Rustet til restart
Innovasjonstalen 2020

Forord
Årets Innovasjonstale blir holdt i unntakstilstand. Koronaepidemien som traff Norge i midten av mars
2020 har hatt enorm innvirkning på det norske samfunnet, næringslivet og de internasjonale
rammebetingelsene. Derfor er årets tale og kunnskapsgrunnlag rettet mot å gi innsikt i den situasjonen
vi har vært gjennom i krisens første fase. Samtidig analyseres nåsituasjonen, og det gis råd om hvordan
Norge kan ruste seg best mulig for den nye normaliteten.
Innovasjon Norge har kontorer i alle norske regioner og i 27 internasjonale markeder. Vi er daglig i
kontakt med hundrevis av bedrifter. Gjennom krisen har vi aktivert denne lytteposten for å samle inn
og formidle løpende innsikt om næringslivets behov. Viktige deler av innsikten vi har fått presenteres i
denne rapporten. Innovasjon Norge inngikk i vår et forskningssamarbeid med fire norske
forskningsinstitusjoner; Nord Universitet, NTNU, SINTEF og Universitet i Stavanger. Dette er et
samarbeid som vil strekke seg over flere år. I dagens situasjon har det vært viktig for oss å få dypere
innsikt i hvordan krisen påvirker næringslivet nå, og om mulige langtidsvirkninger. Forskerne kom raskt
i gang, og det har resultert i tre arbeidsnotater om krisens første uker. Vi vil videre, sammen med et
forskerteam følge norske bedrifter gjennom krisen i året som kommer. Denne rapporten er også
basert på innsikten som er kommet frem i de tre arbeidsnotatene. De tre arbeidsnotatene ligger som
vedlegg til rapporten.
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Introduksjon
Innovasjon i krisetider
I 2020 har Norge og verden gjennomgått flere kriser skapt av koronapandemien. Trusselen mot liv og
helse ble raskt etterfulgt av en økonomisk krise fordi store deler av samfunnslivet og næringslivet
måtte stenge ned. For Innovasjon Norge innebar den første kriseberedskapen å bistå norske bedrifter
som fikk akutte likviditetsproblemer. Etter denne første konsolideringsfasen så vi at mange bedrifter
raskt begynte å tenke fremover. Hva gjør vi nå? Hvordan skal vi innrette driften vår i fremtiden. Er det
noe vi kan gjøre annerledes? Innovasjon Norges største oppgave er nå å legge til rette for at flere
bedrifter kan gå fra gode ideer til handling. Det er der innovasjon og omstilling foregår.
Skaper kriser innovasjon?
Erfaringene fra 2020 er en god illustrasjon på det lange og kompliserte forholdet mellom kriser og
innovasjon. Det er et tema som har opptatt politikere og forskere i mange tiår. Skaper kriser
innovasjon? Eller er det innovasjon som skaper kriser? Det siste perspektivet knyttes gjerne til
økonomen Joseph Schumpeters argument om hvordan innovasjon innenfor et etablert
teknologisystem (eller industri) kan føre til krise i det bestående og gi rom for nyskaping. Fra 1970tallet hevdet flere økonomer at innovasjon særlig oppstår i økonomiske nedgangstider. Da opplever
bedrifter gjerne stagnerende markeder som tvinger dem til å finne alternativer og tenke nytt, var
argumentet (Steen et al. 2020).
Dette synet har andre opponert mot. Mye nyere forskning hevder tvert imot at økonomiske
nedgangstider fører til reduksjon i nye investeringer og mindre innovasjon. Næringslivet får lavere
marginer og høyere risiko i krisetider. Derfor vil de legge vekt på å effektivisere og optimalisere
etablert virksomhet fremfor å legge ressurser og risiko i å utvikle nye innovative produkter og
tjenester. Dermed blir det særlig de nye radikale løsningene som taper i krisetid (Steen et al. 2020).
Krisens konsekvenser
Funnene Innovasjon Norge legger frem i denne rapporten peker mot at slik effektivisering og
konsolidering er et markant trekk ved bedriftens håndtering av krisen. Men vi erfarer også en vilje til
nytenking og langsiktig omstilling. Utfordringen er at det ikke holder med vilje – det kreves betingelser
som muliggjør å sette dem ut i praksis. Å motvirke at kriseutløst risikoaversjon nå stopper pågående
innovasjonsprosjekter og hindrer nye, vil være en viktig innsats for Innovasjon Norge. Samtidig må vi
legge til rette for at næringslivet kan fortsette omstillingen mot en grønn og bærekraftig økonomi.
Kriser skaper muligheter – men også krav om handling
De fleste er enige i et grunnleggende premiss om at kriser alltid innebærer en mulighet for endring.
Men endringen skjer ikke av seg selv. Det kreves riktig innrettede virkemidler som kan stimulere til
endringer i den retningen man har som mål. Krisens kraft ligger nettopp i at den gjerne tvinger fram en
klar prioritering – å sette målene for hva som er ønsket. Dermed må man også tenke nytt om hva som
er de riktige virkemidlene for å nå målet.
Verdikjeder binder Norge sammen
I denne rapporten tar vi utgangspunkt i noen viktige norske næringer. Disse næringene kan ikke forstås
og diskuteres gjennom ulike «næringskoder» alene. Næringene er deler av verdikjeder som består av
små og store bedrifter som henger sammen på tvers av regioner og fylker. I rapporten Verdikjeder i
Norge beskriver Samfunnsøkonomisk analyse (SØA 2020) 15 viktige verdikjeder for Norge, hvor
maritim transport, marin mat (sjømat) og fossil energi er tre av dem. De er i stor grad sammenfallende
med tre av næringene vi omtaler nedenfor: akvakultur, prosessindustri, olje & gass.
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SØA (2020) har valgt å se på disse 15 verdikjedene fordi de er viktig for verdiskapingen i Norge. Det er
såkalte basisnæringer. Markedet for produktene fra disse næringene er ofte internasjonale eller
globale (SØA, 2020). Et viktig formål med SØAs analyse er å beskrive de norske verdikjedenes delvis
vidstrakte geografi, og betydningen de har for norske lokalsamfunn. Dette er et svært viktig poeng for
Innovasjon Norge. Endringer den internasjonale etterspørselen eller i annet i et ledd i verdikjeden vil
raskt påvirke de andre. Hendelser i en næring med hovedtyngde i en region kan få betydelig
konsekvens for et lokalsamfunn på en annen kant av landet.
Sjømatnæringen har stor betydning i distriktene langs kysten. Hovedtyngden av næringen befinner seg
der hvor ressursene finnes. Men verdikjeden finner vi i store deler av landet. Hovedtyngden for den
maritime transportnæringen er konsentrert i sentrale deler av landet. Men mange rederier i
nærskipsfart og mange underleverandører er hjørnestener i distriktene. Bedriftene knyttet til fossil
energi er geografisk konsentrert (SØA, 2020), mens sysselsettingen i næringen er svært spredt
(Menon, 2012). I Nord-Norge er denne verdikjeden viktigst i Hammerfest, men vi finner også betydelig
aktivitet i for eksempel Sandnessjøen og Brønnøysund, men innen andre deler av verdikjeden
(Kunnskapsparken Bodø, 2019). Krisen slår inn på ulike måter og ulike tidspunkt i ulike næringer og
regioner. Samtidig vet vi at det bare er snakk om tid før problemer et sted slår inn i verdikjeden et
annet sted i landet.
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1. Hvordan slår koronakrisen ut i norsk næringsliv
1.1. Krisen og de første ukene
Den umiddelbare krisen var preget av stor grad av usikkerhet. De fleste bedrifter satte straks i gang
med å kutte alle kostnader som ikke var verdiskapende på kort sikt og sikre likviditet for fremtiden.
Mange næringer mistet markedet over natten, enten fordi de var direkte berørt av smittevernstiltak
eller indirekte berørt gjennom for eksempel reiserestriksjoner.
Usikkerheten kom tydelig fram ved at Innovasjon Norge fikk en enorm økning i antall henvendelser fra
næringslivet og rekordmange besøk på nettsidene. Henvendelsene kom både fra eksisterende kunder,
potensielle nye kunder og bedrifter som ikke nødvendigvis er i Innovasjon Norges målgruppe. Den
tidlige fasen av krisen var preget av et stort behov for informasjon, samt behov for kapitalsikkerhet. I
denne fasen distribuerte Innovasjon Norge en undersøkelse for å kartlegge situasjonen og behovene i
næringslivet.

Hvilke følgende påstander beskriver bedriftens nåværende
situasjon? (n - 2472)
Kundene avbestiller eller kommer ikke med nye bestillinger
Vi opplever at bedriften har presset likviditet
Vi er i ferd med å permittere ansatte
Vi er i kontakt med bank, utleier av lokaler m.fl. for å få
kontroll på likviditet
Vi er så langt ikke nevneverdig påvirket
Vi er i dialog med investorer om utvidelse av egenkapitalen
Deler/reserveredeler er forsinket eller kommer ikke
Vi reduserer/stopper produksjonen da viktige medarbeidere
er syke/i karantene
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Figur 1: Påstander om nåsituasjon. Fra undersøkelse sendt 19. mars – 19. april. (n – 2472)

Som beskrevet i Figur 1 var det spesielt manglede etterspørsel og behov for likviditet som preget
bedriftene i den tidlige fasen.
Sørheim et al. (2020) har definert utfordringene inn i fire hovedområder, bemanningsutfordringer,
markedsutfordringer, forsyningsutfordringer og likviditetsutfordringer.
Bemanningsutfordringer skyldes i all hovedsak nedstengingen 12. mars, som gav en umiddelbar
nedgang i mobilitet. Hjemmekontor og nedstenging av skole og barnehage skapte en ny
arbeidshverdag for mange. Lokale karantenebestemmelser og nasjonale innreisereguleringer medførte
at særlig leverandørindustrien fikk mangel på arbeidskraft. Markedsutfordringer handlet om reduksjon
i etterspørsel. Denne utfordringen traff svært heterogent. Næringer som reiseliv mistet nesten hele
markedet, mens for eksempel havbruksnæringen og deler av landbruket i stor grad har levert som
normalt gjennom hele perioden. Flere bedrifter med internasjonale forsyningskjeder fikk utfordringer
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med å få tak i innsatsvarer. I tillegg til logistikk og grenseproblematikk, var en del bedrifter bekymret
for kostnader på innsatsvarer på grunn av svekket kronekurs.
Likviditetsutfordringer rammet først de bedriftene som allerede hadde en krevende
likviditetssituasjon. Samtidig var det umiddelbart behov for kapital i næringer som mistet markedet
helt. I tillegg skapte usikkerhet en del preventive sparingstiltak i en rekke næringer og blant større
bedrifter. Dette kom til uttrykk gjennom blant annet permitteringer, redusert FoU-aktivitet og
reduserte investeringer som igjen får konsekvenser i verdikjeden. En gruppe som er spesielt rammet
av likviditetsutfordringer er gründere og nye bedrifter. Mange har rapportert om utfordringer med å
finne investor og om påbegynte investoravtaler som kanselleres.
Et annet tydelig mål på behovet for kapital er økningen i søknader om avdragsutsettelser i
låneporteføljen. Etter nedstemningen 12. mars opplevde Innovasjon Norge en sterk økning i antall
bedrifter som henvendte seg for å få utsettelse på sine utestående lån. Figur 2 viser antall søknader
per dag, i perioden 1. mars til 30. april. I gjennomsnitt kom det i denne perioden inn 80 søknader i
uken, mot seks i en normalsituasjon.
Totalt har det siden 13. mars kommet inn over 750 søknader (per 5.juni). Klart flest kom i uken etter
13. mars (uke 12), hvor 202 søknader ble registrert hos Innovasjon Norge. Spesielt er det små bedrifter
som har henvendt seg for utsettelse. Over 70 prosent av de innsendte søknadene kommer fra
bedrifter med mindre enn 20 ansatte.
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Figur 2: Antall søknader om avdragsutsettelse – daglig, 1. mars til 30. april. Sort linje markerer 13. mars.

Søknader om avdragsutsettelse kom som en umiddelbar reaksjon når krisen inntraff, og de med behov
for reduserte utgifter var raskt ute. Når den første fasen av krisen var passert, ble antall søknader
redusert til nivåer litt over en normalsituasjon. Dette kan være fordi det etter første fase var mindre
usikkerhet i næringslivet, eller fordi krisen ikke ble like alvorlig som først fryktet. Regjeringens
tiltakspakker for å avhjelpe likviditetssituasjonen kan også være medvirkende. Av Innovasjon Norges
totale låneportefølje, har omtrent 12 prosent av bedriftene med utestående lån, søkt om
avdragsutsettelse.
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1.2. Krisen i dag
Etter at krisen var et faktum, og bedriftene var kommet over det første sjokket, begynte tilpasningen
til den nye situasjonen. Sørheim et al. (2020) finner her tre hovedgrupper av hvordan bedrifter har
håndtert situasjonen; umiddelbar krisehåndtering, konsentrering og utvikling.
De fleste bedriftene iverksatte umiddelbart krisetiltak i dagene etter nedstengingen. Her var det viktig
å ta vare på ansatte og kunder/samarbeidspartnere, samt å sikre videre drift med hensyn til
smittevern og likviditet. Flere bedrifter tilpasset driften ved å bruke ressurser og ansatte på andre
områder, som for eksempel til produksjon av smittevernsutstyr.
Flere bedrifter opplever nå usikkerhet rundt hvor lenge krisen vil vare. De har kommet seg gjennom
første fase, men stålsetter seg for langvarighet gjennom å konsentrere driften. Spesielt større
selskaper finner Sørheim et al. (2020) benytter seg av denne responsen. Det skjedde og skjer gjennom
kutt i kostnader og styrking av likviditeten. I praksis blir utgifter som ikke sees på som helt nødvendig
kuttet, som FoU- og innovasjonsprosjekter, og investeringer stanses.
Mindre og yngre bedrifter har mindre mulighet til å konsentrere driften, men dertil større evne til å
utvikle virksomheten og tilpasse seg den nye situasjonen. Utviklingen kan være i form av vridning av
produksjon mot produkter med etterspørsel under krisen, vridning mot nye markeder, samt gjøre seg
kjent med digitale løsninger. Disse virksomhetene ønsker i mindre grad å permittere, men flytter heller
ansatte til nye oppgaver for å sikre den videre utviklingen av selskapet.
For å følge opp den første undersøkelsen har Innovasjon Norge nå begynt og spørre våre kunder om
hva som er viktig for at de skal lykkes i fremtiden. Undersøkelsen går til bedrifter som har fått innvilget
en leveranse fra Innovasjon Norge den siste tiden, og spør blant annet om hva bedriftene tenker om
fremtiden, både på kort og lang sikt.
Figur 3 viser eksempler på tiltak bedriften nå prioriterer i de kommende ukene. Respondentene
prioriter hovedsakelig utvikling av produkter og satser på nye markeder. Det er også verdt å merke at
bedriftene ikke nødvendigvis er like avhengig av å skaffe ytterligere kapital til driften (til forskjell fra
forrige undersøkelse hvor dette hadde høyere prioritet).

Bedriftenes tiltak de neste to til tre ukene
Helt enig

Til en viss grad enig

Hverken enig eller uenig

Til en viss grad uenig

Helt uenig

Vi utvikler nye produkter
Vi satser på nye markeder
Vi kutter kostnader der det er mulig
Vi driver aktivt med intern kompetanseutvikling
Vi tar i bruk nye salgs- og distribusjonskanaler
Vi opplever endret etterspørsel etter våre produkter
Vi satser mer på samarbeide med andre bedrifter
Vi er avhengig av å skaffe kapital til driften
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Figur 3: Tiltak bedriften prioriterer på kort sikt. Spørreundersøkelse fra 26. mai (N-251)
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I tillegg til spørsmål om kortsiktige tiltak har Innovasjon Norge spurt om hva som er viktig på lengre
sikt. I Figur 4 ser vi at de fleste vektlegger bedriftens eksterne forhold som kriterier for suksess framfor
interne forhold. Bedriftene som har svart på undersøkelsen prioriterer altså å endre forretningsmodell
fremfor endringer i interne prosesser.

