virksomheter med nærhet til kompetansemiljøer og utdannet 
arbeidskraft, noe som peker i motsatt retning.  
 
I analysen av data fra spørreundersøkelsen blant innovative bedrifter, framkommer det små 
forskjeller mellom sentrale og rurale strøk når det gjelder hvor hardt bedriftene opplever å ha 
blitt rammet av krisen. Virksomheter lokalisert i byer opplever å være truffet marginalt mer enn 
de lokalisert i distriktskommunene, men forskjellene er veldig små. Samtidig er det også i Oslo 
og de andre byene virksomhetene oftest oppgir at de opplever økt etterspørsel etter sine 
produkter, mens dette er sjeldnere jo lengre utenfor byene virksomheten er lokalisert. Dette har 
nok sammenheng med at de bransjene som i størst grad opplever at pandemien øker 
etterspørselen (teknologi/digitalisering, nettsalg, helse), oftere er lokalisert i sentrale strøk, 
samtidig som kompetansen til å utnytte ny teknologi til nye muligheter under pandemien oftere 
befinner seg i byene. 
 
Hva kan vi lære av studier fra andre land? 
Denne delen tar for seg innsikt fra internasjonale studier gjort på grunnlag av empiri, 
fortrinnsvis i Europa. Entreprenøriell aktivitet og innovasjon sees gjerne på som «kreativ 
destruksjon». Covid-19 førte i mange tilfeller til destruksjon, og entreprenørskap kan da bli en 
prosess med «kreativ rekonstruksjon»16. Empiriske studier det siste året kan deles i tre tematiske 
dimensjoner: Usikkerhet, motstandsdyktighet og muligheter. Covid-19 har medført store 
utfordringer for mange bedrifter, og forskere drar gjerne paralleller til store finanskriser og 
naturkatastrofer17. For eksempel har mobilitetsrestriksjoner medført at fungerende måter 
entreprenører leverer og samhandler på, brått ble endret18. Videre argumenterte Korsgaard m.fl. 
(2020) for et økt fokus på lokalt næringsliv i stedet for å være avhengige av et globale marked 
og næringskjeder.19 Covid-19 har også presentert muligheter – kanskje spesielt for 
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entreprenørielle og innovative bedrifter som har vært i stand til å se og utnytte disse 
mulighetene.20 Davidsson, Recker, & Briel (2021) ser på covid-19 som en mulig «ekstern 
aktivator» (eng. «external enabler») for entreprenørskap og innovasjon der krisen på ulike vis 
kan trigge innovative bedrifter til å oppdage, skape og utnytte muligheter for ny 
verdiskapning.21 Samtidig er covid-19-perioden preget av stor opplevd usikkerhet. Overordnet 
sett har den publiserte forskningen fordelte seg jevnt på kvalitative og kvantitative studier der 
studier gjort i Europa utgjør halvparten.22 
 
Umiddelbart ved pandemiens utbrudd fantes det naturlig nok lite forskningsdata på hvordan 
bedrifter håndterer pandemien. Derfor er mye av den tidligere forskningen konseptuell, og 
bygger på forskeres drøfting av hvordan pandemien vil påvirke bedrifter og i hvilken grad ulike 
typer offentlige virkemidler vil være effektive for utviklingen videre.23 Det ble også et tydelig 
fokus på hvordan vi nå hadde vært lite forberedt på kriser slik som covid-19, og hvordan vi 
kunne lære av dette til neste gang.24 Samtidig startet et fokus på mulighetene også å utvikle seg. 
Kuckertz m.fl., (2020) gjorde en tidlig studie av nye vekstbedrifter i Tyskland og pekte på 
hvordan økt bruk av nettverk og raskt fokus på å løse pandemiens utfordringer (f.eks. 
smittevernprodukter) representerer muligheter for å komme seg gjennom pandemien.25 
 
Direkte etter pandemiens utbrudd utviklet deg seg raskt en forskningsinteresse rundt 
finansiering i lys av covid-19. Årsaker til dette kan være tydelige observasjon av at volumet i 
tidligfaseinvesteringer i nye bedrifter sterkt redusert26, samt at det største uttalte risikoen for 
nye vekstbedrifter var knyttet til kapitaltilgang (i Tsjekkia og Slovakia)27. Videre har 
forskningen vist til at nye bedrifter i Tyskland i økende grad brukte «bootstrapping» for å kunne 
drive og vokse under krisen i fraværet av investorer28, samt at «crowdfunding» utviklet seg til 
en mer attraktiv fremgangsmåte for å skaffe finansering under krisen29. Samtidig har 
kredittbaserte virkemidler blitt vist til som lite attraktive for bedrifter (i Sverige), hvor 
bedriftene velger å forbli passive heller enn å utvikle seg samtidig som gjelden økes.30 I stedet 
gjorde mange av bedriftene beskyttende tiltak som reduserte deres kostnader.  
 
Studier fra Europa som fokuserer på muligheter trekker frem hvordan bedrifter (i Finland) kan 
bruke eksisterende ressurser på nye måter for å skape muligheter under pandemien.31 Bedrifter 
må også evne å innhente informasjon fra nye kilder for å lære hvordan de kan håndtere 
pandemisituasjonen32 samt hvordan samarbeid på tvers av bedrifter kan være viktig for 
håndtering av krisen33. Ebersberger og Kuckertz (2021)34 foreslår at etablerte bedrifter og 
universiteter lærer av hvordan nye vekstbedrifter håndterer krisen på, og foreslår iterative 
utviklingsprosesser med tankesett fra for eksempel «lean start-up» og entreprenøriell 
effektuering (eng. «entrepreneurial effectuation»35). Haneberg (2021) peker spesielt på 
bedrifters eksperimentering under pandemien som et eksempel på entreprenøriell effektuering 
som følge av at bedriftene lærer av prosessen så langt. 36 
 
Digitalisering og bærekraft har i mindre grad preget forskningen som har blitt publisert det siste 
året. Imidlertid var forskningen var tidlig ute med å poengtere hvilke digitale muligheter som 
oppstår i kjølvannet av pandemien.37 En studie av familiebedrifter i fem europeiske land viser 
at en plutselig økt aksept for digital kommunikasjon har gitt bedriftene noen nye muligheter på 
kort sikt, og at selskapene også kan bruke denne endringen til å gjøre langsiktige strategiske 
endringer.38 Dette samsvarer med funn fra vår egen studie.39 Det er et behov for mer forskning 
som undersøker hvordan digitale muligheter i kjølvannet av pandemien faktisk leder til 
eventuelle langsiktige strategiske endringer der digitale teknologier blir en del av 
kjernevirksomheten til bedriftene. Ebersberger og Kuckertz (2021)40 påpeker at 
problemstillinger relatert til bærekraft i liten grad har blitt adressert. Lozano og Barreiro-Gen 
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(2021)41 studerte hvordan covid-19 påvirket private og offentlige organisasjoners fokus på 
bærekraft i en rekke europeiske land, og fant at pandemien representerte en ekstern hendelse 
som overordnet hadde en negativ påvirkning på bærekraftsfokuset mens det ser ut til at 
pandemien har hatt noen positive påvirkninger på organisatoriske endringer i retning bærekraft 
i etablerte private bedrifter. Vi finner tilsvarende indikasjoner i vår studie.42  Mer forskning som 
undersøker hvilken rolle pandemien har hatt for bærekraftsatsningen i næringslivet vil gi kunne 
gi svar på hvorvidt dette er en trend som får betydning også etter pandemien. 
 
Konklusjoner 
Det fokuseres mye på at Norge snart skal tilbake til normalen, vi ser en ende på pandemien. 
Men pandemien har bidratt til varige endringer som vil påvirke innovasjonsevnen til norske 
bedrifter i mange år framover. Det er helt klart at pandemien har bidratt til fokus på og også 
dyp endring når det kommer til digitalisering og fokus på bærekraftig innovasjon og omstilling. 
Både investorer og bedrifter løfter fram at det innovative næringslivet i Norge har posisjonert 
seg for vekst etter krisen. Dels skjer det gjennom interne utviklingsprosjekter som gjør at 
produkter og tjenester kan tilbys mer effektivt og dels skjer det ved at det utvikles nye tjenester 
og produkter som er tilpasset endringene/trendene som pandemien har vært med å forsterke. 
Samlet sett er det en betydelig optimisme relatert til at norske innovative bedrifter vil klare seg 
bedre enn andre sammenlignbare bedrifter i andre land når vi beveger oss inn i ei tid uten 
pandemiens restriksjoner. Dette forklares både med at norsk næringsliv har: 1) sterk 
omstillingsevne, og 2) et virkemiddelapparat som har bidratt til fokus på å bygge 
innovasjonskapasitet under pandemien. Så langt ser det ut som et stort antall norske innovative 
bedrifter har klart seg eller styrket sin posisjon gjennom pandemien. Videre ser man at spesielt 
innenfor områder som digitalisering og bærekraft er et meget godt fungerende kapitalmarked 
for nye innovative bedrifter. 
 
Analyser av effekter fra tidligere globale kriser viser at innovasjonsaktiviteten under krisen har 
variert mellom ulike land, også i Europa. Under finanskrisen var det næringslivet i landene med 
sterke innovasjonssystemer som best lyktes med å øke innovasjonsaktiviteten sin, og dermed 
kunne komme styrket ut av krisen.43 Særlig viktig synes kompetanse og kvalitet knyttet til 
humankapital, omfang av høyteknologibedrifter, samt god tilgang til finansiering å ha vært for 
å opprettholde innovasjonsaktiviteten i næringslivet. Et velutviklet innovasjonssystem så da ut 
til å kunne motvirke den negative effekten av det generelle fallet i etterspørselen har på 
investeringer i innovasjon. I Europa påvirket finanskrisen minst de landene som hadde et sterkt 
offentlig støttesystem for innovasjon før krisen inntrådte.44 Selv om covid-19 er mer enn en 
økonomisk krise, er det likevel grunn til å ta med erfaringene fra finanskrisen for å forstå veien 
videre fra krisen vi nå står i. Det er på vei ut av krisen myndighetene virkelig kan påvirke 
hvilken retning vi nå skal gå. Hvilke grep skal offentlige myndigheter gjøre for å stimulere til 
en positiv utvikling på vei ut av krisen?  
 
For å styrke norsk konkurranseevne etter på vei ut krisen, er det avgjørende at virksomheter 
ikke bare håndterer gårsdagens utfordringer (bounce back), men at man i stedet søker å bygge 
en framoverlent robusthet for å kunne snu morgendagens utfordringer til muligheter for 
fremtiden (bounce forward). Virkemiddelapparatet bør bidra til at innovative bedrifter 
stimuleres i en proaktiv retning og støtte opp om utvikling av nye produkter og tjenester, nye 
forretningsmodeller, nye salgskanaler, nye måter å organisere verdikjedene på og nye markeder. 
I de proaktive strategiene som stimuleres av innovasjon under pandemien, ligger også en 
forsterket betoning av bærekraft og det grønne skiftet, der proaktive bedrifter retter fokus mot 
å ‘komme ut av krisen grønnere enn de gikk inn’. Det er helt åpenbart at fokuset på bærekraft 
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nå er sterkt hos eiere, ledere, ansatte og kunder. Dette gir en mulighet for offentlige myndigheter 
å innrette sine virkemidler slik at den transisjonen styrkes gjennom stimulering og regulering. 
Dette innebærer også at det bør være stor oppmerksomhet rundt hvilken type nye bedrifter, nye 
prosjekter, nye klynger man velger å støtte for å understøtte en utvikling som gjør at det 
innovative næringslivet utnytter de mulighetene som det grønne og det digitale skriftet skaper. 
 
Det framheves samtidig av mange at usikkerheten fremdeles er svært stor. Det pekes på at vi 
både nasjonalt og internasjonalt vil oppleve en «humpete» utvikling i årene som kommer. 
Nasjonalt kommer vi til å se en stor økning i antall konkurser. Dette rammer ikke nødvendigvis 
de innovative bedriftene direkte, men uro i makromarkeder vil gjøre at investorer, 
utviklingspartnere, kunder handler reaktivt og setter innovasjonsprosjekter på vent, noe som vil 
ha betydning for eksempel for bedrifter som leverer ny teknologi. Videre har som nevnt mange 
pekt på at det vil ta tid få i gang nye salg, utvikle nye internasjonale kunderelasjoner. Det vil 
derfor være viktig å ha et virkemiddelapparat som ikke tenker at krisen er over når pandemien 
er over, dette er tiden hvor myndighetene kan bidra til at norske innovative bedrifter utvikler 
konkurransekraft i framvoksende bransjer. 
 
I et makroperspektiv følger det ikke bare ulemper med at noen bedrifter ikke klarer seg gjennom 
en krise. Nytt næringsliv vokser fram i kjølvannet av det som forsvinner, blant annet fordi 
dyktige ansatte da blir ledige for nye oppdrag. Transformasjon av næringslivet i retning av å bli 
mer bærekraftig og med digitalt avansert vil også kreve framvekst av nye bedrifter som i større 
grad har dette med fra starten, altså bedrifter som er ‘born green’ og ‘born digital’. Det er til 
dels nye næringer som bærer fram de nye løsningene for framtiden. Antallet nye bedrifter har 
ikke vokst betydelig så langt under pandemien, heller ikke innen denne typen næringer. Et 
konkurransedyktig norsk næringsliv i framtiden vil være avhengig av at denne typen bedrifter 
etableres og skaleres i tiden som følger etter pandemien. Investormiljøene har allerede tilpasset 
seg i denne retning. Det blir viktig at virkemiddelapparatet i en tid der mange etablerte bedrifter 
og næringer vil oppleve store utfordringer og trenger bistand, også klarer å rette fokus mot dette 
nye næringslivet. Virkemiddelapparatet har i løpet av pandemien vist at det kan være agile, 
arbeide på nye måter og tilpasse tjenestene raskt, dette bør videreføres og videreutvikles. 
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Forord 
Dette notatet er en del av en rammeavtale om å levere kunnskapsgrunnlag til Innovasjon Norge. 
Rammeavtalen er inngått mellom Innovasjon Norge og et konsortium bestående av Sintef, 
NTNU, Nord universitet og Universitetet i Stavanger.  
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Førsteamanuensis Dag Håkon Haneberg, NTNU 
Professor Arild Aspelund, NTNU 
Professor Roger Sørheim, NTNU  
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Hvordan har pandemien påvirket norske bedrifters satsing 
på bærekraftig innovasjon? 
Et av vår tids største utfordringer er å utvikle et bærekraftig næringsliv. Oppmerksomheten 
rundt denne utfordringen har økt betydelig både nasjonalt og internasjonalt de siste årene og 
bærekraftig innovasjon var derfor sentralt både for norsk og internasjonalt næringsliv før covid-
krisen. Dette notatet vil diskutere bærekraftig innovasjon før og under covid-19, hvordan krisen 
har påvirket bedrifters evne til å satse på bærekraftig innovasjon, og veien videre for norsk 
næringsliv.  
 
Noen av de mest sentrale barrierene for bærekraftig innovasjon i årene før krisa inntraff var 
knyttet til lav lønnsomhet for bærekraftig utvikling, tilgang til kapital, kunnskap og samarbeid. 
På tross av lav lønnsomhet utviklet likevel mange bedrifter bærekraftige innovasjoner for å 
imøtekomme interessenter og økte myndighetskrav kombinert med en forventning om at disse 
vil bli strengere i fremtiden, hvorav marked og samfunn oppnådde den største gevinsten i form 
av for eksempel lavere utslipp og renere luft. På grunn av manglende etterspørsel og 
betalingsvilje var også tilgang til kapital vurdert som en av de største barrierene for bærekraftig 
innovasjon i årene før krisa inntraff. Videre prioriterte bedrifter i liten grad samarbeidsarenaer 
hvor denne kunnskapen som kreves for bærekraftig innovasjon ofte utvikles. Nyere forskning 
fra før og underveis i krisa viser en tendens til at bærekraftig innovasjon i økende grad skapte 
lønnsomhet for bedrifter, hvor en litteraturstudie av Hermundsdottir and Aspelund (2021) viser 
til at de fleste studier nå finner en positiv sammenheng mellom bærekraft og konkurransekraft. 
Denne studien viser viktigheten av bærekraft som en sentral del av fremtidens 
konkurransedyktige næringsliv. For å undersøke hvordan denne utvikling har vært i Norge 
under covid-19, stiller vi derfor spørsmålet: Hvordan har pandemien påvirket norske bedrifters 
satsing på bærekraftig innovasjon? 
 
For å adressere dette spørsmålet bygger dette notatet på to sett av data. Det ene er en 
spørreundersøkelse som har gått ut til alle norske industribedrifter (kategori C) og består av 526 
respondenter. Det andre datasettet består av kvalitative data med dybdeintervju av 
nøkkelaktører (bedrifter, utviklingsselskap og investorer) innenfor næringene prosessindustri, 
havbruk og internasjonal varehandel. De kvalitative dataene er samlet inn for å gi dybdeinnsikt 
i tallene som kommer frem fra spørreundersøkelsen og et dybdedykk i hvordan innovative 
bedrifter i de utvalgte næringene har utviklet bærekraftsorienteringen i lys av krisa. Til slutt 
oppsummerer vi funnene, samt presenterer noen implikasjoner for økt satsing på bærekraftig 
innovasjon i norsk næringsliv. 
 
Bærekraft – et steg tilbake? 
Den kvantitative undersøkelsen av industribedrifter i Norge viser at generell satsning på grønne 
innovasjoner har gått noe ned i starten av covid-19-krisen. Dette er ikke overraskende gitt at 
industribedrifter har hatt mange andre utfordringer som har tatt oppmerksomheten bort fra 
bærekraft og over på mer kortsiktige strategier for krisehåndtering og overlevelse.  
 
Den kvantitative undersøkelsen gir oss også muligheten til å se nærmere på de underliggende 
beslutningene som ligger til grunn for reduksjonen i fokus på bærekraft (se figur 1 for studiens 
modell). Et av de mest interessante observasjonene fra studien viser at bedriftene som hadde 
størst fokus på bærekraft før krisen er også de som ble sterkest rammet. Fra tidligere forskning 
er det minst to mulige forklaringer på dette. Den ene forklaringen kommer fra observasjoner 
fra tidligere kriser – og spesielt finanskrisen – hvor kjente merkevarer gjorde det bedre enn 
mindre kjente. Denne effekten tilskrives at i krisetider søker kunder og leverandører seg unna 
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risiko og foretrekker kjente og sikre løsninger. I slike markeder er det vanskelig å vokse for 
aktører som tilbyr nye grønne løsninger. En annen forklaring kan være at bedrifter som satser 
på bærekraftige innovasjoner i høyere grad sikter inn på markeder med høy fremtidig verdi, og 
at observasjonen baserer seg på at covid-19 påvirker hastigheten på hvordan kunder i 
industrielle markeder vil tilpasse seg bærekraft. 

Våre funn viser at bedriftene som satser mest på bærekraftige innovasjoner og er mest utsatt for 
covid-19 krisen responderer på to måter. Enten øker de satsing på bærekraft gjennom nye 
grønne produkter/tjenester, økt orientering mot bærekraftige markedssegmenter og 
produksjon/prosesser, eller så utfører de mer generelle strategiske grep gjennom nye 
salgskanaler og forbedrede produkter/tjenester og innsatsfaktorer. Våre analyser viser at de 
bærekraftige selskapene benytter seg av begge strategier, men at de generelle strategiene 
dominerer noe slik at det endelige utfallet er at satsningen på bærekraftige innovasjoner faller 
noe under påvirkning av covid-19 krisen. 

Figur 1 – SEM modell for sammenhengen mellom grønn innovasjon og covid-19

For å få ytterligere innsikt i forholdet mellom bedrifter som gikk inn i krisen med høyt versus 
lavt fokus på bærekraftige innovasjoner, delte vi disse gruppene i to og kjørte modellen separat 
for disse to gruppene. Resultatene viser at de mest bærekraftige selskapene i noe grad reduserte 
fokuset gjennom pandemien, men de som hadde lite fokus på bærekraftige innovasjoner før 
krisen i større grad har gjort en innsats i den retning i løpet av pandemien. 