Hva er viktig for suksess de neste to-tre årene?
Svært viktig

Viktig

Verken viktig eller uviktig

Lite viktig

Ikke viktig

Styrke vår posisjon på nåværende markeder
Lykkes med å lansere nye produkter
Etablere oss i nye markeder
Finne riktige samarbeidspartnere
Sikre risikovillig finansiering
Ta i bruk nye digitale verktøy
Heve kompetansen hos de ansatte
Investere i ny produksjonsteknologi
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Figur 4: Hva er viktig for suksess de to-tre neste årene? Spørreundersøkelse fra 26. Mai (n-251)

1.3. Krisen og tiltakspakkene
Innovasjon Norges oppdrag har alltid vært å bidra til utvikling i næringslivet, og krisen har ikke endret
dette målet.
14. april lanserte Innovasjon Norge de første nye tjenestene i tiltakspakken. Tiden i etterkant har vist
at det var et stort behov for denne type tjenester i næringslivet. Dette tyder på stor vilje i næringslivet
til å starte utviklingsprosjekter. 15. april ble det satt ny rekord for besøk på Innovasjon Norges
nettsider, og Innovasjon Norge har opplevd en kraftig økning i søknader etter lanseringen 14. april.
Innovasjonstilskudd har vært spesielt etterspurt, og det er innvilget 582 millioner kroner per 11. juni.
Figur 5 viser totalt innvilget beløp i 2020.
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Figur 5 : Innvilget beløp som løpende totalsum per uke, 2020. Fordelt etter lån, tilskudd og garanti. Sort linje markerer 13.
mars (uke 11), gul linje markerer lansering av Innovasjon Norges tiltakspakker 15. april (uke 16).

Innovasjon Norge får søknader fra både eksisterende kunder med nye eller utvidede
innovasjonsprosjekter, samt nye kunder med ferske initiativer. Regionkontorene rapporterer at det er
høy kvalitet på søknadene og mange spennende prosjekter. Mange av de første søknadene var
forprosjekter for å utvikle større innovasjonsprosjekter, og utover høsten forventer derfor Innovasjon
Norge søknader om flere større hovedprosjekt.
I tillegg til de ekstraordinære tjenestene har Innovasjon Norge lettet på egenandelskrav i prosjektene,
og fått utvidede rammer i de ordinære virkemidlene i porteføljen. Totalt har Innovasjon Norge
innvilget 4,5 milliarder kroner så langt i 2020. Til sammenligning ble det i 2019 innvilget 2,6 milliarder
kroner i samme tidsperiode. Bare i mai måned innvilget Innovasjon Norge 1,67 milliarder kroner,
nesten fire ganger så mye som mai 2019. Da det ble bevilget 430 millioner kroner.
Vi vet at kombinasjonen av kompetanse og kapital gir bedre resultater enn kun finansiering alene.
Under koronakrisen har Innovasjon Norge digitalisert en rekke kurs og kompetanseprogrammer. Av
eksportrettede kompetansetjenester er eksempelvis Go Global og workshop i Internasjonal
Markedsutvikling digitalisert. Andre eksempler er kurs innenfor internasjonale handelsregler,
kompetansehevende tiltak som gjennomføres i regi av Innovasjon Norges utekontorer, samt
opprettelse av et virtuelt team som sparrer med kunder om eksport og internasjonalisering. Videre
tilbys nå digitalisere utgaver av kurs som rettet mot reiselivsnæringen, samt kurs i digitale salg og
internasjonal markedsføring.
Innenfor gründer og oppstart gjennomføres Fundraising for startups-programmet digitalt. Dette betyr
at 46 oppstartsbedrifter så langt i kriseperioden har mottatt kompetanse om kapitalinnhenting og
vekst. Et annet eksempel er digitalisering av kompetanseprogrammet Entrepreneurial Marketing New
York hvor deltakerne har trent på internasjonal forretningsutvikling. Videre har Innovasjon Norge valgt
å skalere opp mentortjenesten fra å kun være et tilbud til gründer- og oppstartsbedrifter til nå å
omfatte hele SMB- segmentet. Tjenesten innebærer at daglige ledere får tilbud om en strategisk
sparringspartner.
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1.4. Hvilke næringer benytter seg av regjeringens krisepakker?
Figur 6 under viser næringsfordelingen til selskapene som har fått tildelinger gjennom Innovasjon
Norge siden krisen startet (13. mars). Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge tilhører
spesielt Informasjon og kommunikasjon, og Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Siden mai
har det vært en økning i andel beløp tildelt bedrifter innen Informasjon og kommunikasjon, samt
innenfor finansiering og forsikringsvirksomhet, i forhold til hva det var i mars/april. Tilsvarende er det
en nedgang i andel av innvilgede beløp til virksomheter innen Industri og fikse/oppdrettssektorene.
Innovasjon Norge er en av flere virkemiddelaktører som har vært med på å støtte virksomheter under
koronakrisen, og tildeler i større grad beløp til bedrifter innen de overnevnte næringer enn hva det
resterende virkemiddelapparatet gjør (GIEK, ENOVA, FHF, Investinor, Nysnø, Skatteetaten og
Skattefunn). Aktørene har forskjellige formål og målgrupper for sine tildelinger. Samlet sett retter disse
aktørene seg primært mot virksomheter innen varehandel og industri. Spesielt bidrar GIEK med store
beløp til virksomheter innen varehandel. I mai så man et mindre skifte, hvor virksomheter innen
industri mottok en mindre andel av beløpene, mens varehandel økte sin andel sammenliknet med
perioden mars/april.
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Figur 6: Innvilget beløp fordelt på virksomhetens næringshovedområde, Innovasjon Norge. Uke 11 til uke 23. Kun
virksomheter med registrert næring. Merk: Figuren inneholder to næringsstandarder.
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2. Hva sier næringslivet om fremtiden?
I dette kapitlet vil vi se nærmere på hvordan koronakrisen påvirker noen for Norge viktige næringer
mht. grønn omstilling og digitalisering. Tilgang til kapital er og vil være avgjørende for både å overleve
krisen og for å kunne utnytte de mulighetene som kan oppstå i kjølvannet av krisen. Norge er avhengig
av eksport. Vi ser nærmere på hvordan koronakrisen påvirker internasjonal handel. Til slutt i kapittelet
ser vi hvordan krisen påvirker innovasjonsevnen i næringslivet.

2.1. Krisens påvirkning på grønn omstilling
Det finnes ikke en definisjon på grønn omstilling (Chaudhary, 2019). Chaudhary (2019) peker på ulike
begreper som bærekraftig utvikling, grønt skifte, sirkulær økonomi og grønn økonomi som ofte blir
brukt for å beskrive hele eller deler av slike endringer i mer miljøvennlig retning. De fanger ulike deler
av den pågående utviklingen av produksjons- og forbruksmønstre som i større grad skjer innen
naturens tålegrenser.
Det pågår en debatt om hvordan koronapandemien vil påvirke det grønne skifte. EUs vekststrategi
«Green Deal» setter grønn omstilling i sentrum av krisehjelpen. World Economic Forum sier «the
European green deal must be at the heart of the COVID-19 recovery». I revidert statsbudsjett 2020 sier
regjerningen at «omstillingen til et grønnere samfunn og forebygging av klimarisiko vil ha kostnader.
Da blir innovasjon og effektiv bruk av ressursene avgjørende for å kunne oppnå en høy, og samtidig
grønn, økonomisk vekst». Regjerningen forslo i forlengelsen flere nye tiltak rettet mot grønn
omstilling.
På overordnet nivå sier bedriftene at de har et ønske om å «bruke» krisen til å sette fart på det grønne
skiftet (Sørheim et al. 2020 og Steen et al. 2020) da dette kan være avgjørende for bedriftenes og
næringslivets konkurranseevne på lengre sikt. Næringene som er omtalt i underlagsrapporten, hadde
alle mål om å bli mer bærekraftig før koronakrisen kom. Prosessindustrien skal være en
nullutslippsindustri innen 2050. Flere av de store oljeselskapene ser på områder som havvind,
elektrifisering av plattformene og karbonfangst som ledd i å bli mer bærekraftig. Innenfor maritim er
målet å gå fra fossil til fornybar energi. Spørsmålet er; hvordan påvirker krisen den grønne
omstillingen?
Oppmerksomhet rundt bærekraft kan bli (kraftig) svekket i bransjer med store inntektsfall. Fra
forskningen om bærekraftig omstilling kan vi forvente at koronakrisen har en negativ effekt på grønn
omstilling i norsk økonomi, i alle fall på kort sikt (Steen et al. 2020). Men det er forskjeller mellom
næringene både mht. omfang og «retning».
Innovasjon Norges regionkontor i Rogaland opplevde under oljeprisfallet i 2014-15, meget stor
etterspørsel etter både oppstartsfinansiering og finansiering av utviklingsprosjekt innenfor olje og
gassbransjen og mot andre områder. Det ble mindre trykk på alle disse områdene da oljeprisen steg og
etter hvert kom opp på et normalt nivå. Mange olje- og gasseksperter mener at krisen kan føre til at
flere selskaper i oljenæringen må diversifisere mot markeder i andre sektorer (eksempelvis havvind) og
dermed både redusere sårbarheten som ligger i å være avhengig av det sykliske petroleumsmarkedet,
og bidra til det grønne skiftet (Steen et al. 2020 og Almås et al. 2020). Steen et al. (2020) peker
samtidig på at hovedfokus både fra næringen og politikere er å bevare framfor å endre, noe som
eksempelvis kommer til uttrykk i debatten om oljeskatt. Forskningen kan tilsi at grønn omstilling i
petroleumsbransjen – i den forstand at bedrifter i petroleumsindustrien eksempelvis orienterer seg
mot havvind - til nå på mange måter har hatt en flyktig karakter. Det vil si at oppmerksomheten har
økt med nedgang i oljemarkedet, men blitt svekket når oljemarkedet har tatt seg opp igjen (Steen et al.
2020).
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Rederiforbundet frykter at koronakrisen fører til at selskaper kutter i investeringer til grønne
utviklingsprosjekter, fordi fokus primært vil være på overlevelse. I en spørreundersøkelse gjennomført
av det europeiske rederiforbundet oppgir hele 44 prosent av respondentene at de må avstå fra
investeringer i bærekraftig shipping på grunn av krisen (Steen et al. 2020).
Lite tyder på at koronakrisen har påvirket fokus på bærekraft i havbruksnæringen. Aktørene mener at
mer miljøvennlig – og i økende grad også mer klimavennlig – produksjon av sjømat er «langt framme»
nå, og faktisk også aktualisert (sunn, trygg og bærekraftig produsert og distribuert mat) av pandemien.
Bransjeaktører påpeker dessuten at dersom større deler av norsk eksport framover går til
husholdninger og ikke til HORECA, kan det medføre endrede/strengere krav med tanke på
miljøsertifisering av sjømatprodukter. Det er også større oppmerksomhet rundt bærekraftig
fôrproduksjon, f.eks. hvilke råvarer som brukes i produksjonen og logistikk. (Steen 2020 et al. og Almås
et al. 2020).
Koronasituasjonen har så langt hatt liten påvirkning på den norske prosessindustrien sammenlignet
med for eksempel olje og gass. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen det neste året.
Dette er særlig med tanke på norske bedrifters rolle som underleverandører til store globale
markeder. Et eksempel er bilindustrien, som har opplevd et kraftig fall i etterspørselen. Til tross for
dette ser flere på situasjonen som en mulighet til å fremskynde allerede planlagte klimatiltak og på
den måten gjøre industrien mer robust når situasjonen normaliserer seg. Det er særlig fokus på å få
finansiering til å utvikle fullskalaprosjektet for CO2-fangst og lagring og på å få på plass store satsinger
på sirkulærøkonomi. Man ser altså for seg at koronakrisen kan være med på å fremskynde den grønne
omstillingen innen prosessindustrien (Steen et al. 2020).
På grunn av det store mangfoldet i vareproduserende industri er det krevende å kort oppsummere
generelle trender for denne sektoren. Når det gjelder bærekraft er det gryende omstilling mot sirkulær
økonomi, hvilket kommer til uttrykk i økt oppmerksomhet om bedre råstoffutnyttelse, lavere utslipp,
lavere energiforbruk, material- og produktgjenbruk, nye forretningsmodeller (for eksempel produkt
som tjeneste), design for gjenvinning og reparasjon og lignende (Steen et al. 2020).
Mange grønne omstillingsprosjekter handler om store investeringer for den enkelte bedrift, samtidig
som realisering av prosjektene er avhengig av andre aktører i verdikjeden. Det er en bekymring at
omstillingen og investeringer i for eksempel ny grønn teknologi er i ferd med å bremse og i enkelte
tilfeller stoppet opp hos bedriftene fordi avkastningen ligger for langt frem i tid og/eller er for usikker.
Vi får signaler om at eksisterende samarbeidsprosjekter reduseres eller avvikles, og få nye
utviklingsprosjekter igangsettes. Dette vil kunne bidra ytterligere til oppbremsingen. Samtidig ser vi at
86 prosent av bedriftene som svarte på spørreundersøkelsen (se Figur 4) sier at å finne rett
samarbeidspartner i løpet av de neste to-tre årene er avgjørende om man skal lykkes. Det er med
andre ord grunn til å tro at samarbeidsprosjekter også om det grønne skifte, vil være viktig i årene som
kommer.
Usikkerheten er knyttet til en rekke faktorer. Norge er ledende innen utviklingen av grønn teknologi på
mange områder og har naturressurser som kan utnyttes på en bærekraftmåte (Almås et al. 2020). For
mange av næringene er den teknologiske risikoen på mange vis den samme som før krisen. Den økte
usikkerheten handler mye om hvordan de ulike markedene utvikler seg. Vil forbrukerne legge vekt på
dyrehelse og bærekraft når de kjøper laks? Vil bilindustrien være villig til å betale ekstra for mer
bærekraftig norsk aluminium?
Det synes å være et betydelig gap mellom strategiske ambisjoner og operative handlinger. Med den
store usikkerheten som råder nå, sitter denne typen investeringsbeslutninger langt inne hos private
aktører. Noe av usikkerheten handler om «internasjonale spilleregler» knyttet til for eksempel CO2avgifter/-toll og kan kun løses på en internasjonal arena. Dersom Norge skal bruke krisen som en
mulighet for omstilling og til å skape et mer bærekraftig næringsliv, vil det kreve betydelig bidrag til
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risikoavlastning. Målrettede tiltak og virkemidler kan kompensere for bedriftenes manglende mulighet
til å prioritere bærekraft i krisetider, og faktisk fremskynde aktiviteter som bidrar til grønn omstilling.

2.1. Digitalisering som trend under koronakrisen
De siste månedene har «sjokk- digitaliseringen» av samfunnet redusert digitale terskler og bidratt til
økt taktskifte i bruken av teknologier. Bare den siste tiden har 800 000 elever i Norge mottatt digital
undervisning og oppfølging. I helsesektoren er det utviklet og lasert digitalt og automatisk
sporingssystem for koronasmitte, samt introdusert avstandsmonitorering av pasienter eksempelvis
gjennom videokonsultasjon hos lege. Digitaliseringskompetansen har økt blant folk, og vil trolig bidra
til høyere forventinger om digitale løsninger fremover (Almås et al. 2020).
For norsk næringsliv er digitalisering en tydelig trend på tvers av både bransjer og faser, både internt i
bedriftene og i arbeidet eksternt mot kunder og samarbeidspartene (Sørheim et al. 2020). Foreløpige
forskningsfunn tilsier at digitaliseringstrenden vil føre til varige endringer i arbeidsformer og
forretningsmodeller. Innovasjon Norge erfarer imidlertid at parallelt med at digitaliseringstakten øker
hos mange bedrifter, øker også kompetansegapet mellom bedriftene. De som ikke henger med, vil få
svekket konkurransekraft.
Flere kilder peker på digitaliseringstrenden som en mulighet for norske bedrifter med gode digitale
forutsetninger og høyt utdannet arbeidskraft. Dersom norske bedrifter lykkes med å skape gode
digitale løsninger, kan de styrke sin posisjon i markedene framover (Sørheim et al. 2020).
Tilbakemeldingen fra enkelte unge bedrifter med høy grad av digital kompetanse er nettopp at de snur
seg rundt i og tilpasser teknologien til behovene som oppstår i kjølvannet av krisen.
Næringslivets innspill til Innovasjon Norge understøtter dette poenget; Norge hadde allerede før
koronakrisen høy grad av digital kompetanse, et teknologisk avansert næringsliv, høy grad av tillit i
samfunnet, og har sammenliknet med mange andre land kommet langt på blant annet digitaliseringen
av myndighetskontakt. Norge har så langt ikke lykkes med å eksportere disse løsningene, og
koronakrisen har aktualisert behovet for digitale løsninger globalt. Dette kan bety store muligheter for
norsk næringsliv.
Samtidig peker Steen et al. (2020) på at det er lite trolig av digitalisering som følge av koronakrisen er
særegent for norsk næringsliv. Dette er antakelig et globalt fenomen, og det er dermed lite sannsynlig
at norsk næringsliv sammenliknet med næringslivet internasjonalt relativt sett er styrket på grunn av
pandemien.
Hva sier de ulike næringene om digitalisering?
I havbruksnæringen oppgir bedriftene at de som følge av koronakrisen i større grad enn tidligere
benytter digitale verktøy som eksempelvis videokonferanser og «digitale arbeidsplasser». Videre sier
bedriftene at for driften av bransjen vil digitaliseringen som har oppstått under krisen kunne ha varige
endringer (selv om prosjekter på kort sikt vil stoppes eller satt på vent). Før koronakrisen opplevde
næringen et økt søkelys på kvalitetssikring, sertifisering og dokumentasjon av produktene. Videre fører
fokus på bærekraft og trygg matproduksjon til høyere krav til transparens og dokumentasjon. Dette er
eksempler på drivere som vil kunne føre til varige digitale endringer innenfor havbruksnæringen.
Dataovervåkning av produksjon er et annet eksempel.
Det forventes at koronakrisen vil bidra til å akselerere behovet for moderne teknologi og digitalisering
innenfor matvareproduksjon (Almås et al. 2020). Krisen har dessuten aktualisert automatisering av
landbruket slik at næringen kan gjøre å seg mindre avhengig av utenlandsk arbeidskraft.
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Innenfor digital varehandel har «sjokk-digitaliseringen» ført til endringer i kjøpsadferd både på
bedrifts- og konsumentmarkedet. Den store endingen innenfor varehandel er knyttet til betydelig
øking i netthandel. Dette har åpnet muligheter for innovative digitale løsninger for salg- og
markedsføring, og betyr økte muligheter for bedrifter som evner å omstille seg raskt og profitere på
den nye digitale kjøpsadferden. Overgangen til digital kommunikasjon har imidlertid også vært
utfordrende, spesielt ved demonstrasjoner av avanserte teknologiske produkter overfor utenlandske
kunder. Flere har likevel utviklet innovative virtuelle løsninger som fremover vil være et supplement til
reiser og fysiske møter. Flere aktører svarer at rene digitaliseringsprosjekter har skutt fart gjennom
intern ressursallokering til dette arbeidet. Som følge av digitaliseringstrenden vil bedrifter som leverer
digitale løsninger for kommunikasjon og handel kunne forvente økt mulighetsrom.
For nye vekstbedrifter (definert som bedrifter som har mer enn 20 prosent årlig omsetningsvekst) gikk
overgangen til digitale salgsprosesser raskt i perioden etter nedstengingen av Norge. Bedriftene oppgir
at dette var en kritisk faktor i den umiddelbare håndteringen av krisen. For denne gruppen av bedrifter
har koronakrisen tydeliggjort forskjellene mellom bedriftene når det gjelder digitalisering. Noen klarer
å snu seg raskt og respondere på nye muligheter. Dette gjelder særlig de bedriftene som tilbyr
løsninger for digitalisering av kommunikasjon og opplæring og/eller kostnadsbesparende løsninger til
kundene.
For oljeindustrien er viktige drivere for digitalisering mulighetene for mer kostnadseffektiv drift og
sikkerhet. Selv om digitalisering kan bidra til å redusere kostnadsnivået og dermed gjøre det mulig å
operere lønnsomt i tid med lav oljepris, er det sannsynlig at investeringene i nye digitale teknologier vil
bli utsatt grunnet mangel på kapitaltilgang, men at investeringene trolig vil gjenopptas når den akutte
krisen er over (Steen et al. 2020).
Videre peker Steen et al. (2020) på at for digitaliseringen i maritim sektor har fokus vært på big data,
automatisering, kunstig intelligens og kommunikasjonsteknologier i utvikling av selvstyrende fartøy.
Her pekes det på at koronakrisen kan bremse utviklingen av digitale teknologier uten offentlig
finansiering.
Innenfor prosessindustrien forventer bedriftene at større digitaliseringsprosjekter vil bli gjennomført
som planlagt (eller får større fokus). En annen kilde peker på at selv om digitaliseringsprosjektene vil
bli gjennomført, må de utsettes grunnet utfordringer knyttet til gjennomføring av FoU- arbeid under
smittevernregler.

2.2. Kapitaltilgang og krisen
SSB forventer en nedgang i investeringer i næringslivet på 16-17 prosent i år og en svak oppgang i
perioden 2021-2023. De sier videre at selv med en positiv vekst vil investeringsnivået i 2023 ligge ca.
10 prosent under 2019 investeringene/nivået. En viktig årsak er usikkerheten som krisen har skapt. EU
peker på behovet for økte investeringer for å komme seg ut av krisen. Men den økte usikkerheten
medfører også økt risiko for de private aktørene og redusert investeringsvilje (se også Manson 2020).
EU-kommisjonen fremmer nå et revidert InvestEU program (COM (2020) 403 final) som skal redusere
risikoen ytterligere og gjøre det mer attraktivt for private investorer å gå inn. Programmet skal også
bidra til å sikre europeisk kontroll over strategisk viktige produkter og verdikjeder.
Nærmere 40 prosent av bedriftene som svart på den første spørreundersøkelsen til Innovasjon Norge
sa at de hadde eller ville innen en måned få likviditetsutfordringer (se Figur 1). 34 prosent var da
allerede i kontakt med banken sin (se Figur 1). Den første fasen av koronakrisen handlet som nevnt
innledningsvis, om å sikre likviditeten, få oversikt og få på plass smitteverntiltak. Den andre fasen som
mange fortsatt er inne i, handler om konsentrasjon. Det kan være å kutte de kostnadene som kan
kuttes, ha en dialog med kundene osv. (Sørheim et al. 2020). 70 prosent av bedriftene sier at de
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fortsatt har fokus på å kutte kostnader der de kan, og halvparten sier at de må fortsatt skaffe
ytterligere driftskapital (se Figur 3). Men flere og flere bedrifter begynner å se fremover – hva vil det
neste halvåret bringe?
I arbeidsnotatet Innovasjon i krisetider (Sørheim et al. 2020) har man sett på vekstbedrifter og deres
kapitaltilgang. Den viser at etablerte bedrifter i den første fasen av krisen, gjorde tiltak for å bygge
motstandsdyktighet, blant annet ved å bygge opp likviditet gjennom å utsette prosjekter, utsette
investeringer, permitteringer, reforhandle lånebetingelser, følge opp eksisterende kunder og
leverandører tett og sikre at disse kanalene holdt seg åpne.
For mange bedrifter handler det nå om å bygge økonomisk motstandskraft for det som kan komme.
Det er lettere for etablerte bedrifter som allerede har et solid fundament på plass å bygge opp en
buffer. Nye vekstbedrifter forsøker også å bygge motstandsdyktighet, men da gjennom å planlegge for
en lenger «runway» med den kapitalen de har, og styrke likviditeten gjennom å søke offentlige
virkemidler. De har også i noen grad permittert for å redusere kostnadene. Faren med å permittere er
at virksomheten stopper helt opp, og kritisk kompetanse kan forsvinne fra bedriften. Bedrifter som
allerede har en svak eller svekket likviditet og/eller tynn kapitalbase ved inngangen til krisen, har
opplevd dette som svært krevende (Sørheim et al. 2020).
Usikkerheten knyttet til hvordan markedet vil utvikle seg går igjen i signalene vi får fra næringslivet og i
det forskerne har funnet. Det er ikke nødvendigvis mangel på kapital som sådan slik vi opplevde under
finanskrisen som er problemet. Det er i større grad en «mangel» på både tilbud og etterspørsel etter
varer og tjenester. Konsekvensen er at bedriftene ikke vil å låne penger da man ikke vet om man vil
evne å betjene lånet.
Flere nye vekstorienterte bedrifter er fremdeles «pre-revenue», og gitt at de har kapital til å fortsette
driften vil klare seg enn så lenge. De som er i gang med å hente inn ny kapital merker at bildet har
endret seg. Investorene har trukket seg tilbake og er mer avventende, og engleinvestorer og familier
som har plassert sin kapital i markeder og bransjer med sterk nedgang er svært forsiktige med å
investere i usikre bedrifter nå (Sørheim et al. 2020 og Mason 2020). 64 prosent av bedriftene (se Figur
4) sier å skaffe risikovillig finansiering vil være viktig om man skal lykkes de neste to-tre årene. Det er
med andre ord viktig å se til at det finnes risikovillig kapital etter hvert som behovet melder seg.
Prosessindustrien har i hovedsak kapitalsterke, utenlandske eiere. Imidlertid opplever flere at
råvareprisene har falt, noe som fører til at enkelte produserer med mindre marginer, eller produserer
til lager. Leverandørene sliter imidlertid med sin kontantstrøm. I denne situasjonen forsøker de
samtidig å manøvrere seg i de nye offentlige finansieringsmulighetene, i tillegg til å søke oppdrag i
næringer og bransjer som er mindre rammet av korona.
Havbruksnæringen har hatt gode tider i flere år og er kapitalsterke. Bransjen spådde selv, også før
koronasituasjonen, at prisene i markedet ville bli noe redusert og gå tilbake til en økning først i 2023.
Det pekes også på usikkerhet knyttet til hvordan etterspørselen i de internasjonale markedene vil
utvikle seg. Det vil de neste årene bli vanskeligere å oppnå samme gode lønnsomhet, men likevel vil
bransjen ha en økonomisk bærekraftig drift. Leverandørene til næringen har i stor grad kommet seg
gjennom krisen så langt på grunn av kontrakter som ble inngått før krisen. Spørsmålet blir hva vil skje
nå disse kontraktene går ut.
Bedriftene innen internasjonale og digital varehandel kutter, som alle andre, kostnader der de kan.
Flere har sett seg nødt til å permittere ansatte helt eller delvis i perioder de siste månedene, og flere
reduserer investeringer eller velger kun å gå videre med de investeringene som vil lønne seg på kort
sikt. Videre har det dannet seg et inntrykk av at innovasjonsselskaper og oppstartsbedrifter klarer seg
relativt bedre enn oppskaleringsbedrifter og firma som er på vei inn i markedet. Generelt er det mye
usikkerhet knyttet til neste halvår og 2021. Mange bedrifter så langt har nytt godt av allerede etablerte
salgsavtaler og valutakontrakter som har sikret marginene for første halvår, men jevnt over forventes
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det færre og mindre bestillinger fra kunder i neste halvår, noe som gjør framtidsutsiktene usikre
(Sørheim et al.2020).
Bedriftene har de første ukene av koronakrisen måttet løse de umiddelbare problemene knyttet til for
eksempel sikre likviditet, reforhandle lånevilkår osv. Men mye tyder på at mange næringer og bedrifter
står overfor en «forsinket» koronakrise som kan ramme hardt mot slutten av 2020, og i 2021. Å sikre
de riktige investeringene slik at omstillingen og det grønne skiftet fortsetter vil være avgjørende de
neste årene. 64 prosent av bedriftene (se Figur 4) sier å skaffe risikovillig finansiering vil være viktig om
man skal lykkes de neste to-tre årene. Det er med andre ord viktig å se til at det finnes risikovillig
kapital etter hvert som behovet melder seg.

2.3. Internasjonal handel i lys av koronakrisen
Koronakrisen er en global krise, og en krise som på veldig kort tid ble verdensomspennende.
Bedriftene med internasjonal handel mot Asia var blant de første som ble oppmerksom på effektene
av krisen. Gjennom de siste månedene har nedstenginger og restriksjoner preget verden i en bølge
som startet i Asia, gikk over i Europa og til slutt har rammet Amerika. De strenge tiltakene innført i
ulike land førte til endringer i atferdsmønster og etterspørsel i flere næringer og WTO anslår at global
handel vil falle mellom 13-32 prosent i år, avhengig av hvor alvorlig koronakrisen blir.
Videre har koronakrisen aktualisert problemstillinger og dilemmaer knyttet til nasjonal
forsyningssikkerhet og utfordringer knyttet til internasjonal proteksjonisme. Pandemien og påfølgende
nedstengning førte til at mange bedrifter fikk utfordringer med å skaffe nødvendige forsyninger.
Bedrifter med europeiske underleverandører opplever få forsyningsproblemer, mens bedrifter med
hele eller deler av produksjonen utenfor Europa opplevde allerede i januar utfordringer med ustabile
leveranser. Eksempelvis erfarte deler av prosessindustrien at avtalte leveranser stoppet helt opp over
lengre tid, og vi har sett flere eksempler på leveranser som har hatt utfordringer ved ulike
grenseoverganger. Generelt er trenden at bedriftene ønsker å gjøre seg mindre avhengig av
leverandører utenfor Europa gjennom for eksempel å inngå alternative avtaler med europeiske
leverandører. Samlet sett vil dette kunne medføre betydelige endringer i organiseringen av
produktutvikling, prototyping og produksjon (Sørheim et al. 2020).
Parallelt med økt risiko knyttet til leveringssikkerhet, uttrykker næringslivet bekymring for økt global
proteksjonisme og nasjonalisme. Dette kan også forsterkes av ulike nasjonale støtteordninger som
verner om sine egne bedrifter. Norge er en liten åpen økonomi som er avhengig av internasjonal
handel, og det er derfor avgjørende for norsk næringsliv at internasjonale handelsstrømmene fungerer
og har stabile og langsiktige rammebetingelser. Det fremheves derfor at det er viktig at norske
myndigheter opprettholder og videreutvikler handelsavtaler gjennom WTO, EØS-avtalen og bilaterale
handelsavtaler. Et annet innspill er viktigheten av at Norge ikke er med på å bygge opp
handelsbarrierer og selv bidrar til økt proteksjonisme.
Koronakrisen har også aktualisert behovet for å ha kontroll på hele/større deler av verdikjeden
innenfor visse næringer. Et eksempel på dette er norsk oppdrettsnæring som er avhengig av import av
fôr fra utlandet, herunder soya fra Brasil. Sjømat Norge (2020) har foreslått at det etableres et eget
industriutviklingsprogram for fôrproduksjon som har som formål å styrke Norges posisjon på dette
området. Et annet eksempel er farmasøytisk industri. Pandemien har satt fokus på tilgang til vaksiner
og andre medisiner, samt landets beredskapssituasjon på dette området. I søken etter å utvikle
biofarmasøytiske produkter for å møte utfordringer med antibiotikaresistens og andre sykdommer,
har Norge konkurransefortrinn gjennom marine mikroorganismer som til nå har vært lite utforsket.
Med riktig tilrettelegging kan antibiotika utvikles industrielt i Norge.
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På kort sikt har pandemien forårsaket en rekke utfordringer i internasjonal handel. Men bedriftene
Innovasjon Norge har kontakt med understreker også at dette er et mulighetsrom. De understreker at
Norge må bruke denne muligheten på å tenke langsiktig og satse på løsninger til globale
samfunnsutfordringer som vi vet kommer i fremtiden. Bedriftene trekker spesielt frem satsninger på
grønn energi og grønn skipsfart.
Dette sier de ulike næringene
I undersøkelsen sendt i 19. mars spurte Innovasjon Norge om forventningene om eksportandeler i
2020 (Figur 7). For bedriftene med det internasjonale markedet som sitt viktigste er forventningene
nokså jevnt fordelt. Blant de spurte er det 36 prosent som forventer at eksportandelen vil være større i
2020 enn i 2019. Dette er hovedsakelig bedrifter fra IKT og faglig, vitenskapelig og teknisk
tjenesteyting. Blant bedriftene som forventer tilsvarende eller lavere eksportandeler enn i fjor er det
fest bedrifter fra industri.

Forventninger om eksportandel 2020
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Figur 7: Forventninger til eksportandel i 2020, blant bedrifter med internasjonale markeder som det viktigste (n-313).