De kvantitative dataene viser dermed at pandemien både kan være en hindring for bærekraftig 
aktivitet, men at tilpasninger som gjøres av bedriftene på grunn av pandemien også peker i 
bærekraftig retning – spesielt for de som ikke hadde så stort fokus på det før utbruddet. Det 
gjenstår også å se om den svake nedgangen i fokus på bærekraftige innovasjoner vedvarer, eller 
om dette bare er en midlertidig effekt som forsvinner når markedene kommer tilbake til noe 
nærmere en normaltilstand. 

Vi fant ikke store innvirkninger fra bedriftenes størrelse i antall ansatte eller omsetning, bortsett 
fra at bedrifter med mange ansatte generelt sett har større fokus på bærekraft og har også større 
grad av respons mot bærekraft for å svare på krisen. Bærekraftig innovasjon så heller ikke ut til 
å være direkte påvirket av i hvilken grad bedriftene henvender seg til internasjonale markeder.
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Økende fokus på bærekraft underveis i krisa 
I intervjuer utført i mai 2020 så vi at bedriftene fremdeles hadde fokus på bærekraftig 
innovasjon på et strategisk nivå, men at nesten alle bærekraftige prosjekter ble satt på vent under 
lock-down til fordel for å bygge likviditet grunnet usikker fremtidig markedsutvikling. I løpet 
av høsten 2020 uttalte informanter i de fire bransjene en gradvis økning i prosjektaktivitet 
innenfor bærekraftig innovasjon, parallelt med at markedssituasjon bedret seg. De fleste 
bærekraftige innovasjonsprosjektene ble med dette forsinket. 

 
Samtidig ble denne forsinkelsen motvirket ved at flere aktører satte fart på flere slike prosjekter 
fra høsten 2020 av, grunnet forbedret markedssituasjon, og økt tilgang til offentlige 
støtteordninger som ofte har krav om bærekraft.  
 
Økende etterspørsel av bærekraftige løsninger 
Videre opplever flere bedrifter en holdningsendring hos sine kunder når det gjelder fokus og 
vilje til å betale for bærekraftige produkter. Dette gjelder særlig for prosessindustrien, som 
tidligere tenderte til å vurdere bærekraftig innovasjon som en utgiftspost, men nå ser økte 
muligheter til å ta ut merverdi fra kunder som i økende grad er opptatt av bærekraft. 
Eksempelvis har Celsa Armeringsstål i over 10 år satset på å levere bærekraftig armeringsstål 
basert på gjenvinning av skrapmetall, uten at de har opplevd at kundene er villige til å betale 
ekstra for bærekraft, eller har vært så veldig interessert. Dette har også gjeldt innkjøp fra 
offentlige aktører. Imidlertid har de sett en endring de siste par årene, hvor bærekraft teller 
positivt, men at prisen må være konkurransedyktig. Aktører i prosessindustrien stiller også økt 
krav til leverandører om å opptre mer bærekraftig gjennom blant annet krav om 
miljøsertifiseringer. Celsa jobber for eksempel med å utvikle et digitalt system for 
leverandørevaluering hvor leverandørenes evne til etterlevelse på bærekraftmomenter som 
samfunn, etikk og miljø vurderes. 
 

Prosessindustri 
• Satser i økende grad på bærekraftig innovasjon, som følge av myndighetskrav og etterspørsel:  

«Laveste pris [på produkter i prosessindustrien] er fortsatt gjeldende, men vi opplever sterkere krav fra 
myndigheter, samfunn og kunder. Vi har ikke annet valg enn å innrette oss bærekraftig» (Arve Ulriksen, 
adm.dir., Mo Industripark) 
«Vi er ofte en foretrukket leverandør på grunn av bærekraft, under forutsetninga av at prisen er rett» 
(Petter Skattland, Driftssjef, Celsa Armeringsstål) 

• Prioriterer offentlige virkemidler, hvor Enova og SIVA særlig benyttes (eks. katapultordning og grønn 
plattform) fordi de gir kraft i tidlig fase og støtte til samarbeidsprosjekter 

• Primært inkrementelle innovasjoner, men flere har siste året initiert større prosjekt med mer nyvinning  

Havbruk 
• Satser i økende grad på bærekraftig innovasjon gjennom for eksempel utvikling av fòr:  

«Det er stort potensial for fôrutvikling i Norsk havbruk – hvor vi må se på måter å produsere råvarer 
her hjemme før fisken forlater grensa» (Alf-Gøran Knutsen, Daglig leder, Kvarøy Fiskeoppdrett) 

• Primært som følge av kundekrav: 
«Fokus på bærekraft har økt, det er det ikke noen tvil om. Det er strengere og strengere krav til 
sertifiseringer og til å vise hva vi har gjort med fisken vår, men det er jo fordi vi er i et Premium-marked. 
Men samtidig etterspørres det i økende grad på det kommersielle markedet også» (Alf-Gøran Knutsen, 
Kvarøy Fiskeoppdrett) 

• Ser stor verdi i samarbeidsprosjekt med andre næringer (nettverk, klynger) 
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Havbruksnæringen satser også i økende grad på bærekraftig innovasjon, for eksempel gjennom 
utvikling av bærekraftig fòr. Havbruksnæringa gjennomfører imidlertid ofte raskere 
innovasjonsløp hvor de tenderer til å ikke søke offentlige virkemidler når de har biologiske 
utfordringer som krever raske løsninger. Bedriftene innenfor internasjonal varehandel uttaler at 
de opplever økende etterspørsel av mer miljøvennlige produkter, og dermed satser mer på 
transparente- grønne verdikjeder, hvor de for eksempel jobber med kartlegging av internt og 
eksternt karbonavtrykk. Eksemplene fra de tre næringene er aktiviteter som trolig ville blitt 
utført uavhengig av pandemien, men som trolig har blitt en fremskyndet satsing hvor flere større 
selskap viser til at eierne også har blitt mer strategisk orientert mot bærekraft. 
 
Økende tilgang til kapital  
Våre kvalitative funn støtter dermed at pandemien i noen tilfeller har forsterket orientering mot 
bærekraftig innovasjon. Dette kan i hovedsak kan forklares med bedre tilgang til kapital fra 
støtteordninger. Dette er også en indikasjon på at det kan være en god effekt i å gi 
støtteordninger fremover en tydeligere bærekraftsprofil ettersom støtteordningene nå går over 
fra å holde bedrifter i livet til å stimulere til en gjenåpning av økonomien og vekst. Videre 
uttaler investorer nå at de ser det som mindre risikabelt å finansiere bærekraftige selskap og 
innovasjoner, enn hva de gjorde for kun noen få år siden. Det er et veldig tydelig skift i 
holdningen hos investorer og banker, der bærekraft tidligere i beste fall var et positivt element 
i et prosjekt, framholdes det nå som et absolutt krav. Investorer ønsker også å påvirke bedrifter 
til å opptre mer bærekraftig. For eksempel viser Investinor til at de tidligere vurderte 
engasjementer etter profitt, men har nå utviklet mer systematiske bærekraftskrav hvor «planet 
og people» inkluderes. Mange investorer uttrykker derfor at «grønne» oppstartsselskap nå har 
gode muligheter for å få finansiering, og dette bekreftes av de intervjuede oppstartsbedriftene 
som har bærekraft som et sentralt element i sin forretningsmodell.  
 
Fra at tilgang til kapital var en av de største barrierene for bærekraftig innovasjon i årene før 
krisa inntraff, er vi nå altså i en situasjon hvor bedrifter som viser til bærekraftig utvikling lettere 
får finansiering. Eksempelvis opplevde Freyr at covid-19 var med på å gi moment for dere 
kapitalinnhenting, hvor de i januar 2021 avtaler som tilførte 7,3 milliarder kroner i ny 
egenkapital for å realisere planer om industriell storskala battericelleproduksjon i Mo i Rana. 
Dette er nok ikke en direkte årsak av covid-19, men flere av våre informanter opplever at krisen 
har bidratt til å redusere risikofaktorer forbundet med investering i bærekraftig innovasjon. 
Dette kan også skyldes en dreining av kapitalen bort fra petroleumsrelaterte næringer, da 
pandemien har sammenfalt med økt usikkerhet i disse næringene, hvor flere investorer nå 
karakteriserer markedet for finansiering av oljerelaterte næringer som «dødt».  
 
Som følge av økt bærekraftsfokus fra marked og investorer, er de fleste vekstbedriftene vi har 
intervjuet, født bærekraftig, hvor bærekraft er implementert i forretningsmodellene. 
ECONNECT Energy (tidligere Connect LNG) er et eksempel på en bedrift som i løpet av covid-
19 har reposisjonert seg i retning av bærekraftige løsninger for å bidra til CO2 håndtering, 
ammoniakk og hydrogen. Teamet bak ECONNECT har helt siden starten vært tydelige på at 
overgangen til mer bærekraftige energibærere har vært en sentral del av motivasjonen for å 
legge inn det arbeidet som kreves for å realisere nye løsninger for en relativt konservativ 
bransje. Det betyr at fokuset på bærekraft ikke kom som følge av pandemien, men at pandemien 
gjorde at teamet tok «en fot i bakken» og deretter intensiverte arbeidet med å utvikle løsninger 
som muliggjør mer bruk av bærekraftige energibærere. 
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Bærekraft – strategisk prioritering 
Videre er bærekraftig innovasjon et sentralt strategisk område for eiere og ledere i både unge 
og mer etablerte innovative bedrifter. Bærekraft er på agendaen i styrerommene, og det er 
økende aksept blant bedrifter om betydning av langsiktighet og kompetanse for bærekraft. For 
å forankre bærekraft i sine organisasjoner rekrutteres ansatte med bærekraftkompetanse, hvor 
særlig yngre ansees som en ressurs for å utfordre etablerte sannheter og utvikle morgendagens 
næringsliv.  
 
Veien videre for økt satsing på bærekraft 
Oppsummert viser den kvantitative studien at industribedrifter i Norge på generelt reduserte 
fokus på bærekraft noe under krisa. De kvalitative funnene støtter dette til en viss grad; fokus 
på bærekraft fikk en liten dipp i første fase (mars-juli 2020) som følge av at bærekraftsprosjekter 
stoppet opp/ble satt på vent for de fleste bedriftene. Imidlertid viser den kvalitative dataen at 
fokus på bærekraft tok seg opp i løpet av sensommeren/høsten 2020 for majoriteten av 
bedriftene – både de som satset på bærekraft i liten og i stor grad før krisa inntraff. Økt 
involvering i bærekraftig prosjektaktivitet skyldes primært støtteordninger og kunde- og 
myndighetskrav, men en fortsatt satsing krever at bedriftene ser at bærekraftig innovasjon gir 
lønnsomhet på sikt. Våre funn viser også tendens til økende etterspørsel av bærekraftige 
produkter som i høg grad er forankret på strategisk nivå i de fleste bedrifter. Dette kan ikke 
relateres til krisa, da flere av bedriftene vi har intervjuet har satset på bærekraft i lang tid, ofte 
10-15 år, selv om de kun nylig har klart å se at dette gir utslag i økt lønnsomhet. Flere av våre 
informanter mener langsiktig fokus på bærekraft vil gi økt konkurransekraft og forsprang på 
sine konkurrenter de neste årene. Samtidig viser våre kvantitative funn at satsningen på grønne 
innovasjoner har gått noe ned i løpet av covid-19 krisen for generelle industribedrifter, som kan 
knyttes til andre utfordringer som har tatt oppmerksomheten bort fra bærekraft og over på mer 
kortsiktige strategier for krisehåndtering og overlevelse. 
 
Videre viser våre kvantitative funn at en del bedrifter som gikk inn i krisen med en sterk 
bærekraftsatsning var blant de som ble påvirket mest. Disse bedriftene valgte andre strategiske 
grep enn å videreutvikle bærekraftsatsingen (søke nye markeder, nye markedskanaler, lage nye 
produkter/tjenester). På den andre siden, de som gikk inn i krisen med mindre satsning på 
bærekraft har benyttet krisen til å satse mer på det. Oppsummert ser vi derfor et noe redusert 
fokus på bærekraftig innovasjon gjennom krisen, men at krisa har bidratt til at bedrifter som 
hadde lite satsning på bærekraft nå har fått det opp på radaren. 
 
For å forsterke den bærekraftige trenden anbefaler vi at støtteordninger i pandemiens siste fase 
hvor en skal «restarte» økonomien og stimulere til ny økonomisk vekst har en klar 
bærekraftsstrategi for ulike bransjer og type bedrift. Slik kan vi stimulere til vekst i den delen 
av økonomien som er best tilpasset og mest konkurransedyktig for fremtiden.  
 
Referanser 
Hermundsdottir, F., & Aspelund, A. (2021). Sustainability innovations and firm competitiveness: A 

review. Journal of cleaner production, 280, 124715. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124715 
 
 
 



52

Innovasjon Norge

Vedlegg 3.

i

Vedlegg 3

Notat – Digitalisering

Forretningsliv på digitale flater:
Det handler (fortsatt) om relasjoner

Notat på oppdrag for Innovasjon Norge

20. mai 2021

Marte C.W. Solheim og Ann Elida Eide

Notat - Digitalisering



53

Innovasjon Norge Vedlegg 3

Innholdsfortegnelse

Sammendrag 

Introduksjon 

Fremgangsmåte og resultat 

Forankring og digitalisering 

Forskjeller i digitalisering mellom nyopprettede og etablerte bedrifter 

Forskjeller i digitalisering mellom bedrifter med ulik sentralitet 

Digitale relasjoner 

Fra sjokkdigitalisering til reorientering? 

Kompetansebehov og innovasjonsstøtte – hva trengs fremover? 

Konklusjon, implikasjoner og anbefalinger 

Referanser 

 

55

56

57

57

58

59

60

61

62

63

65



54

Innovasjon Norge

   
 

 
 

iii 

Forord  
Dette notatet er levert som en del av en rammeavtale om å levere kunnskapsgrunnlag til Innovasjon 
Norge. Rammeavtalen er inngått mellom Innovasjon Norge og et konsortium bestående av Sintef, 
NTNU, Nord universitet og Universitetet i Stavanger.   
 
I dette notatet går vi nærmere inn på digitalisering under covid-19 og vi baserer oss på 
datainnsamling fra mai 2020 til april 2021. Vi er takknemlige for all tid informantene har brukt på 
å besvare spørreundersøkelse, og deltatt på intervju.  
 
De som har bidratt til dette notatet er:  
Førsteamanuensis Marte C.W. Solheim, UiS 
Postdoktor Ann Elida Eide, NTNU  
 
 
 
 

Vedlegg 3



55

Innovasjon Norge Vedlegg 3

   
 

 
 

1 

Sammendrag 
Covid-19 pandemien medførte et betydelig eksogent sjokk for norsk næringsliv, og brakte store 
konsekvenser for produktiviteten i norske virksomheter. Flere bedrifter måtte substansielt endre 
forretningsmodell og fokus (Anthony Jnr og Abbas Petersen, 2020), og så å si samtlige norske 
bedrifter (som vi har undersøkt) har i denne perioden sett seg nødt til å digitalisere sine 
kommunikasjonsflater hurtig for å fortsatt kunne opprettholde effektive møterom, samarbeidsflater 
og salg. Det siste året har vi undersøkt hvordan norske innovative bedrifter har tilnærmet seg 
digitalisering. Dette har vi gjort gjennom panelintervjuer, dybdeintervjuer og spørreundersøkelse 
rettet mot nyopprettede og etablerte bedrifter. Det ble tydelig at virksomhetene i første del av krisen 
gikk igjennom en «sjokkdigitalisering», der de hurtig implementerte og tok i bruk digitale 
kommunikasjons- og samarbeidsplattformer. I løpet av høsten observerte vi at bedriftene har 
fortsatt med denne re-orienteringen, noe som er ytterligere bekreftet gjennom våren 2021. 
  
I dette notatet vil vi trekke frem hovedkonklusjonene fra datainnsamling og analyser gjennomført 
det siste året, herunder spesifikt knyttet til a) ett år etter: hva vet vi om digitalisering i norske 
innovative bedrifter og b) har vi gått fra sjokkdigitalisering til re-orientering? Tilknyttet dette, vil 
vi særlig sette søkelys på forskjeller mellom etablerte og nyopprettede bedrifter, samt 
sentralisering og digitalisering. 
 
Kort oppsummert ser vi følgende hovedtrekk: 
 
• Samtlige bedrifter har vektlagt at pandemien har medført en forsterket innsats på 

digitalisering. 
• Videre finner vi at pandemien har bidratt til omfattende holdningsendring når det kommer 

til digitalisering, og også til potensielt varige endringer i produksjon, distribusjon og 
verdiskaping.  

• Sistnevnte skjer dels gjennom interne utviklingsprosjekt som gjør at produkter og tjenester 
kan tilbys mer effektivt og dels skjer det ved at det utvikles nye tjenester og produkter som 
er tilpasset endringene/trendene som pandemien har vært med å forsterke.  

• Det finnes en betydelig optimisme knyttet til at norske innovative bedrifter vil klare seg 
bedre enn andre sammenlignbare bedrifter når vi beveger oss inn i ei tid uten pandemiens 
restriksjoner. Dette forklares både med den sterke omstillingsevnen og et virkemiddelapparat 
som har bidratt til å sette søkelys på å bygge innovasjonskapasitet under pandemien.  

• Vi finner at digitaliseringen har ført med seg mange positive gevinster, herunder flere møter 
med raskere beslutningstaking, en bredde i møtedeltakere og flere viktige beslutningstakere 
involvert i sentrale møter (mulig mer inkluderende praksiser), samt mindre reising, for å 
nevne noe.  

• Vi observerer at det er forskjeller knyttet til digitalisering mellom nyopprettede og mer 
etablerte bedrifter, der de nyopprettede i større grad er ‘born digital’.  

• Knyttet til digitalisering synes det altså likevel at det ikke er den geografiske lokasjonen 
(tilgang til nettverk, mennesker, «local buzz») som er avgjørende, men heller 
virksomhetenes grad av digitalisering.  

• Det som fremstår som spesielt krevende er å utvikle helt nye relasjoner mellom bedrifter ved 
å kun belage seg på bruk av digitale plattformer. Særlig fremstår dette som krevende når man 
skal knytte kontakter utenfor landegrensene.  
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Introduksjon 
Det har foregått en jevn orientering mot mer digitalisering i norsk næringsliv, men som følge av 
covid-19 pandemien har vi det siste året observert en voldsom utvikling på digitaliseringsfronten. 
Over natta måtte virksomheter finne alternativer til fysiske kommunikasjonsrom, og nye måter å 
selge og distribuere varer og tjenester på som opprettholdt smittevernhensyn. Naturlig nok oppstod 
det forskjeller mellom virksomheter avhengig av hvor digitaliserte de var ved inngangen av krisa, 
men plutselig befant de alle seg i samme krisesituasjon, og vi har kunnet observere en kollektiv 
reorientering mot mer strategisk forankring av digitale løsninger i norsk næringsliv. Vi ser tydelig 
tendens til at flere bedrifter fra datainnsamlingen i 2020 vektlegger at de har fått gjennomført store 
løft innen digitalisering, et inntrykk som er ytterligere forsterket i datainnsamling våren 2021. En 
bedriftsleder uttalte følgende i desember 2020: 
 

«Mengden endring [til digitale flater] vi har klart å få til, tilsvarer flere år 
med normal utvikling» 

 
I dette notatet forstår vi digital omstilling som et bredt begrep som inkluderer “transformasjon fra 
at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at 
forretningsmodell og -praksis samt organisasjon og prosesser er designet for å utnytte dagens og 
morgendagens teknologi” (Andersen og Sannes, 2017). Denne forståelsen er ikke ny i norske 
virksomheter, men det er ingen tvil om at ‘sjokkdigitaliseringen’ som har foregått under covid-19 
pandemien har vært enestående i sitt slag i at den har tvunget hele det norske folk, og globale 
markedsaktører, over på digitale kommunikasjonsløsninger.  
 