Havbruksnæringen står for en betydelige eksportverdier i Norge. Så langt ser det ut til at næringen har
vært lite berørt av koronakrisen, og har dermed klart å opprettholde et høyt eksportvolum (med hjelp
av svak krone). I starten av krisen falt store deler av HORECA- markedet for norsk laks og ørret bort.
Næringen omstilte seg imidlertid raskt til å økte leveransen til det private konsumentmarkedet. Dette
har ført til en vriding i hvilke marker eksporten går til; mens omsetningen har gått betydelig ned på
eksempelvis det italienske markedet, har det samtidig tatt seg opp i andre land. For
leverandørindustrien har krisen hatt mer negativ virkning internasjonalt da en rekke prosjekter er blitt
satt på vent grunnet manglende finansiering.
Hvordan utviklingen på det det globale markedet utvikler seg for oppdrettere og leverandører på sikt,
er imidlertid usikkert. En vedvarende økonomisk nedtur vil påvirke global etterspørsel etter sjømat, og
det er fare for at det bygger seg opp store eksportlagre med laks i enkelte eksportland (Steen et.al.
2020). Videre opplever havbruksnæringen en trend hvor det er større etterspørsel etter ferdigpakket
vare, og næringen uttaler at de ønsker å utvikle et større omfang av videreforedlingen nasjonalt.
Sammenliknet med for eksempel olje- og gassindustrien har prosessindustrien vært lite berørt av
krisen. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til det neste året og spesielt med tanke på norske
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bedrifters rolle som underleverandører i store globale markeder (eksempelvis bilindustrien som har
hatt kraftig fall under koronakrisen) (Steen et al. 2020). Enkelte bedrifter innenfor prosessindustrien
ser på hvordan de fremover kan være mindre sårbare med tanke på in-source fra sin verdikjede, og
dermed på hvordan de kan kjøpe innsatsfaktorer nærmere sitt virkested (Sørheim et al. 2020).
Industrien ønsker også en vridning mot mer spesialisere produkter for å være mindre avhengig av
spotmarkedsprisene.
Bedrifter innenfor internasjonal og digital varehandel opplyser om at de med bakgrunn i
leveranseproblemene som har oppstått under krisen, samt negativ valutaeffekt, nå søker å etablere
nasjonale og europeiske forsyningskjeder fremover. Flere tror dette er en trend som vil vare en stund.
De produsentene som er avhengige av en eller få kunder har begynt å diversifisere sin
produktportefølje for å ha flere ben å stå på dersom hovedkunden skulle få problemer.
Designavdelinger og prototyputvikling ser ut til å være noe av det mest aktuelle å flytte tilbake på kort
sikt (Sørheim et al. 2020).
Leverandørindustrien til oljenæringen er truffet fra to hold; mens koronapandemien og nedstengingen
av økonomien reduserer etterspørsel, har overproduksjon av olje fra OPEC+ ført til oljeprisfall. Prisen
på et fat nordsjøolje falt fra om lag USD 50 i starten av mars til under USD 20 i april. I tider med lav
oljepris reduserer oljeoperatørene investeringene. Nedgang i investeringer som følge av lav oljepris
sammen med koronakrisen skaper store utfordringer i norsk leverandørindustri. Mange leverandører
har allerede nedbemannet og/eller permittert ansatte. Rystad Energy har estimert at
investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel kan falle med 38- 49 prosent i 2022 sammenliknet med
2019. Samtidig er oljeproduksjonen i ferd med å justere seg, og siden bunnoteringen i april har
oljeprisen økt 75 prosent. Anslagsvis sier man at oljeprisen kan komme til å stige til USD 46 og 55 per
fat i hhv. 2021 og 2022. Regioner med mange bedrifter innen olje og gass næring og leverandørindustri
er bekymret for ringvirkningene den lave investeringsraten vil ha i tiden fremover.

2.4. Krisens påvirkning på innovasjonsevnen i næringslivet
Krisen rammer næringslivet ulikt og har i deler av næringslivet bidratt til en akselerasjon av
innovasjonsprosesser, slik som bedrifter som tilbyr digitale løsninger. Det er også etablert en større
aksept for å teste produkter og tjenester tidlig i markedet, innen visse sektorer, og dette kan løfte
innovasjonstakten. Imidlertid er bransjer og sektorer svært ulikt berørt og i noen få deler av
næringslivet er aktiviteten på tilnærmet normalt nivå, slik som eksempelvis akvakultur.
I nedgangstider forholder hver enkelt bedrift seg ulikt til innovasjonsarbeid. Noen setter prosjektene
på vent, mens andre signaliserer at de gjør en bevisst satsing på forskning og innovasjon (Sørheim et
al. 2020).
Likevel er det store bildet at bedriftene setter innovasjons- og utviklingsprosjekter på vent eller avlyser
på grunn av de usikre fremtidsutsiktene. Kapitalmarkedene er avventende og flere melder om at både
investorer og kunder sitter på gjerdet. Dette gir grunn til bekymring med tanke på å kunne utnytte de
mulighetene som ligger i krisen og på lengre sikt for den omstillingen norsk næringsliv står overfor. Det
vekker også bekymring at mange mindre vekstbedrifter melder om at samarbeidet med etablert
næringsliv avsluttes. Kutt hos de større aktørene gjør at kundegrunnlaget til flere av de nye
vekstselskapene forsvinner.
Innovasjon Norge har fått tilført betydelige ressurser i forbindelse med krisen og ser nesten en dobling
i antall saker som er bevilget sammenlignet med fjoråret. Det er positivt at så mange bedrifter har
kapasitet og evne til å investere i innovasjon i så krevende tider. Imidlertid kreves betydelig offentlig
innsats for å avlaste økonomisk risiko og mobilisere de deler av næringslivet som tidligere ikke har
kjennskap til virkemiddelapparatet.
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3. Hvordan ruster vi oss for restart?
3.1. Øke takten i det grønne skiftet
Innovasjon Norge er bekymret over signalene som kommer frem i analysene av nåsituasjonen.
Risikoen for en oppbremsing av takten i det grønne skiftet er reell. Næringslivet har store ambisjoner
om å bygge grønne lønnsomme forretningsmodeller som skaper verdier for kunder og samfunn, men
mye tyder nå på at avstanden mellom ambisjon og reelle investeringer i grønn innovasjon øker. Sett
opp mot klimakrisen er koronakrisen kortvarig og de langsiktige målene om grønn konkurransekraft
bør få betydelig oppmerksomhet og prioritering de kommende årene.
Med større låne- og tilskuddsrammer, har Innovasjon Norge nå mulighet til å finansiere flere og større
prosjekter. I fjor hadde om lag halvparten av våre prosjekter positive klimaeffekter, hovedtyngden av
de øvrige var nøytrale. For å bidra til å holde aktiviteten oppe, vil vi om kort tid invitere norske
bedrifter til å søke midler til arbeidet med grønn omstilling.
Innovasjon Norge foreslår å øke andelen offentlige investeringer som bidrar til grønn omstilling. Her
sitter næringslivet på løsningene, men kommer i for liten grad i inngrep med de offentlige innkjøperne.
Innen mobilitet, fornybar energi, bygg og anlegg, grønn transport til havs og sirkulærøkonomi kan
Norge løfte frem nye innovative løsninger for verdensmarkedet gjennom bruk av innovative offentlige
anskaffelser, reguleringer og standarder. Motkonjunkturtiltak bør ha som formål å bidra til innovasjon
og omstilling.
Innovasjon Norge foreslår også er sterkere kobling mellom nasjonale og europeiske virkemidler. EUs
“Green Deal”, som i praksis er Europas nye vekststrategi byr på mange muligheter for norsk næringsliv,
men vi må sikre en trapp fra de regionale, nasjonale til de europeiske virkemidlene. Neste år lanseres
Horisont Europa. Budsjettet som er foreslått er på 100 milliarder euro. Skal norske bedrifter nå opp i
konkurransen må vårt nasjonale virkemiddelapparat legge seg tett opp mot målene og ambisjonene i
EU.

3.2. Et felles løft for norsk eksportarbeidet
De internasjonale rammebetingelsene er dramatisk endret som følge av krisen. Deler av næringslivet
erfarte betydelige utfordringer knyttet til sikre leveranser og bortfall av etterspørsel over natten.
Usikkerheten omkring utviklingen i internasjonal økonomi, endrede forbrukermønster og stabilitet i
internasjonale handelsavtaler er stor. For Norge kan dette være dramatisk. Vår økonomi er basert på
åpen internasjonal handel og bedrifter i hele landet inngår i internasjonale verdikjeder. Allerede før
krisen tapte Norge eksportandeler. Nå må vi gi et løft til bedriftene i Norge som kan og vil nå nye
internasjonale kunder med produkter og tjenester verden har behov for.
Innovasjon Norge har et stort ansvar her. Vi er hovedaktøren i virkemiddelapparatet for
eksportfremme. Vi samarbeider tett med utenrikstjenesten, Sjømatrådet, Norwep og andre i Team
Norway. Vi mener tiden er inne for et mer strategisk og samlet Team Norway som jobber systematisk
med å bringe ideer og løsninger fra Norge ut i verden. Det er tiden for å prioritere noen områder hvor
vi vet det ligger internasjonale markedsmuligheter og vi sitter med kunnskapen og løsningene.
Innovasjon Norge foreslår derfor å sammen med Team Norway og næringslivet peke på og prioritere
konkrete muligheter internasjonalt, med høyt potensial hvor vi skal jobbe systematisk for løfte frem de
beste bedriftene, koble, åpne dører og redusere risiko. Vi ser behovet for et “Business
Norway”, inspirert av våre svenske, danske og franske søsterorganisasjoner. Vi vil derfor ta initiativ til å
etablere et slikt samarbeid med næringsorganisasjoner, klynger og andre virkemiddelaktører.
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3.3. Gründere og vekstbedrifter
Norge har et stort antall oppstartselskaper og har gjennom de siste årene fått en kultur og aksept for
entreprenørskap. Imidlertid sliter Norge, som resten av Europa, med at for få små og mellomstore
bedrifter vokser. Under innovasjonstalen 2019 pekte Innovasjon Norge på behovet for flere
vekstbedrifter i Norge.
Usikkerheten i utviklingen av norsk og internasjonal økonomi er betydelig. Med innsikten vi sitter på i
dag ser det ut til at krisen rammer nye vekstselskaper spesielt ettersom marginene er små og risikoen
ofte er høy. Dette gir grunn til bekymring ettersom dette segmentet representerer fremtidens
næringsliv. Mange av Norges fremtidige vekstbedrifter er fremdeles ikke etablert.
Vi vet at kapitalmarkedssvikt intensiveres i styrke med økt generell makroøkonomisk usikkerhet,
og det ser ut til at det vil ta tid før man er tilbake til normalkonkjunktur. Vi vet at mangel på risikovillig
kapital er spesielt krevende for bedrifter i tidlige utviklingsfaser, og spesielt for kunnskapsintensive
bedrifter, hvor immaterielle eiendeler og humankapital har lav panteverdi. Også godt
etablerte bedrifter opplever svikt i kapitaltilgangen. Det er spesielt behov for risikoavlastning for
bedrifter i lengre utviklingsløp, i markeder under utvikling, og for prosjekter med høy risiko knyttet til
inntjening.
Behovet for vekstkapital vil vare ut over koronakrisen. Innovasjon Norge anbefaler at myndighetene
legger til rette for langsiktige løp for tilgang til tidligfase og vekstkapital. Offentlig kapital må har som
formål å senke risiko slik at private kapitaltilbydere går inn i nye innovative prosjekter som vi er
avhengig av for å sikre omstilling og diversifisering av norsk økonomi.

3.4. Verdikjeder og samspill
Ulike deler av landet har ulike forutsetninger for næringsutvikling og innovasjon. Innovasjon skjer i
samspill mellom ulike aktører.
Fylkeskommunene har fått en viktigere rolle som regional samfunnsutvikler. Smart
spesialisering handler om å bygge på kompetansen og ressursene i regionen, for å utvikle nye
næringsområder. Mange av forutsetningene for det regionale arbeidet fylkeskommunene har gjort,
har endret seg. Innovasjon Norge oppfordrer derfor fylkeskommunene til på nytt å involvere de
regionale kunnskapsaktørene og næringslivet, og spisse strategiene. Vi må få til mer for mindre.
Derfor må vi unngå dobbeltarbeid. Innovasjon Norge er et verktøy for fylkeskommunene. Vi kan gjøre
ting bedre og annerledes og vil gjerne utfordres. Men vi advarer mot å etablere parallelle strukturer
for næringsutvikling.
De store bedriftene er viktige lokomotiver for innovasjon og trekker med seg verdikjeder med små og
mellomstore bedrifter. Samtidig vet vi at de store har nytte av innovasjonskraften som ligger hos
innovative oppstartsbedrifter. Dette samspillet er avgjørende i utviklingen av nye verdikjeder.
Innovasjon Norge har gjennom krisen fått innspill fra flere av Norges største bedrifter. De gir uttrykk
for at de savner arenaer for samspill seg imellom og interaksjon med gründere og vekstbedrifter på
tvers av sektorer og fag. De er villige til å ta på seg rollen som lokomotiver for norske verdikjeder,
nasjonalt og internasjonalt.
Innovasjon Norge vil derfor lansere et «lokomotivprogram» som vil fungere som en katalysator for
samarbeidet mellom store og små bedrifter på tvers av næringer og regioner.

3.5. Offentlig privat samarbeid for omstilling
Hvordan verden skal se ut på andre siden av krisen kan vi påvirke. Men det krever at vi går i takt og har
felles mål. Dette er tiden for å styrke partnerskapet mellom offentlig og privat sektor. Det offentlige
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må stimulere til innovasjon gjennom bruk av etterspørselsdrevne virkemidler som offentlige
anskaffelser, reguleringer, standarder og langsiktighet i rammebetingelsene. Etterspørselssiden må
kobles på tilbudssiden gjennom kapitaltilførsel som sikrer investeringer i innovasjon og utvikling i
næringslivet.
Helse, transport, energieffektivisering, sirkulærøkonomi, matsikkerhet, vannforsyning og beredskap.
Listen er lang over de store samfunnsutfordringene verden står overfor. Løsningene på disse
utfordringene vil være tverrfaglige, kreve en rekke ulike teknologiske nyvinninger og ha et betydelig
internasjonalt marked, ettersom problemene er globale.
Vi har et høyt tillitsnivå i Norge og tradisjon for å løse problemer gjennom samarbeid på tvers av
sektorer, bransjer, hierarkier og partene i arbeidslivet. Den norske modellen er et unikt utgangspunkt
for å få til systeminnovasjon som sikrer at kunnskap og teknologier møtes på tvers og at regelverk,
innkjøp og investeringer går i takt. Men vi må jobbe systematisk og på tvers av alle deler av
innovasjonssystemet og legge til rette for større innovasjoner i møte mellom eksisterende næringer,
ny kunnskap og ny teknologi.
Ofte bremser slikt samarbeid opp av regelverk. Innovasjon Norge foreslår derfor å opprette et
virkemiddel som kobler aktører offentlige problemeiere, virkemiddelapparatet, regelverksutformere,
store og små bedrifter for å jobbe frem løsninger på konkrete problemstillinger som representerer
store markedsmuligheter og har høyt verdiskapingspotensial.
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Forord
Dette notatet er en leveranse som en del av rammeavtalen om å levere kunnskapsgrunnlag til
Innovasjon Norge.
Notatet er en forstudie som har to formål:
•

Bidra til kunnskapsgrunnlaget for Innovasjonstalen

•

Bidra til kunnskap for en hovedstudie som gjennomføres over det neste året

Studien er gjennomført i perioden 7. mai – 1. juni 2020 med et team av forskere fra Nord
Universitet, NTNU og Universitetet i Stavanger.

De som har bidratt er:
Professor Roger Sørheim, NTNU
Førsteamanuensis Torgeir Aadland, NTNU
Professor Gry A. Alsos, Nord Universitet
Professor Arild Aspelund, NTNU
PhD kandidat Ann Elida Eide, NTNU
Førsteamanuensis Dag Håkon Haneberg, NTNU
Førsteamanuensis Thomas A. Lauvås, Nord Universitet
Professor Einar Rasmussen, Nord Universitet
Førsteamanuensis Marte C. W. Solheim, Universitetet i Stavanger

1 Bakgrunn
De økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien er store. Holden et al. (2020:5),
fremhever følgende:
“Koronaepidemien har medført at verdensøkonomien er i en nedgangskonjunktur av
historiske dimensjoner. Aktiviteten i norsk økonomi har falt brått. De omfattende
smitteverntiltakene som ble innført i Norge og i andre land, nedgangen hos våre
handelspartnere og fallet i oljeprisen, bidro til at arbeidsledigheten steg til nivåer vi ikke
har hatt i landet siden annen verdenskrig.”
Covid-19-pandemien bidro til en akutt og uventet krise som har ført med seg betydelige
konsekvenser for internasjonal og norsk økonomi. De omfattende smittevernstiltakene fikk
store følger gjennom å begrense “normal” økonomisk aktivitet. Krisen har vist tydelige effekter
på kort sikt, både som følge av de tiltak som er iverksatt for å håndtere pandemien, og knyttet
til store endringer og økt usikkerhet i internasjonale så vel som nasjonale markeder.
I den pågående situasjonen søker norsk internasjonalt næringsliv nye strategier for å
opprettholde og øke sin virksomhet. Smittevernstiltakene som utgjorde den største
begrensingen på den økonomiske aktiviteten er nå opphevet eller planlagt opphevet, men det
vil fortsatt være en del usikkerhet knyttet til smitteoppblomstring (Holden et al., 2020) og
tilknyttede tiltak. Denne usikkerheten gjør det vanskelig både for enkeltbedrifter og næringer å
forutse hva som vil være gode strategier framover siden det er høyst usikkert hvordan
situasjonen vil utvikle seg.
Covid-19-pandemien vil også ha betydelige konsekvenser på lengre sikt av flere årsaker. Det
er sannsynlig med ulike tiltak i lang tid framover, betydelig redusert økonomisk aktivitet
internasjonalt, langvarige endringer i markedene – herunder endringer i etterspørsel etter varer
og tjenester, endringer i forsyningskjeder, samt endring i kjøpsadferd og hvilke markedskanaler
som foretrekkes. Samtidig representerer den digitale omstillingen muligheter for et teknologisk
avansert næringsliv som det norske, og også utfordringer i den grad at aktiviteten må omstilles
for å kunne respondere godt på mulighetene. Dette gjelder på tvers av en rekke næringer, men
det vil også være forskjeller mellom ulike typer av bedrifter og bransjer. Eksempelvis vil
nystartede og små og mellomstore bedrifter (SMB) være spesielt sårbare på grunn av begrenset
kapitalbase og ressurser for øvrig. Større og etablerte bedrifter kan imidlertid ha betydelige
utfordringer med å gjøre raske tilpasninger. Utfordringer knyttet til å dreie virksomheten bort
fra områder som opplever stagnasjon og over mot nye vekstmuligheter gjelder begge grupper.
I dette notatet ser vi nærmere på hvordan nye norske vekstbedrifter og bedrifter i sentrale norske
næringer har håndtert de første månedene av covid-19-krisen. Mer spesifikt ser vi på følgende
problemstillinger:
(i)

På kort sikt, hvilke hovedutfordringer har oppstått som følge av covid-19pandemien og hvordan har bedrifter i sentrale norske næringer håndtert krisen?

(ii)

Hvordan tilpasser bedriftene seg til den endrede situasjonen når det kommer til
forretningsmodeller, internasjonale markeder, kapitalutfordringer og
innovasjonsprosjekter?

(iii)

Hvilke refleksjoner har bedriftene om framtidige muligheter og utfordringer?
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Covid-19-krisen får betydelig effekt for vekstkraften til norsk næringsliv, og kunnskap om
hvordan et utvalg bedrifter og sentrale næringer opplever og håndterer situasjonen nå vil derfor
være viktig for å utvikle gode og treffsikre tiltak som kan bidra til utvikling og vekst i norsk
næringsliv på lengre sikt. Virkningene av covid-19-krisen varierer sterkt mellom ulike bedrifter
og næringer. I dette notatet ser vi spesielt på nye vekstbedrifter, prosessindustri, havbruk og
digital varehandel.
Gjennom panelintervjuer, bedriftsintervjuer og ekspertintervjuer belyser vi hvilke strategier
bedriftene velger for å håndtere situasjonen. Analysene er basert på innsamlet data i mai 2020
(uke 20 og uke 21), og ulike datakilder som digitale fokusgruppepaneler innenfor de utvalgte
næringene, individuelle intervjuer med casebedrifter, og analyse av tekstdata samlet inn av
Innovasjon Norge i undersøkelse om effekter av covid-19. Datagrunnlaget er beskrevet
nærmere i vedlegg 2.
I kapittel 2 presenterer vi hovedfunnene i studien. I kapittel 3 går vi kort gjennom noen
internasjonale studier som belyser virkninger av covid-19, mens vi i kapittel 4 oppsummerer
hvilke utfordringer og tilpasninger som er meldt inn av respondenter til Innovasjon Norges
spørreundersøkelse om koronakrisen. Videre gir vi i kapittel 5 og 6 en grundigere gjennomgang
av funn relatert til bedriftenes umiddelbare håndtering av krisen, henholdsvis med fokus på nye
vekstbedrifter og de utvalgte næringene prosessindustri, havbruk og digital varehandel.
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2 Hovedfunn fra studien
I dette kapitlet beskrives hovedfunnene fra studien. Disse funnene er videre utdypet i
påfølgende kapitler. Der behandles også de næringene vi har fokusert på enkeltvis. I dette
kapitlet trekkes de samlede resultatene frem for hvordan covid-19-pandemien har påvirket
bedriftene og hvordan de har tilpasset seg for å håndtere krisen. Til slutt peker vi på noen
muligheter og trusler for utviklingen framover.
2.1

Variasjoner i hvordan pandemien påvirket næringslivet

Gjennom analysene finner vi at covid-19-pandemien og de medfølgende restriksjonene påvirket
bedriftene direkte på fire hovedområder: Bemanningsutfordringer, markedsutfordringer,
forsyningsutfordringer og likviditetsutfordringer (se Tabell 1).
Bemanningsutfordringer
Den plutselige nedstengingen 12. mars 2020 kom som et sjokk i de delene av næringslivet som
ble berørt først. De umiddelbare virkningene var knyttet direkte til smittevernsrestriksjonene.
Dette handlet delvis om at noen bedrifter hadde flere ansatte i karantene og dermed måtte løse
bemanningsutfordringer på kort sikt, og delvis om at det måtte gjøres praktisk tilrettelegging
for å følge smittevernregler. Det ble gjennomført endringer i organiseringen av arbeidet,
eksempelvis turnusplaner og hjemmekontor, samt nye rutiner for rengjøring og samhandling.
Stengte skoler og barnehager skapte også utfordringer spesielt for små virksomheter der
nøkkelpersoner måtte være hjemme med barn. Lokale karantenebestemmelser forhindret
flytting av ansatte mellom kommuner. Dette rammet særlig leverandørindustrien som fikk
utfordringer med å ferdigstille pågående prosjekt. Deler av leverandørindustrien benytter
internasjonal arbeidskraft som ble mindre tilgjengelig på grunn av innreisereguleringene.
Markedsutfordringer
For enkelte bransjer medførte pandemien utfordringer i markedet, slik som rask og vesentlig
reduksjon i etterspørsel eller prisnivå. Leveransene stoppet opp i noen bransjer og en del
bedrifter opplevde at avtaler ble kansellerte, mens andre bransjer stort sett leverte som før.
Lavere pris i internasjonale markeder ble delvis motvirket av svekket kronekurs. Mange leverer
fortsatt på avtaler som var inngått før pandemien traff. For havbruksnæringen ble frakt en
utfordring, særlig flyfrakt der fraktkapasiteten ble kraftig redusert og prisene mangedoblet. Nye
vekstbedrifter i markedsutviklingsfasen opplevde det som krevende at nesten sikrede avtaler
ble stoppet og det ble vanskeligere å jobbe mot nye kunder. Det opplyses videre at det er
utfordrende å lande større avtaler i de internasjonale markedene slik situasjonen er nå. Når det
gjelder detaljhandel, er nedgangen langt større i de internasjonale markedene sammenlignet
med det norske markedet hvor etterspørselen er mindre påvirket.
Forsyningsutfordringer
Pandemien påvirker også forsyning, og en del bedrifter som har internasjonale forsyningskjeder
opplevde vanskeligheter med å sikre sine leveranser. En del har brukt av eksisterende lager,
men frykter de vil få forsyningsutfordringer framover når disse tømmes (se også kapittel 2.4).
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Likviditetsutfordringer
Den kortsiktige responsen i mange etablerte og nye bedrifter var å ta ned kostnader gjennom
permitteringer, men mange ansatte kom helt eller delvis tilbake i arbeid i løpet av den første
måneden. Likviditetsutfordringer har først og fremst rammet de bedriftene som hadde en
krevende likviditetssituasjon også før krisen. Krisetiltakene motvirket likviditetsutfordringene
en god del på kort sikt, men mange nye bedrifter falt utenfor ordningene. Videre har krisen
rammet nye bedrifter med behov for tilgang på kapital ved at investorer avventer situasjonen.
På grunn av frykt for at krisen kan bli langvarig er mange av de etablerte bedriftene opptatt av
å bygge tilstrekkelig likviditet fra egen drift gjennom å utsette oppgraderinger, FoU og
samarbeidsprosjekter, noe som også rammer leverandører.
2.2

Betinget optimisme – digitalisering kan gi muligheter

Overordnet ser vi en forsiktig optimisme blant norske bedrifter og mange er optimistiske med
tanke på å komme seg gjennom krisen på en god måte. Det første sjokket har lagt seg, og
bedriftene har funnet løsninger på umiddelbare problemer relatert til bemanning, frakt, digitalt
markedsarbeid og lignende. De mest inngripende restriksjoner blir gradvis opphevet, og
stemningen er preget av en følelse av at «vi sto han av». Det er likevel usikkerhet om
utviklingen framover, særlig i internasjonale markeder. Det framheves imidlertid at det norske
næringslivet kan komme styrket ut av den digitaliseringstrenden som nå har akselerert.
Digitalisering er en tydelig trend på tvers av både bransjer og faser, både internt i bedriftene og
i arbeid eksternt mot kunder og samarbeidspartnere. Det er en sterk økning i digitalt salgsarbeid
og mange bedrifter ser dette som nødvendig for å kunne komme ut på den andre siden av krisen
med markedsandelene i behold og endog styrket. Markeder der aktørene tidligere var
konservative og skeptiske til digitale møter med leverandører, har nå i stor grad tatt i bruk
digitale verktøy. Digitalisering av møtevirksomhet er gjennomgående for alle, og noen har også
satt opp avanserte kameraløsninger og benyttet kompleks regi for å kunne demonstrere sine mer
kostnadstunge produkter til internasjonale kunder. Bedriftene tror ikke slike digitale
demonstrasjoner vil erstatte fysisk tilstedeværelse fullstendig, men vil være et supplement i
salgsprosessene fremover. Våre funn tilsier at digitaliseringstrenden vil føre til betydelige og
varige endringer i arbeidsformer og forretningsmodeller hos bedrifter på tvers av bransjer og
faser.
Digitalisering vil særlig kunne gjøre seg gjeldende på følgende områder:
•

Interne arbeidsformer: Ekspressdigitalisering av større bedrifter gjør at disse vil
organisere sitt arbeid på nye måter i fremtiden. Det vil være mindre behov for intern
samhandling gjennom fysiske møter eller samlinger. Kommunikasjonen oppleves som
langt mer effektiv digitalt.

•

Salgsarbeidet: Digitaliseringen gjør at dialogen med kunder og leverandører skjer på nye
måter. Det er mulig å komme i tett dialog med kunder og leverandører på digitale flater.

•

Økt direktesalg endrer forretningsmodeller og verdikjeder: Mange bedrifter ser
muligheter for mer direktesalg via digitale løsninger, både til bedriftskunder og
privatkunder. Det pekes her på at digitaliseringen gir et betydelig mulighetsrom for norske
bedrifter som ligger langt unna markedene.

8

2.3

Hvordan responderer bedriftene på utfordringene pandemien skaper?

Overordnet observerer vi noen interessante trekk ved hvordan bedriftene har håndtert covid19-pandemien (se Tabell 2). Vi ser tre hovedgrupper av responser; umiddelbar krisehåndtering,
konsentrering og utvikling.
Umiddelbar krisehåndtering
Denne strategien handler om å håndtere det første sjokket på kort sikt. For de fleste bedriftene
skjedde dette de første dagene etter nedstengningen. På dette tidspunktet handlet det om å a) ta
vare på ansatte, kunder, relasjoner og samarbeidspartnere, b) finne løsninger for å fortsette
driften innenfor begrensningene gitt av smittevernreglene, c) sikre likviditet ved å søke
krisestøtte og benytte betalingsutsettelser, og d) kortsiktig tilpasning ved å bruke bedriftens
ressurser og ansatte på andre områder, slik som å produsere håndsprit, smittevernutstyr eller
lignende. Bedriftene vektla betydningen av “scanning”; det å holde seg kontinuerlig oppdatert
på utviklingen og forløpet i pandemien, blant annet gjennom tettere dialog med kunder og
ivareta relasjoner. Dette henger også tett sammen med punktet om utvikling og bruk av digitale
løsninger.
Konsentrering
Denne strategien innebærer å konsentrere driften og ta strategiske viktige grep for å sikre at
organisasjonen er robust nok til å klare seg godt gjennom krisen, også dersom den skulle bli
langvarig. Dette henger sammen med at mange bedrifter erfarer at de har klart seg godt gjennom
krisens første fase, men at det er betydelig usikkerhet for hvordan utviklingen vil være
framover. Konsentrering av driften brukes særlig av de større aktørene gjennom å kutte
kostnader og dermed styrke likviditeten i selskapet basert på fullføring av allerede inngåtte
kontrakter. Kostnadskuttene skjer flere steder i organisasjonen, særlig ved at utgifter som ikke
oppleves som helt nødvendige, fjernes så langt det er mulig. Dette omfatter blant annet stopp
av pågående FoU- og innovasjonsprosjekter, og særlig at det ikke inngås avtaler om nye
prosjekter; stopp eller utsettelse av investeringer; begrensning av innkjøp og i noen tilfeller
også permittering av ansatte. Konsolidering handler også om å sikre forsyningskjeder og følge
opp eksisterende kunder tettere, samt i noen tilfeller å flytte hjem deler av virksomheter som
har vært lokalisert i andre land.
Utvikling
Denne strategien handler om å ta grep for å utvikle virksomheten tilpasset den nye situasjonen
og utvikle nye muligheter når det gjelder forretningsområder og forretningsmodeller. Særlig
nye og mindre bedrifter benytter denne strategien. Disse har mindre evne til å konsolidere
driften, blant annet på grunn av mindre ressursbase, men også større utviklingsfleksibilitet.
Utvikling omfatter blant annet å vri produksjonen mot produkter som har etterspørsel også
under krisen, noen ganger økt etterspørsel, å fokusere markedsarbeidet mot nye markeder, slik
som innenlandsmarkeder, og å videreutvikle digitale løsninger. Strategien handler også om å ta
grep og jobbe aktivt med å sikre videre utvikling i selskapet, som for eksempel ved å flytte
ansatte over på utviklingsoppgaver i stedet for å permittere dem ved lavere etterspørsel.
2.4

Økt fokus på forsyningssikkerhet

Pandemien og den påfølgende nedstengningen internasjonalt medførte som nevnt at mange
bedrifter fikk utfordringer med å skaffe nødvendige forsyninger. Bedrifter med europeiske
underleverandører opplevde få forsyningsproblemer, mens bedrifter med hele eller deler av
produksjonen utenfor Europa erfarte allerede i januar 2020 utfordringer med ustabile
leveranser. For eksempel så deler av prosessindustrien at avtalte leveranser stoppet helt opp
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over lengre tid. Bedriftene har gjennom de siste månedene etablert alternative avtaler med
leverandører i Europa for å sikre kritiske leveranser til eksempelvis møbelproduksjon. Fokuset
på forsyningssikkerhet er sterkt økende og det observeres en trend hvor bedriftene ønsker mer
fleksible leverandører i Norge, Norden og Europa. Det er et klart ønske om å gjøre seg mindre
avhengig av produksjon utenfor Europa. Samlet sett vil dette kunne medføre betydelige
endringer i organiseringen av produktutvikling, prototyping og produksjon.
2.5

Hva skjer med innovasjonstakten?