Det siste året (fra mai 2020) har vi undersøkt og forsket på hvordan norske innovative virksomheter 
har opplevd pandemien, hvilke refleksjoner de har gjort seg, hvilke strategier de har lagt til grunn, 
og ikke minst hvordan de har agert i denne unike krisesituasjonen. I dette notatet vil vi løfte frem 
noen sentrale funn knyttet til a) hva vi nå vet om digitalisering i norske innovative virksomheter - 
ett år etter pandemien traff Norge, og b) fra sjokk-digitalisering til re-orientering? - hvordan 
utviklingen innen digitalisering har vært for disse innovative virksomhetene det siste året.  
 
I dette notatet vil vi særlig utrede følgende sentral tematikk for digitalisering: 
 

• Digitaliseringseffekter/-forskjeller mellom nyopprettede og etablerte bedrifter 
• Digitaliseringseffekter/-forskjeller over by og land  
• Utfordringer med å etablere nye relasjoner på digitale flater 
• Sjokkdigitaliseringens effekter: Digital modenhet og virksomheters økte effektivitet 
• Kompetansebehov 
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Fremgangsmåte og resultat
Siden mai 2020 har prosjektgruppa «Innovasjon i krisetider» fra UiS, NTNU og NORD Universitet 
gjennomført tre kvalitative intervjurunder og én kvantitativ spørreundersøkelse rettet mot norske 
innovative virksomheter. Spørreundersøkelsene ble samlet inn ved hjelp av telefonintervju i 
perioden 22. juni 2020 til 26. august 2020 for unge innovative bedrifter, og i perioden 18. august 
2020 til 9. oktober 2020 for etablerte bedrifter. Undersøkelsen vår hadde fokus på innovative 
bedrifter, og ringeutvalget var derfor basert på aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som har søkt 
og fått tilslag på Skattefunn i årene 2017-2019. Et øvrig kriterium var at bedriftene måtte ha 
registrert ansatte.

For mer informasjon om dette utvalget, henvises det til Sørheim et al. (2020, 2021). I tillegg til 
datagrunnlaget som er beskrevet i Sørheim et al (2020, 2021) har vi i tilknytning til dette notatet, 
også gjennomført et panelintervju med sentrale aktører fra norsk investeringsmiljø (bank, såkorn-
og venturefond), samt gjennomført fire mer dyptgående enkeltintervju for å kunne belyse våre 
problemstillinger særlig knyttet til digitalisering. Disse ble gjennomført i april og mai 2021. Med 
det som grunnlag, vil vi her gjennomgå hva vi nå, ett år etter pandemiens start, vet om digitalisering 
i norske innovative virksomheter; og om vi kan si at det har foregått en utvikling fra 
sjokkdigitalisering til reorientering innen digitalisering. 

Forankring og digitalisering
I dette notatet legger vi en tredelt typologi til grunn når det kommer til virksomheters grad av 
digitalisering, se figur 1.

Denne typologien inkluderer tre hovedtrekk, der det første inkluderer Digisering – overgang fra 
analoge til digitale verktøy. Det andre, Digital automasjon, er effektivisering ved hjelp av digitale 
verktøy, og tredje steg, Digital transformasjon (og digital disrupsjon) er endring av bedriftenes 
verdiskaping og forretningsmodell ved hjelp av digitale verktøy og plattformer. I dette notatet 
forstår vi digitalisering som bevegelsen fra digisering til digital transformasjon. 

Figur 1 – Ulike grader av digitalisering. Tilpasset fra Fosstenløkken (2020).

Vi finner at bedriftene tidlig i pandemien gjennomgikk en prosess med ‘sjokkdigitalisering’, der 
de nyttiggjorde seg av allerede eksisterende/tilgjengelig teknologi, for eksempel gjennom utstrakt 
søkelys på og bruk av det vi over viser til som ‘digital automasjon’, der IKT og digitale verktøy
effektiviserte og/eller la til rette for møtevirksomhet og salg. Dette er ikke uvanlig i krisetider, 
ettersom det fordrer at man må skifte innovasjonstakten gjennom å skape nye formål for 
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kunnskapen, ressursene og teknologiene som man allerede har (Von Krogh, Kucukkeles, and Ben-
Menahem, 2020).

Samtidig kan vi observere at noen bedrifter i større grad (enn andre) evner å iverksette ‘digitale 
transformasjonsprosesser’, det vil si evner å koble innovasjon, verdiskaping og konkurranseevne
til digitaliseringsprosessene, og der en i større grad nyttiggjør seg av digital teknologi for å kunne 
skape bedre tjenester/produkt for kundene, forenkle prosesser, og/eller løse konkrete utfordringer 
i organisasjonen (Fosstenløkken, 2020). Knyttet til at noen bedrifter i større grad enn andre, evner 
å iverksette digitaliseringsprosesser, så vil vi her trekke frem to områder der vi ser at dette kan 
gjøre seg gjeldende. Det første er forskjeller i digitalisering mellom nyopprettede og etablerte 
bedrifter, og det andre er knyttet til sentralitet. 

Forskjeller i digitalisering mellom nyopprettede og etablerte 
bedrifter
Fra spørreundersøkelsene som ble gjennomført i perioden juni-september 2020, kan vi observere 
at som respons til covid-19 og digital teknologi, var det forskjeller mellom de etablerte og de 
nyopprettede bedriftene. De nyopprettede bedriftene oppga, i større grad enn de etablerte, at de 
hadde brukt digital teknologi for å tilpasse eller forbedre eksisterende produkt eller tjenester, 
utviklet nye produkt eller tjenester der digital teknologi sto sentralt, eller for å nå ut til nye 
kundegrupper eller markeder. Knyttet til responsen til covid-19 og digitalisering, så ser vi at flere 
av de nyopprettede bedriftene (over 55 prosent) oppga at de dro fordel av at de var bedre på digital 
teknologi enn konkurrenter (mot om lag 40 prosent av de etablerte bedriftene svarte tilsvarende)
(se søylediagram i Figur 2 under). 

Figur 2 – Respons til covid-19 digitalisering. Kilde: Egen datainnsamling sommeren 2020. 
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I våre intervjuer har vi sett en overgang til «e-commerce» (at varene selges digitalt), spesielt 
innenfor vareproduksjon. Noen bedrifter hadde allerede løsninger på plass eller i utvikling før 
pandemien, mens andre bedrifter digitaliserte sine salgsflater hurtig. Dette skjedde eksempelvis 
gjennom digital markedsføring og salg via egne hjemmesider. Enkelte bedrifter som tidligere kun 
har fokusert på B2B-markedet, har nå dreid salget mer mot B2C-nettsalg der salget har blitt 
mangedoblet. Flere av de etablerte bedriftene sier at denne endringen ikke ville ha skjedd eller 
eventuelt tatt mange år uten covid-19.  
 
Selv om bedrifters digitaliseringsprosesser ikke nødvendigvis er direkte relatert til pandemien, ser 
det ut til at pandemien har forsterket digitaliseringsprosessene i mange bedrifter kraftig. Dette 
funnet blir også understøttet av at de unge bedriftene som tilbyr digitale løsninger har opplevd at 
kundene etterspør mer avanserte/oppgraderte digitale funksjoner. Dette innebærer at kundene 
etterspør mer omfattende helhetlige løsninger som kan føre til en mer gjennomgripende 
digitalisering i bedriftene. I så måte kan det se ut til at digitaliseringssnøballen for alvor har begynt 
å rulle for det norske næringsliv, men det er selvsagt viktig å påpeke at vi likevel er i tidlig fase av 
en slik utvikling og at våre datainnsamlinger så langt ikke kan fastslå uten tvil at det foreligger 
akselererende investeringer i digitalisering – til det trengs det flere datapunkter. Det ser likevel ut 
som unge, nystartede bedrifter i større grad enn etablerte evner å nyttiggjøre seg av digital 
teknologi som går dypere ned i organisasjonsstrukturen for å effektivisere denne og skape 
ytterligere verdi for kundene. Med andre ord, klarer de unge vekstbedriftene i større grad å være 
«born digital», altså at deres systemer er digitalisert i større grad enn hos de mer etablerte 
bedriftene. Man kan videre spekulere i om det vil være de mer digitaliserte nystartene som driver 
digitaliseringsbølgen fremover ved å «tvinge» de mer etablerte til å digitalisere for å kunne beholde 
sin konkurransekraft.  
 
Forskjeller i digitalisering mellom bedrifter med ulik sentralitet 
I datasettene vi har samlet har vi også sett på om det foreligger systematiske forskjeller knyttet til 
norske virksomheters geografiske lokasjon og grad av digitalisering. Ved å kjøre statistiske 
analyser på vårt datamateriale (spørreundersøkelse) observerer vi at det er interessante forskjeller 
mellom innovative norske virksomheter angående i hvilken grad de er digitalisert og om de 
befinner seg i storbynære strøk eller er lokalisert i distriktene. 
 
Samlet sett observerte vi at godt over halvparten av de etablerte bedriftene (57%) har benyttet 
digital teknologi for å utvikle eller forbedre nye produktløsninger, nå ut til nye kundegrupper og 
markeder, forbedre salg og distribusjonsapparat, og styrke sin konkurransekraft under pandemien. 
For de nyetablerte virksomhetene så vi at det var marginalt flere som hadde gjort tilsvarende 
digitaliseringstiltak (62%). For begge gruppene observerer vi også at digitalisering ser ut til å være 
knyttet til en mer proaktiv holdning til krisa, oppfattelse av egne ressurser som mer fleksible og 
med et sterkere entreprenørielt tankesett, sistnevnte særlig for de nystartede bedriftene.  
 
Likevel er det også slik at rundt 40% av virksomhetene1 ennå ikke hadde gjennomført nevnte 
digitaliseringstiltak da de svarte på vår spørreundersøkelse i sommermånedene 2020. Men disse 
ikke-digitaliserte virksomhetene ser ut til å være lokalisert i like stor grad i og nære bysentra som 

 
1 43% av etablerte bedrifter og 38% av nystartede bedrifter svarer at de i liten grad har gjennomført digitaliseringstiltak under 
covid-19 pandemien. 
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utover i distriktene. Med andre ord, når man analyserer om det foreligger systematiske forskjeller 
mellom norske innovative virksomheters geografiske lokasjon og grad av digitalisering ser det 
altså ut til at forskjellene primært synes å foreligge mellom de digitale kontra de ikke-digitale, og 
ikke er avhengig av om bedriftene er lokalisert i norske storbyer eller i mer rurale områder.  
 
Det kan synes som om urbane virksomheters største fordeler knyttet til lokalisering (som tilgang 
til et pulserende, innovativt og nytenkende miljø/økosystem) under covid-19 har blitt deres største 
ulempe i og med at det er de bynære strøk som har vært hardest rammet av smittevernsrestriksjoner 
og nedstenging. Knyttet til digitalisering synes det altså likevel at det ikke er den geografiske 
lokasjonen som er avgjørende, men heller virksomhetenes grad av digitalisering.  
 
Digitale relasjoner 
De første grepene som bedriftene tok for å kunne opprettholde sin virksomhet på tross av 
smittevernsbegrensningene relatert til pandemien, førte til at de i hovedsak utnyttet digitalisering 
av samarbeids- og kommunikasjonsplattformer. Dette ser ut til å ha resultert i økt 
ledelsesoppmerksomhet mot større og mer gjennomgripende digitaliseringsprosjekt.  Vi finner 
videre at det er betydelige fordeler som følge av digitaliseringen. I fra våre intervju med bedrifter 
og sentrale aktører i norsk næringsliv finner vi at samtlige opplyser at de får flere “leads” 
(kontakter), treffer flere, og det tar ikke så lang tid med hver kontakt. Aktivt bruk av “webinarer” 
gjør at bedriftene når ut til flere på en gang, ettersom mottaker kan se når og hvor hen vil, og det 
blir trukket fram at dette passer den norske “rett-på-sak”-kulturen godt. 
 
Norske bedrifter og ansatte har nå etter et år med ‘tvangsdigitalisering’ i større eller mindre grad, 
en helt annen tillit og tiltro til digitale løsninger enn det de generelt hadde før pandemien. Det blir 
framholdt at en vet at det fungerer, at det gir merverdi, og at det øker effektiviteten sammenlignet 
med fysiske møter som også ofte inkluderer reisevirksomhet. Også digitalt bygges det en form for 
relasjon selv om individer ikke kjenner eller har truffet hverandre før. For at de tette relasjonene 
skal oppstå er det likevel trukket frem at det er viktig med tett kontakt over tid, og gjerne over flere 
ulike plattformer (video-møter, telefon, chat, sosiale media, etc.) for å bli skikkelig kjent.  
 
En av informantene våre (fra desember 2020) påpekte dette ved å uttale følgende: 
 

«Vi har flyttet markedsføringen over på sosiale media. Tror vi vil reise mindre, 
og reise mer effektivt. Nettverksbygging vil prioriteres, dropper møter som nå 
går like greit på teams, etc.» 

 
Imidlertid, er det ikke alle diskusjoner som egner seg via digitale flater, spesielt gjelder dette 
nyskapingsaktiviteter og innovativ utvikling i og rundt virksomheter.  
 
En av våre informanter fra datainnsamling i april 2021 beskrev digitale møterelasjoner slik:  
 

«Man får til noe også digitalt, men det fysiske er for å bli.» 
 
Knyttet til dette, finner vi også at etablering og utvikling av nye relasjoner på digitale flater 
oppleves som utfordrende for veldig mange bedrifter. For mens flere av våre respondenter har 

Vedlegg 3



61

Innovasjon Norge Vedlegg 3

   
 

 
 

7 

rapportert om økt digital aksept knyttet til salg til etablerte kunder, har det vært vanskelig å legge 
tillitsgrunnlaget som større internasjonale investeringer og partnerskap trenger. En av 
informantene uttalte følgende i desember 2020:  
 

«Ja, nye relasjoner og nye aktiviteter har vært krevende. Kan ikke tilrettelegge 
for tilfeldigheter på samme måte som ved fysiske møter.» 

 
En partner i investeringsfond kunne fortelle at til og med for de kundene man kort traff fysisk på 
konferanse eller bransjemesse i 2019 hadde det vært lettere å få til salg hos under pandemien enn 
hvis man ikke hadde hatt noen personlig kontakt tidligere. Personlig kontakt er altså ikke bare ‘fint 
å ha’, men har vist seg under pandemien å være grunnleggende nødvendig for å lande 
internasjonale salg. 
  
Denne utfordringen med å etablere nysalg digitalt har vært gjentatt i flere panel («det er enklere å 
selge til de man har hatt et fysisk møte hos»), og enkeltstående intervju på tvers av bransjer og 
industrier, men vi ser at det særlig gjelder teknologisk tunge business-to-business-salg (B2B-salg) 
i internasjonale marked med kulturforskjeller, eksempelvis Asia og USA. 
  
Tillitsbygging er krevende på digitale flater, særlig på tvers av kulturer og i B2B. Likevel er det i 
intervjusammenheng blitt nevnt at det for kapitalinnhenting ser ut til at bruk av ‘tilretteleggere’ og 
legitimering via introduksjoner har vært en funksjonell løsning for å kunne få innpass hos 
internasjonale investormiljø. For kapitalkrevende salg som før pandemien ble gjennomført fysisk 
med testing og tilpassing til lokal partner, har salg til nye kunder imidlertid fremstått som 
problematisk. En av informantene (april, 2021) trakk frem at kunder ved slike salg ønsker ‘å teste 
360 grader’, altså ønsker partene gjerne faglig input, men like viktig og kanskje viktigere viser det 
seg at middagen og den fysiske tilstedeværelsen - tillitsbyggingen, er. Dette gjelder særlig når man 
står midt i en uoversiktlig krisesituasjon og det er vanskeligere å kalkulere risiko, både egen intern 
bedriftsrisiko, og ikke minst andre mulige partneres risiko. Knyttet til dette, er det videre enkelte 
av bedriftene som trekker frem at lokal tilstedeværelse kan være et viktig strategisk grep fremover. 
Som en videreføring av dette, så kan det tenkes at utekontorene til Innovasjon Norge kan bli viktige 
bidragsytere. En av informantene våre (desember, 2020) uttalte følgende:  
 

«Vi er i en tungrodd, gammeldags bransje. Nye kontakter er det vanskelig å få 
til. Ved å ikke være fysisk til stede taper man kulturbiten, som man ikke får på 
møtet, men på middagen etterpå. En løsning vi vurderer er mer lokal 
tilstedeværelse.» 

 
Fra sjokkdigitalisering til reorientering? 
Man kan så spørre hvordan den innledende sjokkdigitaliseringen ved starten av denne pandemien 
har påvirket norske virksomheters digitaliseringspraksis i et lengre perspektiv? Kan vi si at vi har 
bevegd oss i pilens retning i digitaliseringstypologien i figur 1, og at vi er på vei fra digisering til 
digital transformasjon? 
 
Det er klart at den tvungne digitaliseringen av møtevirksomhet som har utspilt seg det siste året 
har gjort norsk næringsliv mer vant til samhandling via virtuelle plattformer. Vi har dermed gått 
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fra å hovedsakelig være avhengig av tradisjonell fysisk møtevirksomhet til å bli svært fortrolig 
med de digitale rom, og i så måte har norsk næringsliv i stor grad bevegd seg over i en 
digiseringsfase kjennetegnet av at analoge prosesser erstattes av de digitale. 
  
Digitalisering generelt kan likevel karakteriseres som en endringsprosess som bryter opp tidligere 
praksis og introduserer nye elementer inn i ansattes daglige rutiner. Ofte kan denne prosessen være 
så omfattende at det rokker ved det grunnleggende tankesettet i bedriften. Større endringsprosesser 
krever derfor betydelig velvilje og samarbeid internt i virksomheter for å kunne bli vellykket 
(Kotter, 2012). Slike endringsprosesser kan komme til å strande dersom nøkkelpersoner i 
virksomheten ikke forstår eller er overbevist om at prosessen vil bringe med seg økt effektivitet 
og verdiskaping. Relatert til tvangsdigitaliseringen under pandemien har den innledende 
digiseringen vært så å si uten motstand rett og slett fordi norsk næringsliv ikke hadde noe valg – 
uten fysiske rom, måtte norske bedrifter ta de digitale rom i bruk, slik som også tilfellet har vært 
for deres internasjonale samarbeidspartnere. Denne tvangsdigitaliseringen har ført til økt digital 
modenhet blant så å si alle norske bedrifter i denne perioden. 
 
Både ansatte og ledere har blitt vant til en annen måte å jobbe på, vi har tillit og tiltro til at de 
digitale løsningene fungerer godt, vi har opplevd fordelene med en mer fleksibel hverdag, mulighet 
til hjemmekontor og mer effektive møter. Og selv om det er klart at fysiske møterom igjen vil 
kunne ta over for mye av de digitale løsningene i etterkant av krisen, er det svært interessant at 
flere virksomheter vi har snakket med fremhever at de fremover vil kjøre en hybridversjon 
bestående av både fysisk oppmøte og tett oppfølging digitalt. Aktører forventer altså at en 
kombinasjon knyttet til fysiske og digitale møter vil kunne benyttes også etter at pandemiens 
smittevernsrestriksjoner oppheves.  
 
En bedrift uttalte følgende (april, 2021): 
 

«Det er det største løftet vi har gjort på digitalisering noensinne. Alle samtlige av 
oss, har løfta den digitale kompetansen vesentlig. Vi har tillit til at det fungerer, 
og at det fungerer at vi prater sammen, på en helt annen måte enn det vi trodde 
var mulig før korona.» 

 
Det er imidlertid for tidlig å si noe konkret om sjokkdigitaliseringen vi som nasjon opplevde våren 
2020 har gitt varige endringer i norsk næringsliv, men intervjuene vi har hatt (og som vi har gjengitt 
sitater fra i dette notatet) gir en pekepinn på trenden fremover. Digital modenhet ser ut til å ha økt 
blant norske bedrifter, vi har erfart fordelene med et mer digitalisert næringsliv og vi har opplevd 
at de tekniske løsningene fungerer. Likevel er det viktig å nevne at digitalisering er en langsiktig 
prosess, og selv om norsk næringsliv opplevde en sjokkdigitalisering ‘over natta’ vil de dypere 
digitaliseringsprosessene kreve tid, fokus og ikke minst betydelige kompetanseløft fremover.  
 