Overordnet ser vi både positive og negative effekter av pandemien på innovasjonsgraden i
norske bedrifter. På den positive siden er det hurtig endringstakt når det gjelder nye, digitale
arbeidsformer. Mange bedrifter i ulike bransjer har sett muligheter i å ta i bruk digitale verktøy,
og har jobbet aktivt med å finne gode modeller for markedsarbeid, digitalt (direkte)salg, samt
intern og ekstern kommunikasjon. Det er også noen bedrifter som tar grep for å utnytte nye
forretningsmuligheter som oppstår i kjølvannet av krisen. Særlig gjelder dette nye bedrifter som
har god kompetanse på digitalisering, der deler av teknologien de utvikler og leverer kan brukes
på nye områder. Dette krever proaktiv produktutvikling, men kan samtidig gi en langvarig god
posisjon i eksisterende og nye markeder.
På den negative siden, framkommer det at flere pågående innovasjonsprosjekter stoppes, og
ikke minst at nye prosjekter ikke igangsettes. Vi har eksempler på at dette gjelder både interne
prosjekter knyttet til produksjonsprosessen, HMS, bærekrafts-prosjekter og lignende, samt
prosjekter knyttet til investeringer eller produktutvikling. Dersom mange bedrifter velger å
holde fast ved konsolideringsstrategien vil det medføre mindre innovasjonsarbeid i bedriftene.
I den grad innovasjon ses på som en overskuddsaktivitet, og dermed kuttes ned på i krisetider,
kan utviklingen framover kunne hemmes og dermed hindre at Norge styrker sin posisjon etter
krisen.
2.6

Leverandørbedrifter går en usikker framtid i møte

Mange leverandører erfarte tidlig en reduksjon i tilfanget på nye oppdrag fordi bedrifter høyere
i verdikjeden reduserte innkjøp og utsatte planlagte utviklings- og investeringsprosjekter.
Igangsatte prosjekter vil som regel fullføres, noe som tilsier at konsekvensene for leverandørene
vil øke over tid når flere av dagens avtaler går mot sluttføring fra tredje kvartal 2020 og utover.
Innen flere bransjer kan små- og mellomstore bedrifter med begrenset kapitalbase møte
betydelige utfordringer siden deres kunder forventer at den reduserte investeringstakten vil
fortsette i alle fall ett til to år framover. Dette vil videre forplante seg til leverandørene.
Imidlertid er det forskjeller mellom næringene. For eksempel er havbruksnæringen, som har
bygd opp en sterk kapitalbase gjennom gode tider, mindre fokusert på å utsette
utviklingsprosjekter. Her planlegger noen aktører i stedet om å fremskynde prosjekter. Dette i
motsetning til prosessindustrien som opererer med lavere marginer. Digitaliseringsprosjekter
synes imidlertid å videreføres i alle bransjer, da digitalisering forventes å øke effektiviteten, i
tillegg å inneha tilleggseffekter, som redusert smitterisiko og mindre sårbarhet for
karanteregler. For leverandørbedriftene kan det være viktig å utvikle markeder i ulike bransjer
for å diversifisere sin eksponering og redusere den negative effekten av investeringskutt.
Leverandørbedrifter peker imidlertid også på at den økte bruken av videomøter har hatt en
positiv effekt for kontakten med potensielle kundebedrifter. Flere leverandører opplever å ha
fått lettere kontakt med personer i ledelsesposisjoner enn tidligere.
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2.7

Nye vekstbedrifter – utfordringer og muligheter

Studien gir et nyansert bilde av koronakrisens påvirkning på nye vekstbedrifter, blant annet
avhengig av bedriftenes bransje og utviklingsfase. Noen nye vekstbedrifter har klart å snu seg
raskt og respondert på nye muligheter, ofte knyttet til nye alternative kundegrupper og ny
anvendelse av bedriftens løsninger. Dette gjelder særlig hvis de kan tilby løsninger som
innebærer digitalisering og/eller effektivisering hos kunden. En økt generell aksept for bruk av
digital kommunikasjon og samhandling har også bidratt til å videreføre, og i noen tilfeller øke,
kundekontakten. Samtidig opplevdes det som krevende å få i stand møteavtaler med nye
potensielle kunder, særlig i startfasen av pandemien. Koronakrisen har videre allerede hatt stor
innvirkning på samarbeid mellom nye vekstbedrifter og etablert næringsliv. Gjennom
utviklingskutt hos de større aktørene forsvinner mye av kundegrunnlaget til nye vekstbedrifter.
Samtidig settes også fremtidige investeringer på vent slik at tiden fremover kan bli svært
utfordrende for mange nye vekstbedrifter som er avhengige av hyppig tilførsel av kapital
gjennom salg og emisjoner. Kapitaltilførsel må da skje i et kapitalmarked som fortsatt er noe
avventende. Både paneldeltakere, casebedrifter og bransjeeksperter fremhever at Norge nå har
en mulighet til å styrke konkurransekraften til norsk næringsliv på de internasjonale markedene
gjennom å investere i innovasjon og vekst.
2.8

Finansiering og likviditet i lys av covid-19

Utfordringer med finansiering og likviditet har vært et sentralt område for myndighetenes
håndtering av pandemiens virkninger på næringslivet gjennom innføring av mange tiltak.
Næringene og bedriftene i denne studien har i svært liten grad benyttet seg av ordningene med
kontantstøtte. Det er ikke overraskende siden disse ordningene primært er rettet mot
virksomheter som ble pålagt å stenge ned eller opplevde umiddelbare direkte konsekvenser av
den plutselige nedstengningen av Norge. Mer overraskende er det at bedriftene i relativt
beskjeden grad benytter seg av ordningen med kriselån som administreres av bankene.
Bedriftene selv (både etablerte og nye vekstbedrifter) framhever at mer gjeld ikke er svaret på
å komme seg ut av krisen. Det at vi står i en krise gjør at bedriftene ønsker å være enda mer
forsiktige med låneopptak som potensielt kan bli krevende å betjene i en krisetid. Da blir det i
stedet ytret ønske om reduksjon i ulike skatter og avgifter for å kunne beholde likvider frem til
markedene i større grad normaliseres. Reservasjonen mot lånefinansiering må tolkes i lys av
den opplevde usikkerheten om hvordan økonomien vil utvikle seg framover, og hvordan
utviklingen vil påvirke aktuelle markeder.
Det er åpenbart blitt langt mer krevende å hente inn ny kapital fra ulike typer investorer, og det
meldes om at investorer i større grad «sitter på gjerdet». Nye vekstbedrifter som er i en fase der
de ennå ikke har inntekter forsøker å strekke kapitalen lenger. Videre er det meget positive
tilbakemeldinger på tiltakene Innovasjon Norge og Norges forskningsråd har satt inn for å støtte
den videre utviklingen av nye produkter og tjenester. Dette gjør at bedrifter kan opprettholde
fokus på utvikling, beholde nøkkelpersonell og være posisjonert når kundene er tilbake. Det
framheves at disse tiltakene bør opprettholdes over tid, da krisen ikke er over. Det er nødvendig
med bidrag over tid til slik at bedriftene kan stå klare med nye/forbedrede produkter og tjenester
når markedene nasjonalt og internasjonalt tar seg opp etter krisen. Offentlig medfinansiering
vil kunne bidra til at man bygger en bro over de betydelige kapitalutfordringene som norske
kunnskapsintensive vekstbedrifter nå møter. Dette betyr at Innovasjon Norge og
Forskningsrådet har en nøkkelrolle for å bidra til at norske bedrifter bygger konkurransekraft
som kan ta oss ut av krisen. Daglig leder og gründer i Connect LNG uttalte følgende i intervjuet:
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«Hadde jeg styrt landet hadde jeg fokusert på hvordan Norge som nasjon bør posisjonere
seg for fremtiden. Nå er vi midt i en krise og Norge har en unik mulighet til å virkelig
investere i å komme lenger, raskere og høyere frem enn alle landene vi konkurrerer mot, og
det starter med teknologi, innovasjon og nyskapning.»
Når det gjelder virkemidlene, ytres det også sterke ønsker om mindre omfattende
søknadsprosesser og mindre rigide kriterier. De bedriftene som har størst behov for likviditet,
er også de som jobber hardest for å sikre driften, vri produksjonen, utvikle produkter og nå nye
markeder. Bedriftene ønsker å bruke de knappe personalressursene som er tilgjengelig til
relevant drift og utvikling, og ikke til søknadsskriving. Videre etterlyses det fleksibilitet hos
Innovasjon Norge og Forskningsrådet med å øke finansieringen av prosjekter som allerede er
igangsatt og ikke nødvendigvis bare finansiere nye prosjekter. En rekke bedrifter opplever at
samarbeidspartnere faller fra og at utviklingen av eksisterende prosjekter blir mer krevende enn
planlagt på grunn av covid-19-krisen. Det å lempe på absolutte krav om samarbeidspartnere,
medfinansiering, dokumentasjon, etc. kan derfor være fornuftig.
2.9

Hva skjer med det grønne skiftet i lys av krisen?

På overordnet nivå uttrykker alle typer aktører et ønske om å «bruke» krisen til å sette fart på
det grønne skiftet. Det er en bekymring at den omstillingen som er i gang, skal bremses, og
betydningen av å ikke bremse, men kanskje heller akselerere, bør vektlegges. Det er et ønske
om å videreføre igangsatte prosjekter som skal bidra til en slik utvikling, da det er avgjørende
for næringenes konkurranseevne på lengre sikt. Fra et strategisk nivå uttrykkes det en sterk
ambisjon om å bidra til det grønne skiftet. Samtidig ser vi at eksisterende samarbeidsprosjekter
reduseres eller avvikles og få nye utviklingsprosjekter igangsettes. Det synes å være et betydelig
gap mellom strategiske ambisjoner og operative handlinger. Dette til forskjell fra prosjekter
som umiddelbart bidrar til digitalisering og/eller kostnadsreduksjon, og dermed er viktige også
på kort sikt. Videre vil mange prosjekter relatert til det grønne skiftet være preget av at det er
store investeringer for den enkelte bedrift, samtidig som realisering av prosjektene er avhengig
av andre aktører i verdikjeden. Med den store usikkerheten som råder nå, sitter denne typen
investeringsbeslutninger langt inne hos private aktører. Skal krisen anvendes som en mulighet
til å skape et mer bærekraftig næringsliv vil det kreve betydelig bidrag til risikoavlastning fra
offentlige aktører.
2.10 Trender - muligheter og trusler i horisonten
Gjennom denne studien har vi belyst hvordan nye vekstbedrifter og bedrifter i sentrale næringer
som digital varehandel, havbruk og prosessindustri har håndtert covid-19-krisen så langt, og
hvordan de ser på tiden framover. Etter det første sjokket er det nå en betinget optimisme blant
de nye vekstbedriftene og næringene som denne studien har fokusert på. Men det er samtidig
en usikkerhet knyttet til utviklingen de nærmeste månedene. Det er en frykt for at virkningene
kan bli større framover, og bedriftene forbereder seg på at det blir krevende og langvarig. Denne
usikkerheten fremheves sterkt av bedriftene som opererer i internasjonale markeder, men
usikkerheten er også gjeldende i leverandørindustrien og blant nye vekstbedrifter som leverer
til disse næringene.
I studiens datamateriale framkommer det noen trender som representerer både muligheter og
trusler for norsk næringsliv framover. Hvorvidt disse trendene slår til, avhenger både av
hvordan korona-situasjonen utvikler seg, og av i hvilken grad både bedriftene og det offentlige
tar tak mulighetene og jobber med truslene, slik at norsk næringsliv kan komme styrket ut av
krisen. Vi har merket oss følgende fem trender, hvorav noen er mer tydelige enn andre:
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Digitalisering
Digitaliseringen som har tvunget seg frem under pandemien har endret måten bedrifter opererer
og samhandler på. Endringene omfatter hvordan bedrifter når sine kunder og leverandører, og
hvordan salg gjennomføres (både i bedrifts- og konsumentmarkedene). Økt aksept for digital
samhandling internasjonalt innebærer at det å være lokalisert i en utkant av verden, nå blir
mindre utfordrende enn tidligere. Digitaliseringstrenden sees på som en mulighet for norske
bedrifter med gode digitale forutsetninger og høyt utdannet arbeidskraft. Hvis norske bedrifter
lykkes med å skape gode digitale løsninger, kan de styrke sin posisjon i markedene framover.
For nye teknologibedrifter med digitale produkter gir denne trenden muligheter for rask vekst
dersom løsningene er riktige. Den digitale omstillingen bør utnyttes og det bør utvikles egne
ordninger som bidrar til å utvikle nye og forbedrede løsninger for digitale salgsprosesser av mer
komplekse produkter.
Endringer i internasjonale verdikjeder
Utfordringene i internasjonale verdikjeder under korona-pandemien har ført til flere endringer.
For det første har bedrifter som er avhengig av innsatsfaktorer internasjonalt blitt mer opptatt
av hvordan de kan få økt forsyningssikkerhet, og flere ser for seg at en større andel av
leveransen bør komme fra Europa. Det finnes også eksempler på at prototypproduksjon flyttes
hjem. For det andre vurderes endringer nedstrøms. Innen havbruk opplever man en trend med
større etterspørsel etter ferdigpakket vare, og man ser på muligheter for økt videreforedling
nasjonalt. Prosessindustrien ønsker mer aktivt salgsarbeid og vridning mot mer spesialiserte
produkter for å være mindre avhengig av spotmarkedsprisene. For det tredje gir den økte
digitaliseringstrenden internasjonalt muligheter for økt omfang av direktesalg til kunde, blant
annet innen internasjonal varehandel. Forbrukere er blitt mer vant til å handle på nett, og i
bedriftsmarkedet er det blitt betydelig større aksept for digitalt salgsarbeid. For at norske
bedrifter skal kunne utnytte slike muligheter er det viktig å komme i gang med prosessen raskt
for å være klar når markedene er på vei oppover igjen.
Stor usikkerhet for leverandørindustrien
Med utgangspunkt i adferden til de større aktørene innenfor prosessindustri og digital
varehandel er grunn til stor uro for leverandørindustrien. Mange bedrifter kutter investeringer
og setter FoU-prosjekter og samarbeid på vent, noe som kan få svært negative effekter for
leverandørindustri og nye vekstbedrifter. Selv om en del av disse er rammet allerede nå, er det
betydelig bekymring for at de kan rammes enda hardere til høsten når inngåtte kontrakter
avsluttes og nye ikke igangsettes. Mange av leverandørbedriftene vil måtte omstille seg til andre
markeder. Det bør etableres egne tiltak som stimulerer de større aktørene til å holde i gang og
utvikle samarbeidet med leverandørbedriftene. Dette vil være bedrifter som i dag i beskjeden
grad bruker virkemidlene til Innovasjon Norge og Forskningsrådet, og det vil kreve en betydelig
innsats for å utvikle ordninger som treffer disse aktørene. Det ligger her også en mulighet til å
koble denne stimuleringen til investeringer som fremmer det grønne skiftet.
Innovasjon og omstilling
Selv om det på strategisk nivå snakkes varmt om at det er nødvendig å fortsette
innovasjonsarbeid, herunder omstilling for å bli mer bærekraftig, ser vi at slike prosjekter
utsettes eller avsluttes nå under krisen. Dette kan potensielt ha betydelige negative
konsekvenser på sikt. Det kan medføre at norske bedrifter ikke er i stand til å gripe de
mulighetene som kommer i kjølvannet av krisen, blant annet relatert til digitaliseringstrenden.
Det kan også medføre at det grønne skiftet i norsk økonomi vil gå enda saktere. Tiltak som kan
styrke næringslivets innovasjonsaktivitet under og i etterkant av krisen vil være viktige. Det vil
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kreve en betydelig offentlig innsats for å stimulere til at krisen skal bidra til det grønne skiftet
i Norge.
Muligheter for nye vekstbedrifter
Nedgangstider, hvor arbeidsledigheten blant høyt utdannede øker, medfører også ofte en økning
i nye bedriftsetableringer, som for eksempel under den siste oljekrisen i 2013. Det kan ligge et
potensial i at godt kvalifiserte personer nå etablerer eller engasjerer seg i nyetablerte bedrifter.
I en periode der etablerte bedrifter konsentrerer aktiviteten mot kjernevirksomhet, vil unge
vekstbedrifter være avgjørende for omstillingen av norsk næringsliv. Digitaliseringstrenden
åpner muligheter for nye bedrifter med gode løsninger på dette området. Det ligger også
muligheter i den omstillingen de etablerte bedriftene nå utsetter, der nye produkter og prosesser
kan outsources til nye bedrifter. Samtidig kan usikkerheten om utviklingen framover føre til at
både investorer og kunder blir avventende. Relevante virkemidler for nye vekstbedrifter vil
være viktig for gjenreisingen av norsk økonomi etter krisen, samt for omstillingen mot et mer
bærekraftig næringsliv. Egenkapitalinstrumenter som bidrar til risikoavlastning, bør styrkes og
videreutvikles. Man bør også vurdere å endre permitteringsreglene, som har slått uheldig ut for
nye vekstbedrifter.
2.11 Veien videre
Denne studien har vært gjennomført i løpet av fire hektiske uker i mai 2020, to måneder ut i
covid-19-krisen, og har åpenbare begrensninger. Hovedfokus har vært på å få en oversikt over
de utfordringene pandemien har hatt for utvalgte deler av norsk næringsliv, og hvordan
bedriftene har respondert. Med basis i dette har vi sett på noen muligheter og trusler framover.
Datamaterialet sier imidlertid lite om representativiteten til funnene våre, og fanger i begrenset
grad opp variasjonene innad i næringene. Videre gir den et øyeblikksbilde. Det er betydelig
usikkerhet knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hvilken reell effekt den vil gi for
bedriftene på litt lengre sikt. Det er ikke bare usikkerhet knyttet til hvordan pandemien og ulike
deler av verdensøkonomien vil utvikle seg, men også til hvilken betydning dette vil ha for
internasjonale handelsavtaler og organiseringen av verdikjedene.
Det å forstå bedriftsnivået er sentralt for å kunne utvikle god og treffsikker politikk for norske
vekstbedrifter i årene som kommer. Det er behov for et robust kunnskapsgrunnlag som følger
bedriftene over tid. Vi foreslår at et hovedprosjekt retter fokus mot å følge et representativt
utvalg av bedrifter over tid, herunder etablerte bedrifter innen definerte næringer og nye,
vekstorienterte bedrifter. I tillegg foreslår vi å fortsette med kvalitative case studier og digitale
paneler med fokus på situasjonen i ulike næringer. Paneleintervjuene som er gjennomført i
forstudien har fungert meget godt for å få innsikt utfordringene og mulighetene de ulike
næringene og vekstbedriftene erfarer.
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Tabell 1: Covid-19-pandemiens direkte virkninger på de ulike næringene
Havbruk
Smittevern og lock - Ansatte i karantene laget
down
kortsiktige bemanningsutfordringer
- Reiseaktivitet stoppet/redusert
- Kontroller og inspeksjoner med
eksterne inspektører lar seg ikke
gjennomføre, kan få konsekvenser
for sertifikater som har betydning
for markedsklassifisering
Marked
- Reaksjon i markedet tidlig, men
normalisert og nå økt etterspørsel
- Kortvarige logistikkutfordringer.
- Kraftig økning i priser på flyfrakt
- Prisfall, motvirket av kronekurs
- Usikkerhet framover
- Økt salg av ferdigpakket fisk
Forsyninger
Ingen spesielle utfordringer, men
kan påvirke tilgang på
innsatsfaktorer til fôrproduksjon
framover (soya)
Likviditet,
Ingen spesielle utfordringer,
finansiering
næringen har solid kapitalbase, også
til eventuelt nye prosjekter/FoU og
innovasjon