Kompetansebehov og innovasjonsstøtte – hva trengs 
fremover? 
Det er ofte snakk om at vi snart skal kunne returnere «tilbake til normalen», og at vi snart ser en 
ende på pandemien og alle dens konsekvenser. Det som det imidlertid er viktig å være klar over, 
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er at pandemien har bidratt til varige endringer som vil påvirke innovasjonsevnen til norske 
bedrifter i mange år framover. 
 
Det er helt klart at pandemien har bidratt til å sette søkelys på og bidra til endring når det kommer 
til digitalisering og fokus på bærekraftig innovasjon og omstilling. Både investorer og 
bedriftsledere løfter fram at et stort antall bedrifter har posisjonert seg for vekst etter krisen. Dels 
skjer det gjennom interne utviklingsprosjekt som gjør at produkter og tjenester kan tilbys mer 
effektivt og dels skjer det ved at det utvikles nye tjenester og produkter som er tilpasset 
endringene/trendene som pandemien har vært med å forsterke. 
 
Det finnes også en betydelig optimisme relatert til at norske innovative bedrifter vil klare seg bedre 
enn andre sammenlignbare bedrifter når vi beveger oss inn i ei tid uten pandemiens restriksjoner. 
Dette forklares både med at: 1) bedriftene har sterk omstillingsevne, og 2) et virkemiddelapparat 
som har bidratt til søkelys på å bygge innovasjonskapasitet under pandemien.  
  
Veien videre vil imidlertid bære preg av et økt kompetansebehov knyttet til digitalisering og 
digitale transformasjonsprosesser. Det er fortsatt betydelige forskjeller mellom norske bedrifter 
hva angår grad av digitalisering, og det som utkrystalliserer seg som en reell og sentral utfordring 
er å forhindre en økt polarisering i norsk næringsliv mellom de som hadde startet 
digitaliseringsprosessen før covid-19 og de som har blitt hengende etter på grunn av vanskelig 
kompetanseinnhenting under krisen.  
 
Her kan Innovasjon Norges lokale tilstedeværelse og tette kontakt med norske virksomheter 
komme til å spille en avgjørende rolle. Ved at norske virksomheter får mer innsikt i hvilke sentrale 
fordeler de kan dra av videre digitaliseringsprosjekter, og hvordan de kan skreddersy løsninger til 
sin bedrift kan de bli bedre beslutningstakere og bestillere av digitale løsninger i en verden i 
kontinuerlig endring. Det fremstår også som viktig å kunne øke kompetansen knyttet til å «lande 
salg» i nye relasjoner, herunder hvordan man på best mulig måte kan bygge tillit og «bli kjent» 
over digitale flater. Det å lande nye salg internasjonalt er også trukket frem som utfordrende, og 
her kan økt kulturell kompetanse, eksempelvis det å benytte seg av personlige kontakter for å nå 
nye markeder (Solheim, 2016; Solheim og Fitjar, 2018) fremstå som viktig. Dette ble det lagt vekt 
på av noen av bedriftene, gjennom «tilretteleggere» for salg, og/eller lokal tilstedeværelse. 
 
Konklusjon, implikasjoner og anbefalinger 
Vi har i dette notatet forsøkt å belyse sentrale trekk ved pandemiens digitaliseringseffekter, 
herunder digitale møteflaters fordeler, utfordringer knyttet til salg til nye kunder, økt digital 
modenhet og effektivitet, samt behovet for digital kompetanse. I det følgende vil vi ta opp det vi 
anser som de viktigste punktene. 
  
Et av de mest sentrale funnene fra siste års datainnsamling er at det fortsatt handler om relasjoner 
når det gjelder salg og samarbeid via digitale flater.  
 
Pandemiens smittevernsrestriksjoner har medført store endringer i enkeltpersoners og bedrifters 
arbeidsmetoder, tidsbruk, effektivitet og produktivitet. Flere bedrifter har rapportert at de som 
følge av koronakrisen har gjennomført betydelig mindre reisevirksomhet og mer effektive møter. 
Likevel er det klart at det for teknisk kompliserte produktløsninger oppleves som utfordrende å 
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sikre internasjonale salg til nye kunder i andre deler av verden, uten muligheter til fysisk 
tillitsbygging mellom partene. Vi ser altså at det for forretningslivet som nå har flyttet over i 
digitale rom fortsatt dreier seg om relasjonsbygging mellom mennesker. Pandemien har altså vist 
oss at personlige relasjoner ikke bare er hyggelig i forretningssamarbeid – de er ytterst nødvendige. 
  
Likevel ser vi at sjokkdigitaliseringen i kjølvannet av smittevernsrestriksjonene det siste året synes 
å ha medvirket til økt digital modenhet i norsk næringsliv. På verdensbasis har det også skjedd 
store endringer og det vil være uklokt av et lite land i utkanten av verden å slå av de digitale 
samlingspunktene når denne pandemien en dag er over. Dypere digitaliseringsprosesser, som 
digital automasjon og digital transformasjon kan bistå norske virksomheter i å kapre 
markedsandeler internasjonalt, men det er imidlertid ikke slik at de virksomhetene som stopper 
digitaliseringsprosessene og slår av Teams, går tilbake til status quo etter covid-19-krisen. De 
globale markedsforholdene er i utvikling – en utvikling som endrer konkurransesituasjonen verden 
over. Bedrifter som ønsker å returnere til slik situasjonen var før covid-19 kan dermed ende opp 
med å bli akterutseilt i en verden som har endret seg markant i det siste året. 
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1 Bakgrunn og metode 
Sentrale norske næringer er direkte eller indirekte basert på natur- og energiressurser. Dette omfatter blant 
annet olje og gass, fiskeri og akvakultur, kraftsektoren, energiintensiv industri og skogbruk. Mye av vårt 
kunnskapsintensive næringsliv (inklusive kunnskapsintensiv tjenesteyting og leverandørindustri) er dessuten 
koblet til disse næringene. Det er ikke gitt at de forholdene som har gitt Norge konkurransefortrinn til nå, vil 
vedvare. Dette har særlig sammenheng med klimamål/Parisavtalen, nye regelverk knyttet til bærekraft (som 
EUs taksonomi), samt endringer i teknologi og den globale konkurransesituasjonen. 
 
Mens en kunnskapsbasert utvikling av naturressursbaserte næringer har skapt rikdom og velferd, er de også 
forbundet med noen av vår tids største samfunnsutfordringer knyttet til klima, miljø og biomangfold. Om 
man legger til grunn at samfunnet skal møte disse utfordringene, kan vi se for oss tre overordnede 
transformasjonsprosesser som vil berøre ressursbaserte næringer på ulike måter.1 For det første vil enkelte 
næringer oppleve nedgang og spille en mindre viktig rolle. En opplagt årsak til det er utfasing av fossile 
energiressurser og innfasing av fornybar energi. Som en følge av det siste er energisystemet i endring, 
inkludert tettere markedsintegrasjon mellom land, hvilket kan medføre at Norges komparative fortrinn med 
relativt billig elektrisitet svekkes. For det andre vil det kreves radikale transformasjoner av eksisterende 
næringer, for eksempel knyttet til matproduksjon. Innføringen av ny teknologi innen marint oppdrett kan 
også gjøre at produksjon i større grad anlegges på land nær sentrale markeder. For det tredje vil nye behov 
og muligheter, for eksempel innen batterier eller hydrogen, kunne drives frem av samfunnets bærekraftige 
omstilling. Bioøkonomi og sirkulære prosesser vil også spille en sentral rolle for å kunne lykkes med 
bærekraftig fremtidig næringsaktivitet i tilknytning til naturressurser. For alle disse tre overordnede 
endringsprosessene vil endringer i politikk spille en sentral rolle, jamfør EUs nye taksonomi for bærekraftig 
økonomisk aktivitet, og ha stor påvirkning på Norges naturressursbaserte næringer. 
 
Omstillingsprosessene beskrevet over medfører endringer for de etablerte naturressursbaserte næringene, 
men de skaper også nye muligheter, for eksempel til å utnytte fornybar kraftproduksjon eller gunstige 
vekstmiljø til sjøs og på land. Norge alene vil imidlertid ikke kunne bestemme hva som skal omstilles, 
hvordan det skal skje og i hvilket tempo. Kostnadene, for eksempel i form av tapte arbeidsplasser og 
reduserte inntekter til staten, kan potensielt bli svært store. Ressursbaserte næringer utgjør i dag størstedelen 
av norsk eksport, som er dominert av petroleum og leverandørindustrien. Et økende eksportgap2, den 
forventede nedgangen i inntekter fra petroleum og tap av arbeidsplasser, skaper derfor et sterkt behov for at 
Norge bygger opp nye og grønne eksportrettede industrier, og gjerne i tilknytning til de naturressurser som vi 
har mange av, ikke minst fordi vi har store hav- og landområder i forhold til folketallet. Det er derfor 
muligheter for betydelig verdiskaping rundt nye produkter og tjenester som kan være basert på 
naturressursrikdommen – men dette vil også kreve strategisk (langsiktig) innsats fra ulike deler av 
innovasjonsøkosystemet. Det setter også krav til politikken som må sette tydeligere mål om en bærekraftig 
utvikling, og bruke ulike instrumenter til å støtte innovasjon og endring. 
 
Dette notatet diskuterer status for sentrale naturressursbaserte næringer i Norge og ser nærmere på drivere og 
barrierer for ny naturressursbasert næringsvirksomhet. Notatet er basert på egne primærdata og 
sekundærdata. Sistnevnte inkluderer sentrale policydokumenter, rapporter og media. Førstnevnte 

 
1 Andersen, Allan Dahl og Olav Wicken (2021): "Making sense of how the natural environment shapes innovation, 
industry dynamics, and sustainability challenges," Innovation and Development, 11(1), s. 91-117. doi: 
10.1080/2157930X.2020.1770975 
2 Eksportgapet omfatter både underskuddet på handelsbalansen og tapet i eksportmarkedsandeler over tid. Se 
https://www.eksportkreditt.no/no/eksportgapet-hva-og-hvorfor/ og Fjose, Sveinung, Håvard Baustad, Live Nerdrum og 
Erik Jakobsen (2020): Kan Norge tette eksportgapet? En sammenligning av ambisjon, ressursbruk og resultat innen 
eksportfremme mellom Norge, Sverige og Danmark. Menon-publikasjon nr. 85/2020, Oslo: Menon Economics. 
https://www.eksportkreditt.no/wp-content/uploads/2020/08/MENON-3-Endelig-aug-2020.pdf 
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(primærdata) er generert gjennom pågående og nylig avsluttede forskningsprosjekt3 som på ulike vis har 
berørt innovasjon, omstilling og grønn vekst innen energi- og kraftsektor, maritim sektor, havbruk, 
prosessindustri, skogbruk/papirindustri og vareproduksjon. 

2 Naturressurser, økonomi og innovasjon 
Dette notatet tar for seg naturressursbaserte næringer i bred forstand, og omfatter omstilling knyttet til 
eksisterende økonomiske aktiviteter (for eksempel redusere klimafotavtrykk) så vel som nye muligheter (for 
eksempel grønt/blått hydrogen og nye biobaserte produkter) som gjerne er basert på eksisterende aktivitet. 
Det betyr at de naturressursbaserte næringene, inkludert leverandørindustrien, som gjerne leverer til flere 
næringer, kan få stor betydning også i det grønne skiftet, men at produktene og tjenestene som næringslivet 
skal levere blir endret. Notatet peker derfor på sentrale nye muligheter for grønn verdiskaping, hvor norske 
naturressursbaserte næringer kan ha konkurransefortrinn. 
 
Den vitenskapelige litteraturen om sammenheng mellom naturressurser og velstand er omfattende. En 
klassisk tese er at naturressurser på sett og vis er en forbannelse ("Dutch Disease"), der lett tilgang til store 
inntekter basert på naturressurser fortrenger eller på annet vis negativt påvirker annet næringsliv. Imidlertid 
er det et lite antall utviklingsøkonomier som dannet utgangspunkt for tesen om ressursenes forbannelse. 
Langt fra alle ressursbaserte land er fattige. Faktisk er noen av verdens rikeste og/eller raskest voksende 
økonomier ressursbaserte, blant annet Canada, Finland, Australia og Norge.4 Andre peker derfor på at mange 
naturressursbaserte næringer er basert på høyteknologi og understøttet av sofistikerte innovasjonssystemer.5 
At Norge og andre land har lyktes med å skape utvikling knyttet til naturressurser, skyldes at man har evnet å 
bygge industri, kunnskapsutvikling og innovasjon omkring, og med utgangspunkt i, ressursene.4 Dette 
kjennetegner eksempelvis petroleums- og havbruksnæringene i Norge.6,7 Petroleumsnæringen og den 
tilknyttede leverandørindustrien er blant annet blitt beskrevet som svært høyteknologisk.8 Høyt 
kompetansenivå og tilpassede institusjoner i næringer som er direkte eller indirekte knyttet til naturressurser 
gir i utgangspunktet et godt grunnlag for diversifisering og ny verdiskaping. 
 
Samtidig er naturressursbaserte næringer sårbare, eksempelvis i form av sykliske prissvingninger i 
internasjonale markeder. På lengre sikt er de naturressursbaserte næringene i Norge under ulik grad av 
omstillingspress for å redusere klimagassutslipp eller andre negative miljøfotavtrykk, samtidig som 
internasjonal konkurranseevne må opprettholdes. Til nå har de relative lave klimagassutslippene eksempelvis 
fra norsk prosessindustri ikke gitt noe premium i markedet for aktører som eksempelvis Hydro. Med 
innføring av EUs taksonomi og andre virkemidler og reguleringer for å oppnå bærekraftmål kan dette 
imidlertid endres i tiden fremover. 
 

 
3 Dette inkluderer de forskningsrådsstøttede forskningsprosjektene InNOWIC, RENEWGROWTH, GREENFLEET og 
POCOplast, de forskningsrådsstøttede forskningssentrene FME NTRANS, INTRANSIT og SFI Manufacturing, og 
forskningsprosjektet GONST, som er finansiert i et samarbeid mellom Nordforsk, Nordic Energy Research og Nordic 
Innovation. 
4 Hanson, Jens og Olav Wicken (red.) (2008): Rik på natur: innovasjon i en ressursbasert kunnskapsøkonomi. 
Kristiansand: Fagbokforlaget. 
5 Andersen, Allan Dahl, Annabel Marín og Erlend O Simensen (2018): "Innovation in natural resource-based industries: 
a pathway to development? Introduction to special issue." Innovation and Development, 8(1), s. 1-27. 
doi:10.1080/2157930X.2018.1439293 
6 Mäkitie, Tuukka, Markus Steen, Taran Mari Thune, Henrik Brynthe Lund, Assiya Kenzhegaliyeva, Eli Fyhn Ullern, 
Pål Furu Kamsvåg, Allan Dahl Andersen og Katja Maria Hydle (2020): Greener and smarter? Transformations in five 
Norwegian industrial sectors. SINTEF Report 2020:01091, Trondheim: SINTEF. https://hdl.handle.net/11250/2685623 
7 Reve, Torger og Amir Sasson (2012): Et kunnskapsbasert Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 
8 Thune, Taran, Ole Andreas Engen og Olav Wicken (red.) (2018): Petroleum industry transformations: lessons from 
Norway and beyond. Abingdon: Routledge. 
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Det grønne skiftet medfører derfor både utfordringer og muligheter, og disse varierer naturligvis mellom 
næringene. Petroleumsnæringen utfordres eksempelvis særlig av klimarisiko og behov for utslippsreduksjon, 
og på lengre sikt av at etterspørselen etter fossile ressurser synker drastisk. Det internasjonale energibyrået 
introduserte nylig et veikart mot netto nullutslipp innen 2050.9 Dette veikartet legger til grunn at det ikke 
godkjennes utbygging av nye olje- og gassfelt fra 2021, for at verden skal oppnå Parismålet om å begrense 
temperaturstigning til 1,5 grader celsius. Samtidig ligger det muligheter eksempelvis i alternativ bruk av 
fossile naturgassressurser til blått hydrogen, forutsatt at man lykkes med å etablere en verdikjede for 
CCS/CCU10. NTNU presentert for eksempel nylig en rapport11 som konkluderer med at gass kan spille en 
fremtidig rolle, forutsatt kostnadseffektiv karbonfangst og -lagring (CCS) og gass som råstoff i 
Hydrogenproduksjon (inklusive CCS). For sistnevnte scenario må likevel den store risikoen og usikkerheten 
omkring teknologi- og kostnadsutvikling for storskala CCS og hydrogenproduksjon tas i betraktning. I IEAs 
veikart tilskrives også lavkarbon hydrogenproduksjon en viktigere rolle enn fossilbasert hydrogenproduksjon 
frem mot 2050. Nye fornybarteknologier er i sterk vekst, og her er Norge på etterskudd, samtidig som 
mulighetene for leverandørindustri, kraftsektor og prosessindustri er store. For havbruk betinges videre vekst 
av at man lykkes med nye produksjonsmåter og får kontroll på økologiske og dyrevelferdsmessige 
problemstillinger. Produksjon må også i økende grad flyttes på land eller offshore, mens fôrløsninger og 
logistikk må endres vesentlig for å redusere klimafotavtrykk. I andre biobaserte næringer som skogbruk er 
markedet for tradisjonelle produkter (for eksempel papir) fallende, mens den internasjonale konkurransen 
tilspisses. Sammenlignet med Sverige og Finland har norsk industri her så langt lyktes dårlig. 
 
Norsk verdiskaping er historisk sett preget av stor tilgang på utvalgte naturressurser, så som fisk, skog og 
utvalgte mineraler, etter hvert også vannkraft og fossile karbohydrater. Naturressurstilgangens betydning er 
betinget av store arealer med disse ressursene til lands, og særlig til vanns (etter folkerettslige konvensjoner 
fra 1970-tallet), i forhold til folketallet. Så vel utvinning som foredling og transport av disse har dessuten gitt 
opphav til vekst i leverandørnæringer som også har funnet anvendelse utenfor de opprinnelige formålene. 
Dette omfatter alle former for maritime operasjoner, kraftstasjoner og elektrisitetsnett, feltutbygging og 
tjenester knyttet til undersjøisk olje- og gassproduksjon og -transport, og så videre. Over tid har det dessuten 
skjedd betydelig utvikling av spesialisert kunnskap og institusjonaliserte sosiale forhold som til sammen har 
bidratt til verdiskaping og kompensert for lang avstand til eksportmarkeder og for klimatiske og andre 
ulemper. 
 
Noen av disse ressursene er slike som kan bidra til å løse dagens utfordringer med økologisk, økonomisk og 
sosial bærekraft. Andre, særlig fossile energikilder, er en del av selve utfordringen. Omfanget av utnyttbare 
biologiske ressurser kan i mange tilfeller økes gjennom aktiv forvaltning. Vann, vind, havbølger, sol og 
jordvarme er langt fra fullt utnyttet som energikilder. På den andre siden legger arealbrukskonflikter i økende 
grad begrensninger på utnyttelse av naturressurser. Økonomien er global, konkurransen likeså, men 
rammebetingelsene varierer. Ny kunnskap utvikles og spres raskt. Eksisterende regimer, særlig rundt bruk av 
fossilt brensel, er sterkt institusjonalisert og kan være et hinder i seg selv for å lykkes med nødvendige 
omstillinger. Dette omfatter også stramme arbeidsmarkeder, der mye av kompetansen (i Norge) som trengs 
for slike omstillinger, er orientert mot fossile hydrokarboner på grunn av den gode lønnsomheten der. Det er 
derfor mange forhold som skal på plass for at norske naturressurser kan bidra sterkt til ny, bærekraftig 
verdiskaping. 
 

 
9 IEA (2021): Net Zero by 2050. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050 
10 Carbon capture and storage/utilization. 
11 Neumann, A. (red.), J Edmonds, D Emberson, S A Gabriel, F Holz, P I Karstad, C A Klöckner, L O Nord, J Rúa, B G 
Pollet, P Rasmussen, C Skar, A Sørensen, A Tomasgard og S Yu (2021): The role of natural gas in Europe towards 
2050. NETI Policy Brief 01/2021, Trondheim: NTNU. 
https://www.ntnu.edu/documents/1276062818/1283878281/NaturalGasEurope+Brief+April2021+100dpi.pdf/bab133ea
-a720-8b89-c146-0e4711dc65da?t=1620371185362 
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Fornybar energiproduksjon er en nøkkelressurs i bærekraftig omstilling. Eksport av vann- og vindenergi til 
land med mindre selvforsyningsgrad for fornybar energi kan være en del av løsningen. Økt energiproduksjon 
gir også verdiskaping i Norge. Samtidig er svært mye av den nye verdiskapingen som kan skje med norske 
naturressurser, også sterkt energikrevende. Da er det ofte mer rasjonelt å bruke energien til foredling av disse 
enn å eksportere den med et betydelig energitap underveis. En kan også, som man blant annet gjør i 
Nordland, likestille fornybar energi med andre naturressurser og se på prosessindustrien som kraftforedlende 
snarere enn kraftkrevende. 
 
Det er uunngåelig at Norges viktige naturressursbaserte næringer i større eller mindre grad må omstilles i 
tiden fremover. Det grønne skiftet skaper nye muligheter, men disse er heftet med betydelig usikkerhet når 
det gjelder markedspotensial og løsninger. De naturressursbaserte næringene er videre spredt i hele landet, 
og realisering av nye muligheter kan eksempelvis kreve kompetent arbeidskraft som per i dag ikke er 
tilgjengelig. Realisering av de nye mulighetene vil trolig også kreve en transformativ eller misjons-orientert 
innovasjonspolitisk inngang. 
 
I det følgende ser vi nærmere på naturressursbaserte muligheter for betydelig ny verdiskaping i Norge. Vi har 
valgt å starte med nye fornybare energiressurser (kapittel 3), ettersom disse vil være sentrale både i det 
grønne skiftet (til erstatning for fossile energiressurser) og i ytterligere grønn vekst. Dette omfatter både 
energiproduksjon og utbygging av produksjonssystemer og distribusjonsnett for disse energiene, og i neste 
omgang ny næringsvirksomhet som bruker energi som sentral innsatsfaktor. Videre ser vi på ny 
næringsvirksomhet som legger et bioøkonomisk perspektiv på biologiske ressurser i havet og i skogen 
(kapittel 4). Til slutt ser vi på nye forretningsmodeller som sørger for en mer sirkulær bruk av alle de 
naturressurser som inngår i verdiskapende aktivitet (kapittel 5). 
 
Det utvalget vi gjør, innebærer ikke at vi utelukker nye verdiskapingsmuligheter basert på andre 
naturressurser, som mineraler på land eller under havoverflaten. Vi har valgt de største kategoriene der 
studier peker på store muligheter innenfor nærmere avgrensede områder og innenfor et tidsperspektiv på ti til 
tjue år, samtidig som teknisk risiko synes overkommelig og norske aktører kan synes å være interessert i å ta 
den forretningsmessige risiko – gitt at viktige barrierer kan overkommes. 

3 Energiressursbaserte muligheter 

3.1 Innledning: Hva skal vi bruke energioverskuddet til? 
Det ligger utenfor dette notatets mandat å skulle si hva Norge bør bruke energioverskuddet til – eller hvor 
stor norsk produksjon av fornybar energi bør være. Vi peker imidlertid på at blant alle de muligheter som 
fremheves, vil det sannsynligvis ligge noen prioriteringer under som implisitt eller eksplisitt tar stilling til 
dette spørsmålet. I tråd med mandatet velger vi å presentere studier som legger betydelig vekt på behovet for 
ny, betydelig verdiskaping, og der så vel muligheter som barrierer er noenlunde godt belyst. 
 
En NHO-initiert studie, heretter kalt GEV-prosjektet, gjennomført av eksperter i energiforsyning, aktuell 
industri og relevant teknologisk forskning, har vurdert 150 forretningsområder i 22 verdikjeder og funnet 
seks områder der norsk industri har spesielt gode forutsetninger for betydelig ny verdiskaping med fornybar 
energi som sentral ingrediens. De viktigste kriteriene for valget er forventet betydelig vekst i etterspørsel, 
særlig i Europa, eksisterende norsk konkurranseevne på beslektet aktivitet, og muligheten for et proaktivt 
offentlig-privat samarbeid om å prioritere innsatsen på rask utvikling av disse områdene.12 GEV-rapporten 
projiserer norsk omsetning innenfor disse seks områdene som vist i Figur 1. 

 
12 Valstad, Ivar, Mari Grooss Viddal, Kristian Blindheim, Halvor Hoen Hersleth, Kjell Øren og Therese Bakke Lossius 
(2020): Norske muligheter i grønne elektriske verdikjeder. Oslo: Styringskomiteen for prosjektet Grønne Elektriske 
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Figur 1 Omsetningspotensial i utvalgte grønne elektriske verdikjeder13

En god del av de underliggende drivere er felles for flere av disse områdene, noe som kan gi betydelige 
synergieffekter mellom dem. De mest energikrevende områdene – batterier og hydrogenproduksjon – kan 
potensielt komme til å konkurrere om kraft. Den stipulerte veksten på disse områdene kan derfor være 
avhengig av tilstrekkelig utbygging – og eventuelt prioritering av kraftforedlende virksomhet i Norge 
fremfor krafteksport til foredling utenlands eller til erstatning for ikke-fornybar elektrisitetsforsyning i 
Europa. Samtidig er storskalaproduksjon i Norge på disse områdene viktig for økosystemene rundt maritime 
anvendelser og forventes å gi klyngeeffekter inn mot optimering av kraftsystem.

Vi karakteriserer de seks utvalgte områdene slik:

Tabell 1 Utvalgte potensielle vekstområder for norsk fornybar energi

Vekstområde Hovedvirksomhet
Hovedfunksjon i 
systemtransisjon Viktig økonomisk funksjon

Hydrogenproduksjon Prosessindustri Storskalaproduksjon av 
ny energibærer

Ny ressursbasert vekst

Verdikjede for batterier Prosessindustri Storskalaproduksjon av 
ny energibærer

Ny ressursbasert vekst

Energisystemer Optimalisering av 
infrastruktur og 
systemdrift

Redusere energitap Forsterket kunnskapsbasert 
vekst

Leverandørkjeden for 
havvind

Engineering, utbygging
og drift av felt

Basisinvestering for 
produksjon av ny 
fornybar energi

Forsterket kompetansebasert 
vekst

Verdikjeder. https://www.nho.no/siteassets/veikart/rapporter/gronne-elektriske-verdikjeder_final.pdf. Mange av denne 
GEV-rapportens kvantitative analyser er gjennomført av McKinsey.
13 Kilde: GEV-rapporten12 s. 80. Verdiskapingens andel av omsetningspotensialet er ikke anslått. Norskprodusert 
elektrisk energi utgjør en betydelig andel av innkjøpte innsatsfaktorer. Utbyggingsaktiviteter utenlands som inngår i 
omsetningspotensialet, vil formodentlig innebære betydelige innkjøp i de respektive land.
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Vekstområde Hovedvirksomhet 
Hovedfunksjon i 
systemtransisjon Viktig økonomisk funksjon 

Globale fornybaraktører Engineering, 
infrastrukturutbygging, 
prosjektering, finansiering 

Basisinvestering for 
produksjon av ny 
fornybar energi 

Forsterket kompetansebasert 
vekst 

Maritim Kompleks 
utrustningsvirksomhet 

Tilpasning til ny 
teknologi 

Erstatning for eksisterende 
virksomhet 

Kilde: Egen analyse av ovennevnte rapport.12 Distinksjonen mellom kunnskap og kompetanse i vår analyse er ikke 
skarp; men mye mer av energisystemvirksomheten er basert på datadrevet kunnskap. Digitalisering er naturligvis en 
sentral ingrediens innenfor alle områdene. 

 
Ut fra den naturressursorienterte rammen for dette notatet vil vi se videre på områdene hydrogenproduksjon 
og verdikjede for batterier, foruten datasentervirksomhet, som er prioritert bort i ovennevnte rapport. Men 
først ser vi på selve produksjonen av fornybar elektrisk energi og leverandørvirksomhet knyttet til dette, med 
særlig vekt på havvind. 

3.2 Fornybar energi, inklusive leverandørindustri 
Norge er heldig i å kunne skille seg fra de fleste andre land i verden med sin høye andel fornybar kraft i 
elektrisitetssystemet. Vannkraftproduksjonen er så stor, og kostnaden ved kraftproduksjon så lav, at det i 
flere årtier har gitt betydelig eksportorientert verdiskaping i Norge å bruke kraften til prosessindustri 
lokalisert nær vannkraftverkene, selv med langreiste råvarer som for eksempel bauxitt til 
aluminiumproduksjon. Ressursrenten på vannkraft ligger betydelig høyere enn for andre fornybare 
ressurser.14 Netto forbruk av fossilt brensel til energiformål i Norge er noe mindre enn 
elektrisitetsproduksjonen fra fornybare kilder15, noe som tilsier et betydelig utbyggingsbehov, selv uten vekst 
i andre bruksområder. Kraftproduksjon fra vindmøller på land har vokst betydelig de siste år og nærmer seg 
en andel på 10%16. 
 
Den stadig sterkere integrasjonen av elkraftnett i Europa, og dermed også en betydelig utvidelse av det 
nordiske elkraftmarkedet som ble etablert på 1990-tallet, åpner også opp for større eksport av elektrisk 
energi, ikke bare som avlastning av vindmøllene på kontinentet i vindstille perioder (Europas batteri), men 
også som netto eksportvare – akkurat slik naturressursene olje og gass overveiende har hatt som funksjon. 
Denne muligheten for eksport av norsk energi fra fornybare kilder forsterkes også ved eventuell produksjon 
av hydrogen som energieffektivt mellomlager for energitransport. Samtidig vil økende energiproduksjon 
også trolig innebære høyere gjennomsnittlig energikostnad, noe som igjen kan bety redusert 
konkurransefortrinn både for norsk energi og for norsk produksjon med energi som betydelig innsatsfaktor – 
og økende energipriser også for privat konsum. 
 
Det norske fortrinnet innen fornybar energi og den økende takten i verdens energiomstilling gir altså en stor 
økonomisk mulighet for Norge i form av etterspørsel etter mer fornybar energiproduksjon (i Norge eller 
utenlands). Anslag på det globale behovet for fornybar energiproduksjon i 2030 varierer mellom 4,9 og 11,1 
TW, mot installert kapasitet på 2,5 TW i 2020, med langt det meste av veksten i solanlegg og landbasert 
vind.17 De norske konkurransefortrinnene kommer imidlertid ikke lenger i like høy grad fra de naturgitte 

 
14 Ressursrenten er den meravkastningen på investering i produksjonen som stammer fra (gratis) tilgang på 
naturressursen. Greaker, Mads (2016): Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren. Rapporter 2016/34, Oslo: 
SSB. https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285550?_ts=15890b57180. Til 
sammenlikning er ressursrenten for petroleumssektoren typisk 10 til 20 ganger så høy. 
15 SSB Statistikkbanken kildetabell 11561. 
16 SSB Statistikkbanken kildetabell 12824. 
17 De to anslagene viser til scenarioer for henholdsvis 3,5 og 1,5 graders global temperaturøkning. McKinseys Global 
Energy Perspective 2020, her etter GEV-rapporten12. 
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energikildene, men fra evnen til å utnytte dem. Dette var for så vidt også viktig under utbyggingen av 
vannkraften, som kulminerte på 1960-tallet. Etter hvert ble den industrielle og finansielle kompetansen og 
kapasiteten på utvikling og utbygging av energiforsyning kanalisert inn mot den enda mer lønnsomme 
petroleumsnæringen, og da kombinert med den sterke kompetansen på maritime konstruksjoner og 
operasjoner. De sterke utbyggings- og operatørselskapene i Nordsjøen, samt mange av deres leverandører, 
har også vokst gjennom utbygging av nye felt i andre land. Norsk erfaring, og til dels også suksess, med 
eksport av energiforsyningsanlegg snarere enn med eksport av energi, er betydelig større enn den var da 
vannkraftutbyggingen kulminerte. Det kan derfor ligge store muligheter for norsk næringsliv i å skape 
betydelige verdier gjennom eksport av energiteknologier og beslektede tjenester for prosjektering, utbygging 
og drift. Norske globale fornybaraktører kan få en omsetning på 9 mrd EUR/år rundt 2030, voksende til 18 
mrd i 2050, med bunnfast havvind, landbasert vind, sol og flytende havvind som de største områdene (i 
stigende rekkefølge) frem til 2030.12 
 
Havvind har et stort potensial til å bli en viktig energiform for Norge, og en industriell eksportmulighet for 
industri med beslektet kompetanse (for eksempel fra olje- og gassnæringen).18 Dette potensialet er hittil ikke 
blitt fullt utnyttet og realisert. I 2025 forventes investeringer i havvind globalt å utgjøre halvparten av 
tilsvarende investeringer i offshore olje- og gassnæring, og halvparten av dette igjen antas være adresserbart 
av norske selskaper.12 Bunnbasert havvind er allerede et etablert industriområde som fortsatt har muligheter 
for norske aktører, men det er i dag dominert av tyske, danske, britiske og nederlandske selskaper.19 I 
mellomtiden vokser flytende havvind frem som et voksende og mer umodent marked med stort potensial på 
lengre sikt. Flytende havvind er fortsatt i en tidlig fase, og derfor ligger også mulighetene for norske 
selskaper fortsatt åpne.20 Eksisterende norske konkurransefortrinn som forventes å kunne utnyttes i 
leverandørkjedene for havvind, omfatter blant annet produksjon av statiske og dynamiske maritime kabler, 
design og konstruksjon av installasjons- og driftsfartøy, høyteknologiske/digitale tjenester til drift og 
vedlikehold, og design, konstruksjon, integrasjon og installasjon av havvindanlegg.12 I tillegg finnes det 
muligheter til å utnytte norske havvindressurser og produsere kraft for bruk innenlands (for eksempel for 
ytterligere elektrifisering av offshorevirksomhet eller på land, eller for hydrogenproduksjon) eller direkte 
eksport til utlandet. 
 
Norske selskaper var også tidlig ute i solenergi. Norge bygget fra midten av 90-tallet opp oppstrømsindustri 
som leverte materialer og komponenter til internasjonal solindustri. Selv om mye av europeisk solindustri har 
forsvunnet i konkurranse med Kina, har Norge fortsatt bedrifter som har beholdt konkurranseevnen ved å 
levere høykvalitetsprodukter. Utviklingen av denne næringen dro nytte av den sterke norske 
materialkompetansen bygget opp i og rundt prosessindustrien. Norge har dermed fortsatt i dag selskaper som 
har aktiviteter i produksjon av viktige materialer, komponenter og bygging av solenergiparker, og som også 
har eierskap og driftsansvar.21 Flytende solkraft er en voksende teknologi hvor norske selskaper kan ha et 
fortrinn, igjen på grunn av kompetanser fra maritimt, og vann- og vindkraftteknologier. Flytende solkraft har 
inntil nå blitt brukt i innsjøer, og har spesielt gode synergier med for eksempel vannkraft (det gir mindre 

 
18 FME NTRANS (2020): Havvind – en industriell mulighet. Rapport, Trondheim: NTNU. 
https://www.ntnu.no/documents/1284688443/1285504199/Havvind+-+en+industriell+mulighet+-+NTRANS-
rapport.pdf/163a21ec-8b39-46d1-9636-19ffa5e82b2d?t=1565090804771 
19 THEMA Consulting Group (2020): Offshore Wind – Opportunities for the Norwegian Industry. THEMA Report 
2020 – 13, Oslo: Thema Consulting Group. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/07635c56b2824103909fab5f31f81469/offshore-wind-opportunities-for-the-
norwegian-industry.pdf 
20 Menon Economics (2019): Verdiskapingspotensialet knyttet til utviklingen av en norskbasert industri innen flytende 
havvind. Rapport 2019-69, Oslo: Menon Economics. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-69-
Verdiskapingspotensialet-knyttet-til-utviklingen-av-en-norskbasert-industri-innen-flytende-havvind-1.pdf 
21 FME SUSOLTECH (2020): Veikart for den norske solkraftbransjen mot 2030. Report, Kjeller: IFE. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/66de7ddcf7a6494694202b760fa3f50f/susoltech_.pdf. 
https://energiogklima.no/nyhet/sa-mye-fornybar-energi-produserte-norske-selskap-utenfor-norge-i-2020/. 
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Kilde: Egen analyse av ovennevnte rapport.12 Distinksjonen mellom kunnskap og kompetanse i vår analyse er ikke 
skarp; men mye mer av energisystemvirksomheten er basert på datadrevet kunnskap. Digitalisering er naturligvis en 
sentral ingrediens innenfor alle områdene. 

 
Ut fra den naturressursorienterte rammen for dette notatet vil vi se videre på områdene hydrogenproduksjon 
og verdikjede for batterier, foruten datasentervirksomhet, som er prioritert bort i ovennevnte rapport. Men 
først ser vi på selve produksjonen av fornybar elektrisk energi og leverandørvirksomhet knyttet til dette, med 
særlig vekt på havvind. 

3.2 Fornybar energi, inklusive leverandørindustri 
Norge er heldig i å kunne skille seg fra de fleste andre land i verden med sin høye andel fornybar kraft i 
elektrisitetssystemet. Vannkraftproduksjonen er så stor, og kostnaden ved kraftproduksjon så lav, at det i 
flere årtier har gitt betydelig eksportorientert verdiskaping i Norge å bruke kraften til prosessindustri 
lokalisert nær vannkraftverkene, selv med langreiste råvarer som for eksempel bauxitt til 
aluminiumproduksjon. Ressursrenten på vannkraft ligger betydelig høyere enn for andre fornybare 
ressurser.14 Netto forbruk av fossilt brensel til energiformål i Norge er noe mindre enn 
elektrisitetsproduksjonen fra fornybare kilder15, noe som tilsier et betydelig utbyggingsbehov, selv uten vekst 
i andre bruksområder. Kraftproduksjon fra vindmøller på land har vokst betydelig de siste år og nærmer seg 
en andel på 10%16. 
 
Den stadig sterkere integrasjonen av elkraftnett i Europa, og dermed også en betydelig utvidelse av det 
nordiske elkraftmarkedet som ble etablert på 1990-tallet, åpner også opp for større eksport av elektrisk 
energi, ikke bare som avlastning av vindmøllene på kontinentet i vindstille perioder (Europas batteri), men 
også som netto eksportvare – akkurat slik naturressursene olje og gass overveiende har hatt som funksjon. 
Denne muligheten for eksport av norsk energi fra fornybare kilder forsterkes også ved eventuell produksjon 
av hydrogen som energieffektivt mellomlager for energitransport. Samtidig vil økende energiproduksjon 
også trolig innebære høyere gjennomsnittlig energikostnad, noe som igjen kan bety redusert 
konkurransefortrinn både for norsk energi og for norsk produksjon med energi som betydelig innsatsfaktor – 
og økende energipriser også for privat konsum. 
 