Prosessindustri
- Praktisk tilrettelegging for å følge
reguleringer, turnuser
- Ansatte utenfor kommunegrenser
som ikke får reise mellom på
grunn av karanteneregler laget
noen bemanningsutfordringer
(lokale variasjoner), stopp i
tilførsel av utenlandsk personell
- Leveranser stopper opp til noen
bransjer, f.eks. til bilindustri
- Prisfall, noe motvirket av
prisnedgang også på råstoffer

Digital varehandel
- Permittere ansatte og/eller
fleksible arbeidsløsninger

- Endringer i kundeadferd
- Nedgang i store internasjonale
markeder, ikke i Norge (bortsett
fra relevante helseprodukter)
- Større omsetning på direktesalg
digitalt
- Salgsapparatet digitaliseres
- Deler av prosessindustrien vil etter - Opplever forsinkelser og stopp i
hvert få utfordringer med nye
leveranser fra internasjonale
forsyningslinjer
leveranser av råstoff
- Ingen umiddelbare utfordringer,
- Selskapene tar grep for å sikre
men selskapene tar grep for å sikre
likviditet, prosjekter stoppes eller
likviditet framover (kostnadskutt,
utsettes, kostnader kuttes
stoppe prosjekter)

Leverandørindustri - Gründerbedrifter, leverandører,
- Leverandørindustrien fikk store
og tilknyttede
tjenesteytere til havbruksnæringen
utfordringer med å levere og
aktører
sliter - likviditetsutfordringer og
fullføre pågående prosjekter på
grunn av karanteneregler
utfordringer med å få tilgang til å
teste pilotprodukter
- Mindre etterspørsel etter
leverandørtjenester knyttet til
investeringer og utviklingsprosjekter
- Usikker situasjon framover

Nye vekstbedrifter
- Mange vant til å jobbe digitalt
- Noen har permittert, andre ikke

- Nesten sikrede kundeavtaler
kanselleres
- Vanskelig å jobbe mot nye
kunder, få avtaler sikres
- Etterspørsel etter andre deler av
produktene/kompetansen
- Utfordringer med å holde på
kompetanse dersom de må
permittere ansatte og kompetente
investorer trekker seg ut
- Vanskeligere kapitalmarkeder for
de som må hente kapital,
institusjonelle investorer har
trukket seg tilbake/er avventende
- Forventer redusert veksttakt
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Tabell 2: Hva gjør bedriften for å håndtere covid-19-pandemiens virkninger?
Havbruk
- Sikre fraktmuligheter
- Løse akutte
bemanningsutfordringer
- Biologiske prosesser, fokus på
normal drift

Prosessindustri
- Praktisk tilrettelegging, turnuser,
smittevern og bemanning
- Løse akutte
bemanningsutfordringer

Varehandel
- Praktisk tilrettelegging,
hjemmekontor og fravær
- Permittere ansatte
- Følge opp store kunder tett

Konsentrering

- Oppfølging av eksisterende
kunder og avtaler, følge med
utviklingen i viktige markeder

- Bygge likviditet i selskapene
gjennom mer varige
kostnadskutt, redusere
‘unødvendige’ kostnader, stoppe
utviklingsprosjekter og reduserer
ny FoU-aktivitet
- Sikre forsyninger av råstoff,
mindre risiko

Utvikling

- Utvikle digitale arbeidsformer
mot markedene
- Mer ferdigpakket fisk

Muligheter
framover

- Utvikle større omfang av
videreforedling nasjonalt

- Kutter kostnader,
reduserer investeringer,
bygger likviditet
- Søker å etablere mer nasjonale
og europeiske forsyningskjeder,
reduserer risiko for leveranseproblemer og negative
valutaeffekter
- Fullt fokus på digitalt
salgsarbeid, bli gode for å vinne
markeds-andeler ved å være best
når markedet øker
- Økt diversifisering av produktportefølje, flere ben å stå på
- Forsere utvikling på produkter
som er relevant i pandemien
- Omdisponere arbeidskraften til
innovasjonsprosjekter, nye
produkter klare etter krisen
- Hjemflytting av designavdelinger
og prototyputvikling

Umiddelbar
krisehåndtering

- Videreutvikling av spesialiserte
produkter som er mindre sårbare
for prissvingninger i spotmarked

Nye vekstbedrifter
- Forsøke å sikre eksisterende og
potensielle kunder
- Rask overgang til digitale
salgsprosesser
- Sikre likviditet, herunder søke å
benytte virkemidler
- Permittere, og kutte kostnader
- Benytte ansatte og ressurser på
midlertidig oppdukkende
muligheter (håndsprit,
smittevernsutstyr, analyser, o.l.)
- Opplever betydelig usikkerhet
framover, varierende mellom
bransjer, men lite mulighet til
konsentrering
- Rask tilpasning til ny situasjon,
nye/endrede markeder

- Nye bedrifter som tilbyr
løsninger for digitalisering av
kommunikasjon og opplæring,
samt kostnadsbesparende
løsninger for industrien,
opplevde en umiddelbar økt
interesse rundt sine produkter og
tjenester
- Nye markeder og kundegrupper
har blitt aktuelle fordi de tvinges
til å tenke nytt pga. krisen
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3 Gjennomgang av studier fra andre land
Litteratursøk viser at det naturlig nok er publisert få studier om covid-19 og påvirkningen på
næringer, bedrifter og innovasjon. De studiene som foreligger er i hovedsak gjennomført i
Tyskland og USA, og fokuserer på SMBer og oppstartsbedrifter. Noen av studiene er
fagfellevurderte, mens andre ligger åpent tilgjengelig på sider som ResearchGate. Imidlertid er
flertallet av disse studiene gjort av velrennomerte forskere, og gir en god oversikt over de første
rapporterte konsekvensene.
3.1

Overordnede trekk i verdensøkonomien og næringer

Verdensøkonomien opplever nå både et etterspørsels- og forsyningssjokk. Mange sentralbanker
har brukt sterke virkemidler før koronakrisen. Derfor er potensielle effekter større enn ved
tidligere kriser, og sammenligninger med for eksempel finanskrisen, er derfor vanskelig, og
tilbøyelig til å feile (Fernandes, 2020). Videre har aldri deler av den globale økonomien
tidligere blitt så kraftig bremset, for så å bli gjenåpnet midt i en pågående pandemi. Globale
verdikjeder har delvis brutt sammen, og konsumenter har endret sine forbruksmønstre, noe som
har ført til mangel på enkelte varer, mens andre bedrifter ikke får omsatt sine produkter. Som
følge av disse store endringene, vil covid-19-pandemien virke ulikt på næringer. Serviceorienterte næringer forventes å bli mer rammet enn for eksempel landbruk og industri. Dermed
vil også land bli rammet ulikt, basert på sin næringssammensetning (Fernandes, 2020).
3.2

Oppstartsbedrifter og SMBer

Antall oppstarter og konkurser
Sedlacek og Sterk (2020) finner at covid-19-pandemien, og den assosierte nedstengingen av
samfunnet, har hatt stor effekt på antallet oppstartsbedrifter i USA. Siste uken i mars ble det
startet 40 prosent færre bedrifter, sammenlignet med samme uke i 2019. De finner også en
sammenheng mellom nedgang i oppstartsbedrifter og hvor hardt rammet delstatene er av
pandemien, hvor for eksempel delstaten New York har opplevd det største antallet døde, og den
største nedgangen i antall oppstartsbedrifter (Sedlacek og Sterk, 2020). Det er også registrert
færre oppstartsbedrifter i Danmark i 2020, kontra 2019. Antall daglige konkurser i Danmark
har vært omtrent 20-30 prosent høyere sammenlignet med 2019 (Kuhn, 2020). Sedlacek og
Sterk (2020) hevder at nedgangen i antall oppstartsbedrifter under covid-19 vil kunne ha store
og langsiktige utslag på aggregerte sysselsettingstall, og at denne effekten kan vare over et tiår,
selv om nedgangen i antall oppstarter blir kortvarig. Videre hevder de at det vil være spesielt
vanskelig å starte et skalerbart firma under korona-pandemien, da leveringskjeder er forstyrret,
kredittsituasjonen forverret, og etterspørselen utfordrende mens samfunnet er mer eller mindre
nedstengt. Bartik et al. (2020) spørreundersøkelse, viser at næringer med størst behov for fysisk
kontakt, opplever størst usikkerhet med tanke på fremtidig overlevelse.
Opplevde effekter og tiltak
26. mars gjennomførte Bartik et al. (2020) en spørreundersøkelse av mer enn 5800 små
bedrifter i USA, og fant at 43 prosent av firmaene var midlertidig stengte, og at antall ansatte
var redusert med 40 prosent siden januar. Kinne et al. (2020) analyserte hjemmesiden til 1,1
million tyske selskap, to ganger i uken – fra 19. mars til 15. april, hvor de søkte etter «korona»
og korresponderende synonymer. De fant at bedrifter i mer urbane regioner gir uttrykk for å
være hardere rammet av korona, enn bedrifter i mer perifere regioner (Kinne et al., 2020).
Kuckertz et al. (2020) intervjuet, fra 23 til 31. mars, 10 entreprenører og 6 mellomledd
(investorer, akseleratorer og lignende) i Stuttgart, Tyskland. Informantene opplevde at
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situasjonen var ufordelaktig for innovasjon, spesielt siden nøkkelpartnere som kunder og
investorer selv var fullt opptatt av å respondere på krisen. For å komme igjennom krisen baserer
oppstartsbedriftene seg i stor grad på eksisterende interne ressurser og nettverk (bricolage).
Økonomisk posisjon
Bartik et al. (2020) amerikanske spørreundersøkelse viser at mange små bedrifter er økonomisk
sårbare; medianbedriften hadde mer enn 10,000 USD i månedlige utgifter, men hadde mindre
enn en måneds utgifter i kontanter. Welter et al. (2020) rapporterer at tyske SMBer har en noe
sterkere finansiell posisjon, med en egenkapitalandel på 29 prosent i 2017, mot 15 prosent i
2003, noe som i 2017 nesten var på linje med store selskap (32 prosent). Imidlertid har om lag
23 prosent av tyske SMBer, med omsetning opp mot 1 million euro, ingen egenkapitalandel,
sammenlignet med kun 4 prosent av store selskap. Dette betyr at mange tyske SMBer ikke har
en kapital-buffer å falle tilbake på under covid-19-krisen (Welter et al., 2020). Kuckertz et al.
(2020) finner at tyske entreprenører forsøker å øke likviditeten gjennom interne grep og søker
på offentlige midler. Imidlertid opplever entreprenørene at offentlige støtteordninger ikke er
tilpasset små bedrifter, som i ordinære tider heller ikke er kredittverdige for banklån (Kuckertz
et al., 2020).
Hvordan kan ulike private bedrifter bidra til å bekjempe covid-19
Chesbrough (2020) hevder at global folkehelse fungerer bedre, og raskere, gjennom åpen
innovasjon. Han viser til hvordan åpen innovasjon kan bidra til å løse krisen gjennom å åpent
dele data og funn gjennom for eksempel forskning på selve viruset. Han argumenterer også for
at bedrifter som 3M midlertidig bør åpne opp IP-rettighetene for deres N95 masker, og at andre
ventilatorbedrifter bør gjøre det samme. I tillegg drøftes viktigheten av bruker-innovasjon, hvor
brukere for eksempel kan lage sine egne masker. Harris et al. (2020) argumenterer også for –
og viser til eksempler av økt åpenhet og deling av design og IP-rettigheter under covid-19pandemien. Videre argumenterer de for sparsommelig (frugal) innovasjon, hvor man kan få til
mye med små ressurser, gjennom f.eks. 3D-printing av medisinsk utstyr (Harris et al., 2020). I
sin leder (editorial) i Science skriver Azoulay og Jones (2020) at covid-19-pandemien
presenterer et brutalt valg mellom økonomi og folkehelse, men at investeringer i innovasjon er
essensielle for å unngå det valget, hvor utgiftene til innovasjon sammenlignet med pandemiens
kostnader er veldig små.
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4 Bedrifters umiddelbare håndtering av krisen
Ved gjennomgang av svarene fra respondentene til undersøkelsen gjort av Innovasjon Norge er
det flere klare trekk i hva bedriftene ser på som utfordringer på sikt, deres umiddelbare
håndtering av situasjonen, samt behov fremover. Det er spesielt tydelig at de fleste bedriftene
betrakter markedsendringer som den største utfordringen på sikt. Redusert markedsaktivitet er
en viktig del av denne utfordringen, men også prisendringer og regelverk nevnes som konkrete
årsaker. Markedsutfordringer er også tett knyttet opp mot likviditetsutfordringer og finansielle
utfordringer. Svarene tyder imidlertid på at markedsutfordringer enda ikke har truffet alle
bedrifter, men at det er noe som vil kunne inntreffe senere, for eksempel når ordrene som i dag
gjennomføres blir sluttført. Blant annet sier en respondent innen næringen Faglig, vitenskapelig
og teknisk tjenesteyting at bedriften «vil bli preget av manglende bestillinger på våre tjenester i
løpet av 2-3 måneder». Dette er også tilfelle i andre bransjer. For eksempel er det en
problemstilling som ble bekreftet i panelintervjuet med havbruksnæringen, hvor utfordringer
knyttet til markedet kan komme når avtaler skal reforhandles og prisene eller markedet er
endret.
Kostnadskutt
Kostnadskutt er aktiviteten klart flest bedrifter har gjennomført for å håndtere utfordringer som
følge av covid-19. Blant annet er det et sterkt fokus på å redusere aktivitet som ikke knyttes
direkte til og er kritisk for driften, for eksempel utviklingsaktivitet, noe som også kan gi
virkninger til andre bransjer. Dette er også noe som kommer fram i svarene på hvilke
utfordringer som er ventet å oppstå over tid. Det kan derfor ventes at flere bedrifter vil kunne
få utfordringer med å gjennomføre utviklingsaktivitet fremover, både grunnet andre bedrifters
reduksjon i disse for å spare kostnader, men også for å verne egen drift for usikkerheter knyttet
til utviklingsaktivitet. Et annet kostnadskutt som i stor grad brukes er permitteringer, og da
spesielt hvor bedriftene opplever reduksjon i aktivitet i markedet og omsetningssvikt. En bedrift
i næringen Industri oppsummerer deres aktivitet innen kostnadskutt med «uttak av avspasering
og ferie, permitteringer, reduksjon av faste kostnader og alle ikke essensielle kostander».
Utviklingsaktivitet
Likevel, med en reduksjon i utviklingsaktivitet hos enkelte bedrifter, viser svarene også at
spesielt mindre og yngre bedrifter satser på og gjør endringer knyttet til utviklingsprosjekter for
å ivareta disse i og skaffe nye i fremtiden. Et eksempel her er en mindre bedrift i næringen
Informasjon og kommunikasjon som uttaler at bedriften «forsøker å gjøre implementering og
prosjekter kortere og mer effektive slik at kundenes kost/nyttegevinst blir tydeligere». Flere av
de mindre og yngre bedriftene er avhengig av at utviklingsaktivitet iverksettes, både for å
etablere nye kundeforhold, men også for å utvikle produkter eller tjenester. I tillegg er det også
noen bedrifter i ulike bransjer som utnytter den reduserte aktiviteten i markedet til å gjøre nye
investeringer i bedriften, for eksempel knyttet til produkt eller tjenester. Enkelte bedrifter satser
også på å utvikle kompetansen i bedriften, for eksempel en bedrift i næringen Industri som
forsøker å holde «aktiviteten i gang i innovasjonsprosjektet og kompetansesøkende aktiviteter».
Ivaretaking og omorganisering
Aktiviteten illustrert ovenfor blir også supplert gjennom at flere bedrifter melder at mye av
aktiviteten nå handler om å ivareta og omorganisere, slik at muligheter og eksisterende kunder
blir ivaretatt. For eksempel sikres logistikkløsninger og arbeidskraft gjennom omorganisering,
og flere bedrifter ser etter løsninger for å holde arbeidstakere i jobb og unngå permitteringer,
da tap av kompetanse er en høy risiko for selskapene. En bedrift innen næringen Industri svarte
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at bedriften nå forberedte «prosjektsøknad til BIO-midler for å kunne holde kritisk kompetanse
i jobb gjennom krisen». Det å miste sentrale medarbeidere og deres kompetanse vil for flere
bedrifter være problematisk på lenger sikt og gjøre at enkelte kan bli mindre
konkurransedyktige. God dialog med leverandører og kunder har også vist seg å være viktig,
for å ha en åpen kommunikasjon om status og forventninger, samt ha mulighet til å justere drift
ved oppdukkende problemer.
Case: Helgeland Sparebank