Det norske fortrinnet innen fornybar energi og den økende takten i verdens energiomstilling gir altså en stor 
økonomisk mulighet for Norge i form av etterspørsel etter mer fornybar energiproduksjon (i Norge eller 
utenlands). Anslag på det globale behovet for fornybar energiproduksjon i 2030 varierer mellom 4,9 og 11,1 
TW, mot installert kapasitet på 2,5 TW i 2020, med langt det meste av veksten i solanlegg og landbasert 
vind.17 De norske konkurransefortrinnene kommer imidlertid ikke lenger i like høy grad fra de naturgitte 

 
14 Ressursrenten er den meravkastningen på investering i produksjonen som stammer fra (gratis) tilgang på 
naturressursen. Greaker, Mads (2016): Kapitalavkastning og ressursrente i kraftsektoren. Rapporter 2016/34, Oslo: 
SSB. https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/_attachment/285550?_ts=15890b57180. Til 
sammenlikning er ressursrenten for petroleumssektoren typisk 10 til 20 ganger så høy. 
15 SSB Statistikkbanken kildetabell 11561. 
16 SSB Statistikkbanken kildetabell 12824. 
17 De to anslagene viser til scenarioer for henholdsvis 3,5 og 1,5 graders global temperaturøkning. McKinseys Global 
Energy Perspective 2020, her etter GEV-rapporten12. 
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For å bygge spesielt den flytende havvindnæringen i Norge, er det nødvendig med en klar langsiktig politisk 
målsetning rundt havvind. Støtte til pilot- og demonstrasjonsprosjekter med ulike teknologiske konsepter er 
viktig for å skape et hjemmemarked, som kan være avgjørende for bygging av norsk kompetanse og erfaring 
i næringen i Norge.26 For å skape et hjemmemarked i flytende havvind, er differansekontrakter mellom staten 
og private aktører rundt prosjektkostnader utpekt som et mulig tiltak.27 For flytende solkraft er bedre tilgang 
til kapital fra offentlige og private kilder et viktig tema21, også for oppstrømsleverandører, som til dels sliter 
med å følge eksisterende kunders skalavekst, samtidig som den forretningsmessige tiltroen til solprosjekter 
er preget av mange feilslåtte investeringer.28 

3.3 Hydrogen 
Hydrogen er en mulig løsning for å dekarbonisere "høyt-hengende", "hard-to-abate", sektorer som ikke så 
lett kan elektrifiseres, og tilbyr en måte å lagre bærekraftig energi på. Regjeringens hydrogenstrategi 
forventer at hydrogen kan være en aktuell løsning for å kutte utslipp i tungtransport (på land og sjø) og tung 
industri i Norge. Hydrogenproduksjon er også en mulighet til å bruke norske energiressurser (naturgass og 
fornybar energi) på en bærekraftig måte som bidrar til grønn omstilling i Europas energisystem, og skape ny 
verdiskaping i norsk økonomi. Miljøvennlig hydrogen kan også brukes for eksempel til å produsere 
miljøvennlig ammoniakk, som kan bli et viktig lav-utslipp drivstoff i sjøfart og kan hjelpe å gjøre produksjon 
av gjødsel mer miljøvennlig.29 
 
Blått hydrogen, som betyr reformering av naturgass til hydrogen sammen med fangst, lagring og eventuelt 
også alternativ bruk av karbon (CCS/CCU), kan gjøre det mulig å fortsette å utnytte norsk naturgass i et 
dekarbonisert samfunn.30 Produksjon og distribusjon av blått hydrogen kan bruke eksisterende infrastruktur, 
for eksempel i gassanlegg i Kårstø og Melkøya, eller i gassnettet i Europa. Sentralisert blå 
hydrogenproduksjon gir derfor nye muligheter for petroleumsbedrifter som Equinor, men også for 
eksempelvis maritimselskaper i transport av hydrogen.31 
 
De ti neste årene forventes grønt hydrogen (hydrogenproduksjon via elektrolyse fra vann og elektrisitet) å 
være kostnadseffektivt for små til moderate produksjonsvolumer for lokalt konsum.30 Lokalt og distribuert 
grønt hydrogen for eksempelvis prosessindustri, tungtransport og skipsfart gir muligheter til å utvikle 
leverandørindustri og næringsklynger.32 Hydrogen kan for eksempel være en løsning for energi-intensive 
hurtigbåtruter. Hydrogen for hurtigbåtbruk kan produseres ved kaia, og samme produksjonsanlegg kan 

 
26 Thune, Taran, Håkon E. Normann, Markus Steen og Tuukka Mäkitie (2020): Norsk havvindsatsing gjennom kriser og 
konjunkturer. Framtidas industrinæringer, delrapport 2. Oslo: Manifest Tankesmie. http://manifesttankesmie.no/wp-
content/uploads/sites/2/2020/06/Norsk-havvind-i-kriser-og-konjunkturer-0519_nett.pdf 
27 En differansekontrakt garanterer en karbonreduksjonspris som kompenserer symmetrisk for differansen mellom 
klimakvoteprisen og tiltakets kostnad. Menon Economics (2020): Virkemidler for å realisere flytende havvind på norsk 
sokkel. Menon-publikasjon nr. 116/2020, Oslo: Menon Economics. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2020-
116-Virkemidler-for-%C3%A5-realisere-flytende-havvind-p%C3%A5-norsk-sokkel.pdf  
28 Hanson, Jens og Dimitra Chasanidou (i arbeid): The Norwegian innovation system for solar photovoltaics. Rapport. 
29 Yara (2019): Ammonia – zero carbon shipping fuel? Presentasjon, Stord: NCE Maritime Cleantech. 
https://maritimecleantech.no/wp-content/uploads/2020/01/Nov19-Ammonia-fuel-NCE-cleantech.pdf 
30 DNV GL (2019): Produksjon og bruk av hydrogen i Norge. Rapportnr. 2019-0039, Oslo: DNV GL. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/0762c0682ad04e6abd66a9555e7468df/hydrogen-i-norge---synteserapport.pdf 
31 Damman, Sigrid, Eli Sandberg, Eva Rosenberg, Paolo Pisciella og Ulf Johansen (2020): Largescale hydrogen 
production in Norway – possible transition pathways towards 2050. SINTEF report 2020-00179, Trondheim: SINTEF. 
https://ife.brage.unit.no/ife-xmlui/bitstream/handle/11250/2650236/Final%2breport%2b2020-
00179.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
32 DNV GL (2020): Innspill til et norsk veikart for hydrogen. Notat, Oslo: DNV GL. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/66de7ddcf7a6494694202b760fa3f50f/dnv-gl.pdf 
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forsyne flere ruter og eventuelt også andre lokale behov, for eksempel lastebiler og tog. 30,33 Slike lokale 
nisjer kan være viktig for bredere spredning av hydrogen, blant annet fordi de skaper viktige tidlige markeder 
for hydrogenprodusenter og ulike leverandører, støtter kunnskapsutvikling, og reduserer usikkerheten rundt 
teknologiske løsninger. Grønt hydrogen kan også produseres i storskala med havvind, og for eksempel bruke 
energiøyer eller gamle olje- og gassplattformer med rørledninger til å eksportere hydrogen direkte til 
Nederland eller Tyskland. 
 
Viktige drivere for hydrogen er for eksempel den pågående europeiske energiomstillingen som gir 
momentum for grønne løsninger i ulike sektorer. Grønt hydrogen kan produseres når el-prisen er lav, og er 
derfor også en god partner for bredere spredning av variabel vind- og solkraftproduksjon.31 Markedet for 
hydrogen forventes også å vokse i Norge i de neste årene, i transportsektoren blant annet til ca. 60 tonn 
hydrogen per år i 2030.30 
 
Det finns likevel mange barrierer for hydrogenrelatert innovasjon. En viktig barriere er "høna eller egget- 
problemet". Det betyr usikkerhet rundt markedet og prisen på hydrogen for både brukere og produsenter, 
som kan føre til onde sirkler med lite investeringer til både produksjon av hydrogen og hydrogenbrukende 
teknologier (for eksempel skip). 30,34 I tillegg er distribusjon av blått hydrogen i naturgassrørledninger også 
utfordrende, og kostbare oppgraderinger i gassinfrastrukturen må gjennomføres, og nåværende regelverk må 
endres.30 Også CCS krever store investeringer og mangler fortsatt en forsvarlig forretningsmodell. Grønn 
hydrogenproduksjon i storskala kan også kreve oppskalering av fornybar energiproduksjon på land i Norge.31 
 
Offentlig støtte kreves for å løse høna eller egget-problemet, og offentlig støtte til satsinger på hele 
verdikjeder (produksjon, transport og bruk) av hydrogen kreves. Piloter av tilstrekkelig størrelse trengs også. 
Offentlige innkjøp kan være et viktig tiltak for å fremme nye løsninger, og for eksempel regionale offentlige 
transportaktører kan være sentrale. Supplerende nasjonal støtte kan uansett være nødvendig for å hjelpe slike 
aktører til å kunne bære den høyere risikoen og kostnadene knyttet til nye løsninger som hydrogen. I tillegg 
trengs det mer kunnskap, utvikling av tilpasset regelverk og standarder for bruk av eksisterende rørledninger 
til (blått) hydrogen.32 

3.4 Batteriproduksjon 
Den globale etterspørselen etter (store) elektriske batterier er estimert å vokse fra dagens nivå på ca. 0,2 
TWh/år til et sted mellom 2,8 og 5,3 TWh/år i 203035, mens en produksjonskapasitet i 2030 på 3,7 TWh/år er 
annonsert per 2020.36 
 
Den største etterspørselen etter store batterier (80 prosent) drives av tilveksten i etterspørsel og produksjon 
av batteridrevne kjøretøyer, til erstatning for nyproduksjon av kjøretøy med forbrenningsmotor. Batterier kan 
også brukes til energioppbevaring (10 prosent) i lokale eller store desentrale løsninger for kraftproduksjon 
fra variable kilder (vindkraft, solceller i bygninger og så videre), understøttet av stadig mer fleksible 
forsyningsnett (smartgrid). Et mindre segment er (bil)ferger i kysttrafikk, et nesten utelukkende norsk 

 
33 Danebergs, Janis og Fredrik Aarskog (2020): Future compressed hydrogen infrastructure for the domestic maritime 
sector. IFE/E-2020/006, Kjeller: IFE. https://ife.brage.unit.no/ife-xmlui/bitstream/handle/11250/2719412/IFE-E-2020-
006.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
34 Mäkitie, Tuukka, Jens Hanson, Markus Steen, Teis Hansen og Allan D. Andersen (2020): The sectoral 
interdependencies of low-carbon innovation in sustainability transitions. FME NTRANS Working paper 01/20, NTNU: 
Trondheim. 
https://www.ntnu.no/documents/1284688443/1285504199/NTRANS_Working_paper+01_20.pdf/9f86b986-91b1-5ce1-
114b-af18484bf587?t=1604060267764 
35 McKinseys anslag fra 2018 på 2,8 TWh/år har vokst til 3,5 to år senere; her etter GEV-rapporten12. Rystad Energi, 
her etter Freyr39, anslår (i 2020) 5,3. 
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marked.36 Imidlertid er det innen maritim sektor sterk vekst i elektrifisering, og både Corvus' og Siemens' 
lokalisering av batterifabrikker i Norge er primært motivert av denne veksten.37 
 
Den øvre grensen for tyngde og kraftbehov i trafikale enheter som best kan betjenes av batterier, har økt 
betydelig som følge av FoU-arbeid de siste årene. Den vil formodentlig fortsatt øke, samtidig som 
batteriteknologien vil utfordres gjennom prisreduksjon på hydrogen som energibærer. 
 
Den dominerende teknologien er litium-ion-batterier. Produksjonen er svært energikrevende i mange ledd. 
Kobolt, litium og grafitt er blant energikritiske råvarer som kan bli mangelvare. Kobolt finnes mange steder i 
Norge, Sverige og Finland, men bare tre forekomster drives i hele Europa. I Europa finnes litium fra Portugal 
til Ukraina; her er ti forekomster i drift; noen også i Norden. Også grafittforekomster er spredt over hele 
Europa. Norge har en av de fire forekomstene i Europa som drives.38 Det foregår betydelig forskning som 
kan gjøre fremtidige batterier mindre avhengig av de nevnte råstoffene. Når batterietterspørselen etter hvert 
kommer til å øke mindre eksponentielt, vil også materialgjenvinning redusere veksten i etterspørsel etter 
nyutvinning av disse mineralene. 
 
En verdikjedeanalyse bygd på dagens kostnadsstruktur fordeler den samlede verdiskapingen i 
batteriproduksjon som følger: 39 

• Utvinning og foredling av mineraler 28% 
• Produksjon av aktive materialer 11% 
• Celleproduksjon 32% 
• Pakking til moduler (batteripakker) 25% 
• Gjenvinning 4% 

Eksisterende næringsliv i Norge har konkurransekraft innen prosessering av mineraler og andre materialer, 
pakking (eller sammensetting og integrasjon) for særlig maritime nisjeanvendelser, og resirkulering. Det 
største verdiskapingspotensialet ligger imidlertid i celleproduksjon, dersom ny storskala industri kan 
etableres raskt nok, med en mulig årlig omsetning stipulert til 9 mrd Euro i 2030 (NHO 2020).12,40 
 
Til tross for konkurransekraft i flere ledd i verdikjeden, ligger altså det største verdiskapingspotensialet på 
celleproduksjon – forutsatt hurtige, storskala nyetableringer. Billig (og utslippsfri) elektrisk energi for 
celleproduksjon er den viktigste naturressursen som Norge kan by på. Denne energien kunne eksporteres for 
bruk til batteriproduksjon i andre land, men det er energimessig rasjonelt å legge kraftkrevende industri nær 

 
36 Rystad Energi, her etter Freyr39. 
37 Steen, Markus, Hanna Bach, Øyvind Bjørgum, Teis Hansen og Assiya Kenzhegaliyeva (2019): Greening the fleet: A 
technological innovation system (TIS) analysis of hydrogen, battery electric, liquefied biogas, and biodiesel in the 
maritime sector. SINTEF rapport 2019:0093, Trondheim: SINTEF. http://hdl.handle.net/11250/2613837 
38 Gautneb, Håvard, Eric Gloaguen og Tuomo Törmänen (2020): Lithium, Cobalt and graphite occurrences in Europe , 
Results from GeoEra FRAME wp5. Presentation, European Geological Congress, general assembly, Vienna. doi: 
10.5194/egusphere-egu2020-7025 
39 Freyr (2021): Clean battery solutions for a better planet. Investor presentation, Freyr: Oslo. 
https://www.freyrbattery.com/assets/Documents/FREYR-Investor-Presentation-20210129.pdf 
40 Hvor mye av denne omsetningen som utgjør norsk verdiskaping, er det vanskelig å anslå uten de forutsetninger som 
McKinsey har lagt til grunn for dette estimatet. Freyrs verdikjedeanalyse39 kan brukes til å antyde mellom 32 og 71 
prosent, avhengig av hvor råvarene utvinnes og prosesseres. De samme vansker gjelder anslag på sysselsettingen. 
Fraunhofer antyder 125 sysselsatte i celleproduksjon pr GWh batterikapasitet produsert ved oppstart, fallende til 40 
over tid, og ytterligere 200 sysselsatte oppstrøms: Thielmann, Axel, Martin Wietschel, Simon Funke, Anna Grimm, Tim 
Hettesheimer, Sabine Langkau, Antonia Loibl, Cornelius Moll, Christoph Neef, Patrick Plötz, Luisa Sievers, Luis 
Tercero Espinoza og Jakob Edler (2020): Batteries for electric cars: Fact check and need for action. Are batteries for 
electric cars the key to sustainable mobility in the future? Report, Karlsruhe: Fraunhofer. 
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/cct/2020/Fact_check_Batteries_for_electric_cars.pdf 
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energikildene, og verdiskapingen i selve celleproduksjonen er betydelig større enn verdiskapingen i 
kraftproduksjonen41. Mange aktører i Europa er imidlertid i etableringsmodus, godt understøttet av nasjonale 
prioriteringer som også forsterker EUs tilrettelegging for produksjon av batterier, som EU selv har erklært 
som "et strategisk produkt" for å påskynde avkarboniseringen av energiforbruket og for å forsyne europeisk 
bilindustri. 
 
Norge står for over 20 prosent av den samlede elektriske bilparken i Europa,42 men ettersom bilene 
produseres i andre land over hele verden, er ikke nærheten til kundene i seg selv noe særlig argument for å 
produsere batterier i Norge. Til tross for dette er det prognoser på at ca. 20 prosent av 
batteriproduksjonskapasiteten i Europa i 2030 kan komme til å ligge i Norge og Sverige43. I Norge har 
Freyr44, Morrow og Panasonic45 annonsert store celleproduksjonsanlegg, og Corvus46, Beyonder47 og 
HydroVolt48 står bak ytterligere anlegg i verdikjeden. Størst i Skandinavia er NorthVolt i Sverige, som også 
er kommet lengst av de store initiativene. Norge og Sverige kan tilby tilnærmet 100 prosent fornybar 
energiproduksjon. Dette er naturligvis et viktig lokaliseringsargument, men antakelig bare så lenge det faller 
sammen med en konkurransedyktig pris på stabil, tilgjengelig elkraft. NorthVolt brukte fornybarargumentet 
sterkt for sin første fabrikketablering, som havnet i Norrland, men har allikevel valgt å legge sin andre 
fabrikk nær Volkswagen-verkene i Niedersachsen49. Andre lokaliseringsfaktorer omfatter tilgang på store 
industriarealer, stabil og kompetent arbeidskraft, og gode finansieringsordninger, noe som typisk kan 
tilgodese enkelte distriktsetableringer i Skandinavia, gitt at transporten til kundene er kostnadssvarende og 
tilfredsstiller kundenes krav til pålitelig just-in-time-leveranse. Prosessoperatører og driftsingeniører med 
bransjespesifikk kompetanse vil være en knapphetsfaktor. En må forvente kostnader til bedriftsintern 
opplæring inntil tilstrekkelig utdanningskapasitet er etablert. 
 
Så vel NorthVolts som Freyrs utviklingsløp til nå fremhever egen utviklingskapasitet og nærhet til relevante 
forskningsmiljø som kritiske suksessfaktorer. Begge selskapene har bygd opp sin utviklingsorganisasjon 
gjennom målrettet internasjonal rekruttering av pionerer i teknologi, produksjon og markedsutvikling for 
store batterier.39,50 Norsk forskning bygger opp sin kompetanse og kapasitet, herunder planlagt investering i 
spesialiserte laboratorier,51 parallelt. Spesialisert utdanningskapasitet henger etter, men tidligere erfaring 
tilsier at forskningsmiljøene kan komme til å skalle av viktig kompetanse til næringen og dessuten stå 
sentralt i rask utvikling av undervisningstilbud på høyt nivå dersom universitetene åpner for det. 
 
Kostnadssiden er naturligvis avgjørende for denne typen storskalaproduksjon. En frem til nylig ubemerket 
bestemmelse i Brexit-avtalen kan vise seg å gi en toll fra og med 2023 på ti prosent for biler med 
norskproduserte batterier som eksporteres mellom EU og Storbritannia52. Konsekvensene er foreløpig ikke 
helt oversiktlige. Det betyr i utgangspunktet ikke noe for biler omsatt i EUs indre marked, men hvis 

 
41 https://new.siemens.com/no/no/siemens-i-norge/nyheter/industri/batterifabrikken.html 
42 Data fra IEAs Global EV Data Explorer. 
43 Data fra European Battery Alliance fra 2019, her etter Batteries Europe ETIP (2020): Strategic research agenda for 
batteries. Eindhoven: Batteries Europe ETIP. 
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/batteries_europe_strategic_research_agenda_december_2020__1.
pdf 
44 Freyr har gått på amerikansk børs med investeringsselskapet Alussa. 
45 Med Hydro og Equinor. 
46 Primært maritimt orientert. 
47 Beyonder har en litium-ion-kondensator-løsning, uten kobolt og nikkel, med sagflis som kilde for aktivt karbon; se 
https://beyonder.no. 
48 Felles satsing av Hydro og NorthVolt. 
49 https://chronicles.northvolt.com. 
50 https://chronicles.northvolt.com. 
51 https://gemini.no/2021/05/nytt-batterilaboratorium-skal-gi-starthjelp-til-batteriprodusenter/ 
52 https://www.nho.no/tema/eos-og-internasjonal-handel/brexit-truer-batterieventyret--behov-for-politisk-innsats/ 
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bilprodusentene der ikke vil lage egne batteriløsninger for eksport til Storbritannia, kan nærmest hele det 
europeiske bilbatterimarkedet bli vanskelig tilgjengelig fra Norge. Dette kan potensielt påvirke 
investeringsplaner som har forutsatt tollfrihet i sine kalkyler. Regjeringen har sagt at de vil arbeide med å 
unngå denne tollbarrieren, men at det kan være vanskelig å endre slike enkeltbestemmelser i en avtale der 
Norge ikke en gang er partner. 

3.5 Datasentre 
Datasentre var en av mulighetene som GEV-prosjektet la til side, mest ut fra at de fant liten sammenheng 
med prosjektets øvrige fokusområder. Etterspørselen etter datasentre generelt og sentre med fossilfri drift 
spesielt forventes å øke raskt i Europa. Viktige drivere er digitalisering (inklusive raskt økende utbredelse av 
kunstig intelligens og tingenes internett) for den generelle veksten og dekarbonisering for den spesielle. Ikke 
minst viktig er prognosen på at 4,5 prosent av verdens elektrisitetsforbruk kan komme til å gå til 
datasenterdrift i 2025.53 Det nasjonale verdiskapingspotensialet for selve driften av slike senter i Norge er 
relativt beskjedent, men lokalt kan det være av stor betydning.54 
 
Regjeringens strategi for Norge som datasenternasjon55 peker på en rekke lokaliseringsfaktorer, så som 
tilstrekkelig, rimelig, og stabil elektrisk kraft56, gjerne i form av overskuddskraft, store egnede arealer som 
kan bli byggeklare i løpet av tolv måneder, sikre lokaler (eksempelvis fjellhaller) og tilstrekkelig og stabil 
internettforbindelse. Sistnevnte faktor vil være helt nødvendig for å kompensere for stor avstand til de store 
befolkningssentrene i Europa. Kaldt (nordisk) klima har også vært nevnt som en energibesparende 
lokaliseringsfaktor. Forventede storkunder har vært de store internasjonale operatørene for sosiale nettverk, 
skylagringstjenester, analysetjenester og liknende. 
 
En fersk kartlegging57 har identifisert 16 datasentre i drift, og nye annonseres stadig. Analysen skiller 
mellom tre typer (etter forretningsidé og skala): edge – små, spesialiserte, arbeidsintensive; co-location 
(serverhotell) – kan være flere hundre ganger større, utleiemodell, og hyperscale – noen titalls ganger større 
igjen, enbrukermodell. Den andre varianten dominerer. Den siste varianten, typisk et Google-senter, finnes 
ikke i Norge. 
 
Det har vært til dels vanskelig å komme seg inn på dette markedet, til tross for de gode 
lokaliseringsforutsetningene. Utenlandske aktører med minering av kryptovaluta som forretningsidé har dratt 
nytte av store mengder billig elektrisk kraft, uten forventet lokal verdiskaping, noe som igjen har medført 
politisk uenighet om norsk subsidiering av slik virksomhet. Andre formål har hatt bredere tilslutning, selv 
om det stadig er spørsmål om prioritering av kraftforbruk og arealbruk. Barrierer som er nevnt fra 
etterspørrere internasjonalt, spenner fra raskere og mer forutsigbare prosesser for tomteregulering til 
manglende markedsføring av potensialene. Norske bransjeaktører etterlyser nå en langsiktig og pålitelig 
nasjonal plan for lokaliseringsmuligheter, gitt de betydelige behovene for kortreist strøm og langreist 

 
53 Mot 0,9 prosent i 2015., ifølge bransjestudie fra Huawei. Andrae, Anders S G (2017): Total consumer power 
consumption forecast. Presentasjon, Nordic Digital Business Summit, Helsinki. 
https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast 
54 Menon har stipulert en årlig verdiskaping på 160 mill. kr. gjennom 225 årsverk for driften av et "typisk" Google-
senter. Menon Economics (2017): Gevinster knyttet til etablering av et hyperscale datasenter i Norge. Menon-rapport 
39/2017, Oslo: Menon Economics. https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-39-Gevinster-knyttet-til-
etablering-av-et-hyperscale-datasenter-i-Norge-1.pdf 
55 NFD (2018): Norge som datasenternasjon. Strategi, Oslo: Nærings- og fiskeridepartementet. 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/strategier/strategi-nfd-nett-uu.pdf 
56 Datasentre regnes som kraftkrevende industri og har dermed en sterkt redusert el-avgift. 
57 Implement (2020): Datasentre i Norge. Ringvirkningsanalyse av gjennomførte og potensielle etableringer. Rapport, 
Oslo: Implement Consulting Group. https://implementconsultinggroup.com/media/7637/datasentre-i-norge.pdf 
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datatrafikk. Vi har imidlertid ikke funnet noen oppdatert systematisk analyse av barrierene gitt erfaringene 
fra de første årenes anstrengelser. 

4 Bioøkonomi 

4.1 Innledning: Ikke all bioøkonomi er grønn 
Bioressurser i havet og på landjorda er viktige for både matvareproduksjon og for andre forhold. Her finnes 
det betydelige muligheter både for økt matvareproduksjon, for høyverdiproduksjon i mindre kvanta, gjerne i 
forbindelse med bioteknologiske fremskritt, og for bedre ressursutnyttelse. 
 
Rovdrift på disse ressursene kan være skadelig på både økologisk, økonomisk og sosial bærekraft, mens 
kunnskapsbasert ressursforvaltning bidrar til at bioressurser kan brukes både til sine klassiske formål og til 
erstatning for fossile ressurser, med positive bidrag til det grønne skiftet. Samtidig ser vi at ikke all 
bioøkonomisk vekst er grønn vekst. Internasjonalt er for eksempel planteressurser brukt til 
drivstoffproduksjon, som alternativ til fossilt drivstoff, med den konsekvens at tiltrengt matvareproduksjon 
fra de samme ressursene er redusert. Gode kunnskapsbaser som legges til grunn for så vel reguleringer som 
industriell praksis er derfor avgjørende for bioøkonomisk, bærekraftig vekst. 

4.2 Bioøkonomien: hav 
Innen bioøkonomien er det særlig videreutvikling av Norge som global matleverandør hvor 
verdiskapingspotensialet er stort. Høsting av havets biologiske ressurser har dype historiske røtter i Norge. 
De siste tiårene har det vokst frem en stor oppdrettsnæring som nå utgjør en av våre viktigste 
eksportnæringer og som står for betydelig verdiskaping og arbeidsplasser langs store deler av kysten.58 Vekst 
i den tradisjonelle oppdrettsnæringen (laks, ørret) har de siste årene blitt utfordret av vedvarende utfordringer 
knyttet til miljø og fiskehelse. Etter 2012 har produksjonsvolumene vært stabile, mens verdiskapingen har 
økt grunnet positiv prisutvikling. Norge er et globalt kunnskapsnav7 innen havbasert akvakultur, og det 
grunn til å tro at det er et betydelig verdiskapingspotensial også for den norske leverandørindustrien gitt de 
globale vekstprognosene for oppdrett. 
 
Det har over flere år imidlertid vært en klar målsetting om vekst i havbruksnæringen. I enkelte optimistiske 
scenarier har det blitt stipulert at verdiskapingen kan økes dramatisk (5-dobling) frem mot 2050. Våre 
studier6 innen oppdrettsbransjen tilsier imidlertid at aktørene i bransjene ikke deler denne store optimismen, 
hvilket særlig har sammenheng med vedvarende utfordringer med å få kontroll på lakselus og andre 
veksthemmere. At aktører i bransjen selv ikke har tro på sterk vekst, kommer også frem i PWCs ferske 
sjømatbarometer59, som peker på dagens regulatoriske regime som den mest sentrale veksthemmende 
faktoren. Samme rapport peker på bærekraftig produksjon (av mat) som den sterkeste driveren for økt 
etterspørsel av sjømat. 
 
For øyeblikket er det uklart hvordan den nye EU-taksonomien vil påvirke oppdrettsbransjen ettersom 
kriterier for bærekraft ikke er fastlagt.60 Det synes å være delte meninger om hvilke påvirkning taksonomien 
vil ha på sjømatnæringen, ettersom den primært angår børsnoterte og større selskap som søker finansiering. 
Ifølge Sjømat Norge60 er det derfor grunn til å tro at norske næringsrettede virkemidler (for eksempel 
myndighetskrav på CO2-utslipp) og generelle krav fra markedet (sporbarhet, miljømerking med mer) vil bli 
mer styrende enn taksonomien. 

 
58 Norsk Industri (2017): Veikart for havbruksnæringen. Oslo, Norsk Industri. 
https://www.norskindustri.no/siteassets/dokumenter/rapporter-og-brosjyrer/veikart-havbruksnaringen_f41_web.pdf 
59 PWC (2021): Sustainable growth towards 2050. PWC Seafood Barometer 2021. Oslo: PWC. 
https://www.pwc.no/no/publikasjoner/sjomatbarometeret.html 
60 https://www.kbnn.no/artikkel/taksonomi 
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Vår forskning på oppdrettsbransjen (som har fokusert på tradisjonell produksjon av laks/ørret) tilsier 
imidlertid at det er betydelig oppmerksomhet i bransjen knyttet til de miljøutfordringene den står overfor, 
som også varierer mellom leddene i verdikjeden. Vi ser for eksempel voksende interesse for å elektrifisere 
oppdrettsanlegg og ta i bruk nye energiløsninger på arbeids- og brønnbåter6, og også håndtering og gjenbruk 
av plastavfall61. 
 
Klimaendringer – og økt oppmerksomhet rundt klimaspørsmålet – påvirker havbruksbransjen på ulike måter. 
Inntil nylig har klimagassutslipp ikke vært særlig høyt på agendaen i denne bransjen. Laks (og sjømat) 
generelt kommer dessuten godt ut sammenlignet med landbasert kjøttproduksjon.62 Dette er imidlertid også i 
endring, både fra konsumentsiden og gjennom signaler om at utslippskrav kan bli del av lisenstildelinger. 
Samtidig er konsekvensene av klimaendringer på sikt, og særlig hvordan dette vil påvirke 
produksjonsforhold (vanntemperatur med mer), noe som potensielt utfordrer bransjen i tiden fremover.59 Det 
er med andre ord knyttet risiko til hvorvidt de naturlige økosystemene – som sammen med kunnskap og 
teknologi er de viktigste innsatsfaktorene i havbruksnæringen - vil opprettholde evnen til å levere de 
'tjenestene' som er nødvendige for oppdrettsbransjen slik vi kjenner den i dag. 
 

 
Figur 2 Verdiskaping biomarin industri63 

Videre bærekraftig vekst i den tradisjonelle oppdrettsnæringen beror på 
• Teknologiutvikling, særlig lukkede anlegg og offshore anlegg (nye ressursområder) 
• Kostnadseffektiviteten til de nye anleggene (vs. utvikling i næringen globalt) 
• Lisenstildelinger og regulering 
• Håndtering av nåværende utfordringer relatert til økologi og fiskevelferd 

 

 
61 https://gemini.no/2020/12/slik-kan-plastkrisen-bekjempes-plast/ 
62 https://www.barentswatch.no/havbruk/klimagassutslipp 
63 Almås, Karl Andreas og Ingeborg Ratvik (2017): Sjøkart mot 2050 – Tiltak for utvikling av biologisk baserte marine 
næringer mot 2050. SINTEF Ocean Rapport OC2017A-092, Trondheim: SINTEF Ocean. 
http://hdl.handle.net/11250/2456385 
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Ser man på den biomarine industrien samlet, og også inkluderer fiskeri, leverandørindustri, tang og tare med 
mer, er verdiskapingspotensialet i den biomarine industrien frem mot 2050 svært stort. 
 
Den marine ingrediensindustrien produserer ulike biobaserte produkt (oljer, protein, energi med mer), der en 
målsetting er å utvikle og levere produkter høyt i verdipyramiden. Et økende antall selskaper er aktive innen 
ulike forretningsområder, som så langt særlig er basert på restråstoff fra fiskeri og oppdrett. Imidlertid er det 
betydelige mengder restråstoff som ikke blir utnyttet. Utfordringer for den marine ingrediensindustrien er: 
tilgang på råstoff, oppskalering av prosesser, utvikling av høyverdiprodukter, risikovillig kapital og 
rammebetingelser.64,65 
 
Tang og tare utgjør en del av den marine ingrediensindustrien, men får økt oppmerksomhet grunnet mange 
andre næringsmuligheter (mat, bioenergi, helsekost, kjemikalier, jordforbedring mm.). Det er de siste årene 
da også etablert en rekke nye selskap som på ulike måter søker å skape verdier av tang og tare, så langt 
særlig basert på innhøsting av naturlige forekomster av makroalger. Potensialet for dyrking av tang og tare i 
industriell skala er stort, men foreløpig er rammevilkår blant annet for arealbruk uklare.66 
 
Foruten tang og tare er høsting og dyrking av andre marine organismer på lavtrofisk nivå (blant annet 
plankton, mesopelagisk fisk, skalldyr og snegler) foreløpig svært begrenset i Norge. Slike organismer kan 
dyrkes under kontrollerte forhold på land eller i sjø, og/eller høstes fra havet, og de kan danne grunnlag for 
en lang rekke produkter i form av mat og som ulike typer ingredienser. Bruk av marin biomasse fra 
lavtrofiske arter kan eksempelvis benyttes til biologisk nedbrytbare polymere som kan inngå i plast eller 
spesialiserte produkter innen næringsmiddel og farmasi.64 
 
Bruk av biomarine ressurser fra lavtrofisk nivå, gjerne i kombinasjon med overskuddsbiomasse fra jord- og 
skogbruk (blå-grønne verdikjeder), som innsatsfaktorer til fiskefôr har fått mye oppmerksomhet de siste 
årene. Realisering av vekstambisjonene innen den tradisjonelle oppdrettsindustrien forutsetter at man finner 
andre fôrkilder enn de man bruker i dag (importert soya, villfanget fisk). Felleskjøpet anslår at det importeres 
rundt 800 000 tonn soya som anvendes til fiskefôr.65 

4.3 Bioøkonomien: land 
Norge har betydelige skogressurser, ca. en milliard kubikkmeter i volum, men disse ressurser brukes i 
mindre grad enn i for eksempel Sverige og Finland. Skoger spiller en viktig rolle i kampen mot 
klimaendring, men skogvolumet vokser stadig i Norge.64 Det er derfor forsvarlig å øke bruken av norske 
skoger gjennom bærekraftig skogforvaltning og utvikling av innovative produkter (for eksempel 
nanocelluloseprodukter) som erstatter mindre miljøvennlige produkter (for eksempel olje-baserte produkter 
eller soya). Skogbruk kan derfor være en viktig del av den grønne omstillingen i norsk økonomi, muliggjøre 
bedre utnyttelse av lokale naturressurser, og styrke sysselsettingen.64 
 

 
64 Almås, Karl A og Marit Aursand (2019): Biobaserte verdikjeder. Veikart for fremtidens næringsliv. SINTEF Ocean 
rapport, Trondheim: SINTEF Ocean. 
https://www.nho.no/contentassets/27e903f6b404474d96c5a66bf11bafb1/biobaserte-verdikjeder.-versjon-04.11.2019.-
endelig-002.pdf 
65 Deloitte (2020). Kunnskapsgrunnlaget for nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Delutredning 1 – Potensial for økt 
sirkularitet. Oslo: Deloitte. 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7ca1a81f57cc4611a193570e80c4dafd/deloitte_kunnskapsgrunnlag-sirkular-
okonomi_potensialer.pdf 
66 Norderhaug, K M, J Skermo, K Kolstad, J Broch, Å Egon, A Handå, S J Horn, E-J Lock og M Øverland (2020): Mot 
en ny havnæring for tare? Muligheter og utfordringer for dyrking av alger i Norge. Rapport 2020-5, Bergen: 
Havforskningsinstituttet. https://www.hi.no/templates/reporteditor/report-pdf?id=37885&94746362 
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Etterspørselen etter mer bærekraftig mat og materialer øker når verdens befolkning vokser. Derfor må også 
fôrproduksjon økes. Men fiskeoppdrett bruker i dag for eksempel søramerikansk soya, som det ikke er 
forsvarlig å oppskalere. Også norsk husdyrproduksjon er avhengig av importerte proteinkilder. Norske skog- 
og grasressurser kan derfor være en del av en løsning for å levere mer fiskefôr på en bærekraftig måte. 
Konvertering av spesielt skogsråstoff til protein er en mulighet for å øke norsk matproduksjon på en 
forsvarlig måte, og erstatte importert fôr med mer lokalt fôr.67 Et eksempel av bruk av skogsråstoff i 
fôrproduksjon er Norsk Skogsmelasses planlagt anlegg i Rogaland.68 Omstilling til nye typer av fôr gir også 
muligheter for industriutvikling og verdiskaping i Norge. Lokale markeder kan også gi en mulighet for ulike 
produsenter og teknologileverandører til å lære og å utvikle sine produkter, og derfor gi et fortrinn i 
konkurranse i eksportmarkeder. Men de nye innovative bioproduktene og verdikjedene rundt nye 
fôrprodukter er fortsatt i en tidlig fase, og mangler tilretteleggende rammebetingelser og investeringer. 
 
Det finnes muligheter også i byggenæringen til å bruke trevarer i større grad og utvikle nye 
trekomponenter.64 Trevarer har en lang levetid som byggematerialer, og de tjener derfor som karbonlagring i 
bygning. Trevarer kan derfor ha mye bedre klimaeffekt enn for eksempel betong. Interessen for tre som 
byggemateriale er uansett økende, ikke bare i Norge, men også i blant annet Danmark og England, og det gir 
derfor en mulighet for norske skogeiere og produsenter.69 Men selv om det er vanlig å bruke tre for å bygge 
private hjem, er det fortsatt ikke vanlig å bruke tre i næringsbygninger.70 En barriere for mer bruk av tre som 
byggematerialer er at tekniske forskrifter, veiledninger og tekniske godkjenninger med preaksepterte 
løsninger vanligvis ikke er tilpasset treprodukter, noe som øker behovet for dokumentasjon.69 
 
Det finns også muligheter i mer effektiv bruk av sekundærråstoff som greiner og topper og flis f.eks. i 
energibruk. Samtidig er det viktig at råstoffuttak fra skog gjøres på en bærekraftig måte med hensyn til netto 
uttak av biomasse og næringsstoffer. Biogass kan være et viktig drivstoff med lave utslipp i tung transport, 
men produksjon og forsyning av for eksempel flytende biogass er fortsatt lav i Norge.67 
 
Utvikling mot skogbasert bioraffinering hvor prosessanlegg produserer en blanding av lavverdi høyvolum og 
høyverdi lavvolum produkter, holder potensialet for en betydelig økt verdiskaping i norsk skogbasert 
industri. Borregaard er et ledende internasjonalt eksempel på omdanningen av en tradisjonell produsent av 
cellulose og papir til en avansert produsent av ligninprodukter, men deres utvikling har ikke ansporet en 
bredere bevegelse i skogbasert industri i Norge mot høyverdi-produkter så som bioplast, biokjemikalier og 
biokompositter. 
 
Bedrifter etterspør i økende grad høyverdi biobaserte produkter for å redusere sine karbonfotavtrykk. 
Markedsutviklingen varierer imidlertid mellom ulike produktgrupper. For eksempel øker 
bioplastproduksjonen globalt, men bare i et lite omfang sammenliknet med fossil basert plastproduksjon.71 
Dette avspeiler ikke en manglende oppmerksomhet blant interessenter om bærekraftvirkningene av plast, 
men illustrerer snarere at gjenvinning og resirkulering av fossil-basert plast for tiden har mest 
oppmerksomhet blant policyutviklere.72 
 

 
67 NMBU (2019): Biobasert verdiskaping – framtidsperspektiver. Rapport, Ås: NMBU. 
https://www.nmbu.no/download/file/fid/41944 
68 https://www.glommen-mjosen.no/om-oss/nyheter/at-skog-gar-inn-i-norsk-skogsmelasse-as/ 
69 TreBruk (2020): Markedsanalyse KL-tre markedet i Norge 2020-2030. Rapport, Vestby: TreBruk. 
https://www.viken.skog.no/files/documents/brosjyrer/markedsanalyse-230120.pdf 
70 https://www.landbruk.no/baerekraft/verdens-hoyeste-trebygg-ruver-over-mjosa/ 
71 https://bioplasticsnews.com/2019/12/06/bioplastic-production-growth-fossil-plastic-production-growth/, 
https://www.european-bioplastics.org/market/ 
72 Palm, E; J Hasselbalch, K Holmberg og T D Nielsen (2021): "Narrating plastics governance: policy narratives in the 
European Plastics Strategy." Environmental politics. In press. 
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Det trengs et taktskifte i industri og politikk for å nå det potensialet som ligger spesielt i skogbruk. 
Omstillingen mot høyere og bærekraftig verdiskaping i skogbruk trenger kapital fra både private og 
offentlige kilder. For eksempel må alternativ fôrproduksjon prioriteres, og storskala pilotprosjekter i 
fôrproduksjon er en forutsetning for bredere diffusjon. 
 
På næringssiden er det behov for en sterkere prioritering av partnerskap som krysser tradisjonelle 
næringsgrenser. Å ta frem avanserte bioprodukter krever kompetansesammensetninger som i dag sjelden 
finnes innen en og samme bedrift. Oppstrøms har skogbrukere kjernekompetanse relatert til dyrking og 
høsting av organisk materiale og til logistikk og forhåndsbehandling av trevirke. Nedstrøms har 
prosessindustrien kunnskap om senere prosesstrinn og om markeder hvor biobaserte produkter skal 
konkurrere mot fossilbaserte, etablerte produkter. Begge kompetansesett er viktige for å bringe biobaserte 
produkter til markedet, men bedrifter har ofte funnet det vanskelig å bli enige om inntektsmodeller som 
avspeiler dette.73 

5 Sirkulær økonomi 
Konseptet sirkulær økonomi refererer i det store og hele til en transformasjon av økonomien, fra lineær til en 
sirkulær, der materialer og produkter mates tilbake i systemet og brukes så lenge som mulig. Målet er å 
bevege seg bort fra dagens dominerende økonomiske modell, der begrensede ressurser overforbrukes og 
hvor produkter og materialer ender opp som avfall. For å skape en mer sirkulær økonomi må man tenke nytt 
rundt produktdesign, for å sørge for at produkter kan tas fra hverandre og komponenter kan brukes på nytt i 
nye produkter, og til slutt kunne resirkuleres når de ikke lenger kan (gjen)brukes.74 For at et slikt skifte skal 
skje er det behov for både tekniske og sosiale innovasjoner.75 Ikke minst kan forretningsmodeller der 
produktbruk selges som tjenester, flytte ansvaret for ressurs(gjen)bruken fra forbrukerne til bedriftene. 
 
Med utgangspunkt i verdikjedetankegang har det innenfor sirkulær økonomi-litteraturen blitt utviklet såkalte 
R-strategier (se Figur 3).76 Disse spenner fra Refuse (avstå fra/avvise) og Rethink (tenke nytt), hvor produkter 
henholdsvis blir gjort unødvendige eller får en intensivert bruk (f.eks. gjennom deling), til Recycle 
(materialgjenvinning) og Recover (energigjenvinning). De største miljøgevinstene, og høyest grad av 
sirkularitet, finnes lengst opp i hierarkiet. 

 
73 Hansen, Teis og Lars Coenen (2017): "Unpacking resource mobilisation by incumbents for biorefineries: The role of 
micro-level factors for technological innovation system weaknesses." Technology Analysis & Strategic Management, 
29(0) s. 500-513. doi: : 10.1080/09537325.2016.1249838 
74 Ellen MacArthur Foundation (2013): Towards the circular economy. Economic and business rationale for an 
accelerated transition. Cowes: Ellen MacArthur Foundation. 
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/Ellen-MacArthur-Foundation-Towards-the-
Circular-Economy-vol.1.pdf   
75 de Jesus, A., P Antunes, R Santos og S Mendonça (2018): "Eco-innovation in the transition to a circular economy: An 
analytical literature review". Journal of cleaner production, 172(0) s. 2999-3018. doi: 10.1016/j.jclepro.2017.11.111 
76 Potting, J, M Hekkert, E Worrell og A Hanemaaijer (2017): Circular economy: measuring innovation in the product 
chain. PBL Publication 2544, The Hague: PBL Publishers. 
https://www.researchgate.net/publication/319314335_Circular_Economy_Measuring_innovation_in_the_product_chain 
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Figur 3 - Strategier for sirkularitet (R-strategier)76

Sirkulær økonomi har blitt satt på den politiske dagsorden gjennom flere store politiske programmer, både i 
Europa og verden for øvrig. EU lanserte i 2020 The European Green Deal, med en tilhørende handlingsplan 
som skal lede EU inn i en mer velstående og bærekraftig fremtid.77 For å oppnå sin ambisjon anser 
Europakommisjonen en omstilling til en sirkulær økonomi som essensielt. Som et ledd i arbeidet mot en 
sirkulær økonomi lanserte EU sin Circular Economy Action Plan78, hvor potensialet for økt lønnsomhet og 
økt sysselsetting anses som høyt, og bidraget til et mer bærekraftig Europa vil være betydelig. Med bakgrunn 
i handlingsplanen ønsker EU å utvikle politikk, lover og retningslinjer som skal legge til rette for økt 
sirkularitet. Et viktig instrument i dette er EUs taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet, som 
sammenfatter en klassifikasjon av bærekraftig forretningsvirksomhet i EU. Taksonomien identifiserer seks 
målsetninger knyttet til bærekraft, deriblant overgangen til en sirkulær økonomi.79 For at noe skal kunne 
anses som innenfor det taksonomien anser som bærekraftig økonomisk aktivitet, må aktiviteten I) ha et 

77 Europakommisjonen (2019):The European Green Deal. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1596443911913&uri=CELEX:52019DC0640#document2
78 Europakommisjonen (2020): A New Circular Economy Action Plan. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
79 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-
activities_en
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betydelig bidrag til minst ett av de seks målsetningen for bærekraft som er identifisert i taksonomien, II) ikke 
utgjøre noen form for skade på noen av de andre fem målsetningene, og III) være i tråd med FNs og OECDs 
veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. I tillegg til disse tydelige kravene fra EU, 
arbeider Klima- og Miljødepartementet med å revidere og skissere nye produsentansvarsordninger som vil 
kreve at produsenter tar større ansvar for sine produkter gjennom hele livsløpet, også når det blir til avfall. 
Det er med andre ord et tydelig politisk press på norsk næringsliv for å redusere ressurs- og materialbruk og 
omstille til virksomheter og næringer til en mer bærekraftig drift, bl.a. gjennom å anvende prinsipper for 
sirkulær økonomi. Selv om det foreløpig ikke er klart nøyaktig hvilke konsekvenser det vil få for 
naturressursbaserte og kraftintensive næringer i Norge, er det trolig uunngåelig at de må ta inn over seg 
sirkulærøkonomiens prinsipper, i enda større grad enn det de gjør i dag. 
 
Kapitlene over viser at det er mange gode eksempler på hvordan norske virksomheter arbeider med å 
redusere materialbruk og gjenbruke avfall som råmateriale og innsatsfaktor i nye produkter, både i egen og 
nye sektorer. Likevel viser rapporten Circularity Gap Report Norway at Norge kun er 2,4% sirkulært. Det 
innebærer at over 97% av alle ressurser som forbrukes i Norge, ikke sirkuleres tilbake til økonomien.80 Det 
er med andre ord et enormt forbedringspotensial. Et stort fortrinn for norske virksomheter er tilgangen på 
fornybar kraft, som bidrar til å trekke ned klimafotavtrykket til norskproduserte produkter. Dette kan derimot 
ikke bli en hvilepute for næringslivet, slik det, ifølge en rapport fra Transportøkonomisk institutt, har vært 
for utviklingen av nye fornybare energikilder i Norge.81 
 
Ved å benytte makroøkonomisk kryssløpsanalyse har SINTEF beregnet verdiskapings- og 
sysselsettingseffektene av å lukke materialsløyfene innenfor sentrale sektorer frem til 2030.82 Resultatene fra 
de ulike casene og scenarioene som er beskrevet i denne rapporten viser at verdiskapingspotensialet er 
betydelig for en omstilling til et mer sirkulærøkonomisk samfunn. Dette vil også kunne medføre et 
betraktelig behov for nye sysselsatte. Både verdiskaping og behovet for nye sysselsatte er estimert å bre seg 
utover hele landet, og det er gjort anslag på hvor store virkninger omstillingen kan bli per fylke. Her er det 
vesentlig å understreke at dette er estimater basert på nåværende næringsstruktur, og at disse ikke er 
fullstendig representative for fremtidens arbeidsliv og økonomi. 
 
Figur 4 viser de samlede anslåtte økningene i verdiskapingen ved år 2030 for hvert av de studerte 
scenarioene. Både middelsscenarioene og de ambisiøse scenarioene er markert for å gi et innblikk i 
mulighetsrommene for hvert scenario. Det er økt ombruk- og gjenvinning-scenarioet innenfor 
byggenæringen som har det anslagsvise høyeste potensialet målt i absolutt verdi. 
 

 
80 Circle Economy (2020): The Circularity Gap Report - Norway. Closing the Circularity Gap in Norway. 
https://www.circularity-gap.world/norway 
81 Ydersbond, Inga Margrete (2020): The Ambitious and the Ambivalent: Sweden’s and Norway’s Attitudes Towards 
New Domestic Renewable Energy Sources. TØI report 1784/2020, Oslo: Transportøkonomisk institutt. 
https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=54680 
82 Nørstebø, Vibeke Stærkebye, Kirsten Svenja Wiebe, Tina Andersen, Tuva Grytli, Ulf Johansen, Fabian Rocha 
Aponte, Gerardo Alfredo Perez-Valdes og Susie Jahren  (2020): Studie av potensialet for verdiskapning og sysselsetting 
av sirkulærøkonomiske tiltak. Utvalgte tiltak og case. SINTEF Rapport nr. 2020:00958, Trondheim: SINTEF. 
https://hdl.handle.net/11250/2690052 
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Figur 4 Oppsummering av potensiell økning i verdiskaping per scenario, fordelt på de ulike 
næringsgrupper.82

Figur 5 viser de anslåtte sysselsettingsbehovene som vil oppstå ved implementering av de ulike scenarioene 
for år 2030. Behovet for ny sysselsetting er oppdelt i tre ulike kompetansetyper; fagutdanning (inkl. 
ufaglærte, kandidater med fagbrev og kandidater med andre utdanningsløp som ikke gir grad), høyere 
utdanning av lavere grad (bachelorgrad eller tilsvarende), og høyere utdanning av høyere grad (master- eller 
doktorgrad). Kompetansetype-resultatene er basert på historisk statistikk av ulike utdanningsnivåer innenfor 
de respektive næringene, og det er denne historiske sammensetningen som har blitt benyttet for å estimere 
fremtidsbehovene. For alle scenarioene er det estimert behov for nye sysselsatte innenfor alle 
kompetansetypene, men litt avhengig av scenarioene er andelene litt forskjellig. Det er samtidig viktig å 
påpeke at domenekunnskap tilpasset de ulike bedriftene og næringens sirkulære tiltak er viktig for å sikre en 
hensiktsmessig omstilling, og at det er forventet at sysselsatte innenfor de ulike kompetansetypene sammen 
kan bidra til å skape funksjonelle og verdiskapende nye forretningsmodeller som ivaretar arbeidernes 
rettigheter og miljøkrav.
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Figur 5 Oppsummering av potensiell økning i antall sysselsatte per scenario, fordelt på de ulike
utdanningsnivå82

Analysen utført i SINTEF-studien viser at det økonomiske potensialet i en norsk sirkulærøkonomi er stort,
både med hensyn på verdiskaping og sysselsetting. Selv om det er en stor grad av positiv effekt av en
sirkulærøkonomisk omstilling, eksisterer det både flere systemiske barrierer, og avgifts- og
reguleringssystemer som er mer tilrettelagt for lineær produksjon og forbruk. Dette fremheves også i
rapportene som utgjør 'Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulærøkonomi' som ble levert til 
Klima- og miljødepartement i forbindelse med utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulær økonomi. 
Kunnskapsgrunnlaget sammenfatter mange av de mulighetene og barrierene det norske næringslivet står 
overfor med tanke på en omstilling til en sirkulær økonomi.65 Rapporten konkluderer med at det er et 
betydelig potensial for verdiskaping og sysselsetting fra de analyserte sirkulærøkonomiske tiltakene. Disse 
effektene fordeler seg utover hele landet og utover ulike kompetansenivå. For å realisere dette potensialet og 
for at norsk næringsliv skal lykkes med overgangen til en sirkulær økonomi er man avhengig av en innovativ 
politikkutforming og implementering.

Viktige faktorer for å klare å realisere potensialet i de sirkulærøkonomiske strategiene er blant annet:
• Strengere krav til avfallssortering og økt samarbeid i verdikjeden for å gjøre det enklere å gjenvinne 

produkter
• Forbedret produksjonsplanlegging og beslutningsstøtte i forsyningskjeden
• Langsiktige offentlige og private FoU-investeringer i nye innovasjoner som legger til rette for 

sirkulærøkonomien
• Skattereform som forlenger den økonomiske levetiden til kapitalvarer og straffer (skatter/avgifter) 

bruk av nye materialer og ikke-fornybar energi i stedet for arbeidskraft
• Vektlegging av forbrukeropplæring og endring av forbrukeres holdninger til avfallsreduksjon
• Stimulering av markedene for sekundærmaterialer og -produkter
• Digitalisering for forbedret logistikk, sporing, integrert informasjon om materialer og plattformer for 

deling av data, og bedre utnyttelse av sidestrømmer og biprodukter
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Det foreslås følgende virkemidler: 

• Sette konkrete nasjonale mål og etablere indikatorer 
• Skape markeder gjennom: 

o skatter og avgifter 
o regulatoriske krav 
o bruke eksisterende virkemiddelapparat 

• Flere og bedre produsentansvarsordninger: 
o Utvide ordningene til flere produkter og varekategorier, krav og insentiver for økodesign og 

sirkularitet, full kostnadsdekning, etablere materialregistre 
• Tydeligere ansvar for å optimalisere avfallssystemene 

o Øke tilgang til råstoff i form av sekundære råvarer av god kvalitet 
• Datadrevet sirkulær økonomi 

o en forutsetning for å få oversikt over materialstrømmer og utvikling av styringsmodeller 
samt for deling av data 

 
Særnorske reguleringer (direkte og indirekte) for å bidra til at mer av økonomien er sirkulær kan på kort sikt 
påvirke konkurranseevnen negativt (økte kostnader), men kan på lang sikt gi positive gevinster gjennom 
innovasjoner som bidrar til økt konkurranseevne (godt hjulpet av reguleringer på EU-nivå). 

6 Oppsummerende diskusjon 
Det grønne skiftet og konsekvensene det vil ha for næringslivet er komplekse. Det vil kreve betydelig radikal 
innovasjon og omstilling i de naturressursbaserte næringene, og særlig når det gjelder klimamål må endringer 
skje i raskt tempo. P.t. er det vanskelig å se at omstillingsprosessene går hurtig nok. For Norge handler det 
grønne skiftet særlig om at petroleumsavhengigheten må reduseres, og at fremtidig vekst og utvikling må 
skje i andre eksisterende samt i nye næringer. De naturressursbaserte næringene er del av løsningen på denne 
mangesidige utfordringen, og gir muligheter for ny, bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i Norge. 
 
Erfaringene viser at Norge har lykkes med å bygge opp kunnskapsintensiv industri omkring naturressurser 
tidligere. Utfordringene og muligheten knyttet til det grønne skifter nødvendiggjør likevel en stor 
transformasjon av eksisterende næringsliv. Norge har gode forutsetninger for å lykkes med å omstille 
naturressursbasert næringsliv nettopp fordi kunnskapsbasene kan videreutvikles og bygges videre på. Innen 
bransjer som havvind, solenergi og batteriteknologi ser vi at dette har skjedd. Samtidig viser erfaringene at 
det har vært utfordringer med å få nisjer til å vokse til større næringer, og utviklingen har vært preget av 
mangel på en tydelig retning. For eksempel ser vi innen fornybarfeltet at mange norske virksomheter har 
relevante produkter og tjenester for internasjonale markeder, men har behov for mer og kanskje andre typer 
bistand for å lykkes med internasjonalisering. 
 
De nødvendige omstillingsprosessene skjer ikke av seg selv. Selv om vi har observert påbegynnende 
omstillingsprosesser, vet vi at det innen enkelte bransjer også finnes motstand mot endring, eller at bedrifter 
bare dedikerer begrensede ressurser på omstilling. Incentiver som kan være med på å vise en retning for 
utviklingen er dermed viktige for å øke hastigheten i omstilling. Logikken bak offentlige støtte til 
klimagassreduksjon bør enda tydeligere ses i sammenheng med muligheter hvor norsk kompetanse og 
erfaring kan (gjen)brukes. Slik kan klimapolitikken – i samspill med andre politikkområder - bidra til en 
omstilling i retning av en mer bærekraftig norsk økonomi både økonomisk, miljømessig og sosialt. I denne 
sammenheng er det også viktig å tenke både på systemnivå og bedriftsnivå. Dersom sirkulære strategier skal 
lykkes med å redusere ressursforbruket, kan det avhenge av at mange bedrifter finner nye 
forretningsmodeller å tjene penger på. Hva da med de bedriftene som ligger nærmest råvarekildene – kan 
man forvente at de vil kompensere for redusert etterspørsel ved å stimulere til vekst gjennom nye markeder 
for de samme råvarene, altså holde ressursforbruket oppe? 

Vedlegg 4



93

Innovasjon Norge Vedlegg 4

 

PROSJEKTNR 
10021600 

PROSJEKTNOTATNR 
102021600 

VERSJON 
1.2 28 av 28 

 

 
Det understreker behovet for at det jobbes aktivt på tvers av politikk, forvaltning og næringer, særlig der 
markedet har behov for drahjelp (og hvor eksempelvis offentlige innkjøp kan spille en rolle), samt der det er 
behov for et verdikjedeperspektiv som strekker seg på tvers av tradisjonelle sektorgrenser. Her kan 
virkemiddelapparatet bidra ved å støtte innovasjonsaktivitet som forutsetter samarbeid og samhandling på 
tvers. For å opprettholde konkurransekraft og ha i alle fall en viss styring på omstillingen må 
innovasjonspolitikken aktivt bidra til å videreutvikle og bygge ny kompetanse som er relevante i forhold til 
mulighetsrommet. 
 
Noe vi ikke har berørt eksplisitt i dette notatet er at det i mange tilfeller vil kunne bli kamp om knappe 
ressurser– det være seg tilgang til produktive eller energirike hav- eller landområder, eller tilgang til fornybar 
elektrisitet eller biomasse. Fra omstillingsforskningen vet vi at eksisterende aktører og strukturer gjerne har 
et 'overtak' i å definere hvordan videre utvikling kan og bør skje. Vi ser også et høyt konfliktnivå rundt 
eksempelvis vindkraft, oppdrett eller lokalisering av nye fabrikker. Åpne og demokratiske 
beslutningsprosesser vil være viktig for å sikre at framtidig naturressursbasert næringsutvikling har 
legitimitet. 
 
Et annet tema som i liten grad er berørt er at mye – man naturligvis ikke alt - av det naturressursbaserte 
næringslivet er stedsbasert. Aktiveten(e) må skje der ressursene er. For å kunne utnytte de mulighetene som 
finnes på land og til havs for videreutvikling av eksisterende og nytt naturressursbasert næringsliv må det 
være attraktivt å bo også der ressursene er. Dette peker nettopp i retning av å måtte forstå alle de tre 
dimensjonene av bærekraftbegrepet – økologisk, sosialt og økonomisk – i sammenheng – uten nødvendigvis 
å kunne forvente en total optimalisering. 
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