Helgeland Sparebanks inntrykk er at næringskundene i deres område så langt har vært mindre
berørt av korona-krisen. Det har vært lite smitte i regionen, forsyning har stort sett vært
ivaretatt og mye av den disrupsjonen som har oppstått har vært konsekvenser av lokale
karanteneregler. I følge Helgeland Sparebank har bare 160 av 2500 bedriftskunder søkt om
støtte gjennom de statlige tiltakspakkene som er blitt tilbudt i forbindelse med covid-19 frem til
slutten av mai 2020.
Det betyr ikke at næringslivet ikke er berørt. Sammen med en tredjepart har de nylig
gjennomført en spørreundersøkelse blant sine næringslivskunder knyttet til korona-krisen.
Over 40% av de spurte forventer likevel redusert omsetning de neste seks månedene som
følge av korona-situasjonen, og 50% har permittert hoveddelen av sin arbeidsstyrke. Men på
den positive siden så har over halvparten av de spurte som hadde planlagt
innovasjonsprosjekter i forkant av krisen planlagt å gjennomføre disse.
Knyttet til bærekraftig utvikling har nærmere halvparten av de spurte bedriftene på Helgeland
vurdert å innføre miljø- og klimatiltak, men det er bankens inntrykk at store deler av
næringslivet famler i blinde – de vet ikke hvordan de skal gripe an klimautfordringene – de vet
rett og slett ikke hvor de skal starte. Banken anser det slik at det er et betydelig grønt potensial
blant bedriftene, og aktivt samarbeid eller bistand fra Innovasjon Norge knyttet til å
kunnskapsoverføring i forhold til det å ta en bærekraftig rolle ser ut til å være både interessant
og nødvendig for mange bedrifter i å starte på det grønne skiftet.

Marked og salg
Andre bedrifter melder også at de arbeider med nye markeder, fokuserer mer på salg, eller øker
produksjonen i et forsøk på å få opp bedriftens lønnsomhet. For noen handler det også om å nå
kundene gjennom alternative kanaler, som for eksempel å gjøre tjenester eller handel digital.
For et selskap i næringen Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting forsøkes det å utnytte
digitale tjenester og legge om driften: «Vi prøver å vri aktiviteten over på digitale løsninger. Vi
ser på alternativ bruk av våre lokaler, kanskje leie ut. Vi prøver å vri aktiviteten vår over på
produkter som kan gjennomføres digitalt. Vi ser på helt nye forretningsområder». Det samme
sees i andre næringer, men med ulik tilnærming, som for en bedrift innen næringen Industri
som melder at bedriften «ønsker å utvide nettbutikkandelen, komme oss inn på asiatiske
markeder på netthandel, vi ser på mulighetene for pop-up konsepter for å erstatte noe av
butikkfrafallet».
Finansielle endringer
Flere respondenter meldte også at de aktivt søkte ny- og refinansiering av bedriften for å kunne
opprettholde aktiviteten. Blant annet var flere bedrifter, og spesielt yngre bedrifter, aktivt på
utkikk etter investorer til bedriftene og dets prosjekter, men flere kunne melde om at dette var
noe som krevde en ekstra innsats utover det vanlige. Enkelte kunne melde at investorer i større
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grad var mindre aktive og var avventende når situasjonen eskalerte. En bedrift innen næringen
Informasjon og kommunikasjon kunne melde at bedriften «har en emisjon i gang, men sliter
med fulltegning siden investorer nå spontant har "hoppet opp på gjerdet" i forbindelse med
koronakrisen. Vi trenger at det lettes på kravet til matchende kapital i forbindelse med
Innovasjonskontrakten vår». Enkelte bedrifter søkte også finansiering for å legge om driften,
som en bedrift innen næringen Industri som søkte alternative salgskanaler: «Forsøker å finne
finansiering for markedsintroduksjon, samt å forberede markedsføringsmateriell. Messer er
utsatt med et halvt år, så vi må undersøke om vi kan finne andre kanaler for å introdusere
produktene». De fleste bedriftene som hadde behov for finansiering undersøkte også muligheter
for lån, støtte eller andre ordninger for å kunne berge likviditeten og aktiviteten i bedriften. Et
eksempel her er en bedrift i næringen Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting hvor
bedriften «søker aktivt etter offentlige og private midler for å overleve til vi kan komme i
framdrift igjen».
Det er altså noe variert aktivitet for hvordan bedriftene håndterer situasjonen, men med
punktene over som hovedtrender og -eksempler på de viktigste aktivitetene. Figur 1 illustrer
hvordan svarene prosentvis fordeler seg mellom alle respondentene i undersøkelsen.

Figur 1: Oversikt over hva bedriftene gjør selv for å møte utfordringene.
Det finnes variasjoner innen de ulike hovedgruppene som er presentert i figuren, men det er i
stor grad som presentert over hvilken aktivitet som er iverksatt. En bedrift i næringen Industri
oppsummerer i stor grad hva mange bedrifter gjør for å håndtere situasjonen slik den har
oppstått og utviklet seg: «Kutter kostnader gjennom dialog med interessenter, forhandler med
bank og finansieringsinstitusjoner (rentekutt og avdragsfrihet), kutter vesentlig i
investeringsbudsjettene, permitteringer, salgsinnsats mot flere bransjer, med mer».
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5 Hvordan oppleves og håndteres krisen i utvalgte
bransjer?
5.1

Prosessindustri

Hovedfunn
• Prosessbedrifter har kontraktfastsatte leveranser, fra noen uker til måneder, som de nå
bruker for å bygge opp sin likviditet. Samtidig merker flere at nye leveranser stopper opp.
Imidlertid avhenger dette sterkt av hvilken bransje de leverer inn til. For eksempel er det
tilnærmet full stopp i leveransene til bilindustri, mens det er oppgang i helse.
•

Prosessindustrien reduserer ny FoU-aktivitet. Dermed har leverandørene opplevd at mange
prosesser har stoppet opp og at prosjekter brått blir utsatt, fra noen måneder til flere år. Det
forventes at særlig leverandørene vil merke reduksjonen som forventes å inntreffe spesielt
i Q3/Q4 i 2020.

•

Prosessindustrien ønsker fokus på bærekraft og sirkulær økonomi under covid-19, for å
kunne stå sterkere etter krisen. Industrien mener det vil være et skudd i foten å ikke satse
på grønn industri igjennom denne krisen, som kan styrke Norges posisjon i det grønne
skiftet. Men disse overordnede strategiske visjonene ser ut til å være utfordrende å
opprettholde i det korte og mellomlange perspektivet, preget av kostnadskutt og fokus på
drift.

Kort om industrien
Prosessindustrien er Norges tredje største eksportnæring (2019-tall) og står for ca. 25 prosent
av norsk fastlandseksport (2018-tall). Prosessindustrien hadde i 2018 en samlet eksport på om
lag 180 milliarder og sysselsetter ca. 26000 (Fjose et al., 2020b) innenfor bransjene aluminium,
ferrolegeringer, kjemisk industri, mineralsk industri, mineralgjødsel, raffinerier og treforedling
(Norsk Industri, 2016). Verdiskapingen per sysselsatt var på nesten 1,5 millioner kroner i 2018,
noe som er 50 prosent høyere enn i norsk næringsliv for øvrig - utenom olje og gass (Fjose et
al., 2020b). Prosessbedriftene er også sentrale for en betydelig leverandørindustri, og har store
ringvirkningseffekter (Fjose et al., 2020a). Prosessindustrien er etablert over hele landet, fra
Kristiansand i sør til Tana i nord, og utgjør hjørnesteinsbedrifter i mange lokalsamfunn.
Utviklingen i prosessindustrien er derfor av stor betydning nasjonalt, regionalt og lokalt.
Prosessindustrien leverer inn til komplekse globale verdikjeder, og norske bedrifter er viktige
leverandører til alt fra matproduksjon til grønne produkter som solceller, batterier og elbiler. At
næringen leverer til et globalt marked gjør at etterspørselen samvarierer med økonomien
globalt. Mange prosessbedrifter leverer standardprodukter, hvor etterspørsel og pris fastsettes
på internasjonale råvarebørser.
De umiddelbare effektene og de første håndteringene
Stengingen av lande- og kommunegrenser utgjorde de største umiddelbare effektene. Stenging
av landegrensene stanset tilførsel av utenlandsk personell og underleverandører.
Kommunegrensene var imidlertid det som skapte størst utfordringer, hvor spesielt
leverandørindustrien fikk store utfordringer med å kunne levere på- og fullføre pågående
prosjekter rundt om i Norge. Flere av de store prosessindustriaktørene nedskalerte eller utsatte
utviklingsprosjekter som ikke var strengt nødvendig for å kunne bygge opp likviditeten.
Dermed opplevde leverandørindustrien at mange prosjekter brått ble utsatt, fra noen måneder
til flere år.
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Flere av prosessbedrifter har kontraktfastsatte leveranser, fra noen uker til måneder, som de nå
bruker for å bygge opp sin likviditet. Samtidig merker flere at nye leveranser stopper opp.
Imidlertid avhenger dette sterkt av hvilken bransje de leverer inn til. For eksempel er det
tilnærmet full stopp i leveransene til bilindustri, mens det er oppgang leveranser til
helsesektoren. Klyngene tok også tidlig initiativ til nettmøter for å informere om nye
finansieringsmuligheter og lignende, i tillegg til å fasilitere kunnskapsutveksling leverandørene
imellom. Klyngene opplever god oppslutning på disse møtene.
Prosessindustrien har satt i gang en rekke tiltak for å hindre smitte og sykdomsutbrudd blant
sine ansatte, og det er gjort til dels store endringer i turnus og arbeidslag, hvor de som kan ha
hjemmekontor har hatt, eller fortsatt har hjemmekontor. Spesielt de mindre leverandørene har,
etter de første to-tre ukene, også opplevd at enkelte nøkkelpersoner hos sine kunder har vært
mer tilgjengelig, og har fått til god dialog med personer som de kanskje ellers ikke ville fått
kontakt med.
Situasjonen nå og utsiktene/mulighetene framover. Hvilke strategier ser vi?
Flere i prosessindustrien har kontraktsfestede leveranser til kunder som har redusert eller
stoppet sin produksjon. Dette vil føre til større varelagre til kunder, og redusert volum fremover.
Alle aktørene forventer dermed en større reduksjon i leveransene fra prosessindustrien i tredje
og fjerde kvartal, enn det de har sett til nå. Samtlige vi har snakket med tror dermed at høsten
vil bli tøff, og flere av prosessbedriftene som ikke har permittert til nå, forventer å måtte ta dette
grepet. Prosessindustrien forventer å måtte justere sine investeringer, og regner med at
ettervirkningen for leverandørene vil være merkbare i 1-2 år fremover. Leverandørene forventer
også en langvarig nedgang, og forventer at de første månedene nå kun har vært «forsmaken»
på nedgangen som vil komme.
For bransjen som helhet så synes allerede igangsatte FoU-aktiviteter å fortsette, men at flere
nye prosjekt er lagt på is. For leverandører er det dermed utfordrende å få nye oppdrag, noe
som kan føre til redusert aktivitet, spesielt over tid når dagens prosjekt går mot sluttlevering,
og dermed store utfordringer med permitteringer, oppsigelser og likviditet. De
utviklingsprosjektene som fortsatt prioriteres av prosessindustrien er innenfor bærekraft,
sirkulær økonomi og digitalisering. Innenfor digitalisering ser de fleste prosjektene ut til å gå
sin gang, eller å ha fått større fokus; enkelte av kunnskapsleverandørene opplever her at
aktiviteten er på vei opp, hvor en del bedrifter tar tak i prosjekter de har tenkt på lenge.
Digitalisering har også vært fokuset for bedrifter som har hatt behov for å sikre avstand mellom
ansatte, eller for å kompensere for mindre tilgjengelig arbeidskraft grunnet
karantene/ivaretakelse av familie/eller lignende. Videre nevner enkelte av bedriftene at de ser
på muligheter til å være mindre sårbare i forhold til å in-source fra sin verdikjede, og dermed
på hvordan de kan kjøpe innsatsfaktorer nærmere sitt virkested.
Kapitalsituasjonen på kort og lang sikt?
Prosessindustrien har i hovedsak kapitalsterke, utenlandske eiere. Imidlertid opplever flere at
råvareprisene har falt, noe som fører til at enkelte produserer med mindre marginer, eller
produserer til lager. Leverandørene sliter imidlertid med sin kontantstrøm. I denne situasjonen
forsøker de samtidig å manøvrere seg i de nye offentlige finansieringsmulighetene, i tillegg til
å søke arbeid i næringer og bransjer som er mindre rammet av korona.
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Hvordan bidrar ulike statlige koronatiltak til realiseringen av nye muligheter? Hva
savnes?
Flere påpeker at mindre inntjening til prosessindustrien vil føre til mindre FoU fremover, og at
forskningsinstitutt og universiteter dermed bør sikres gjennom god bunnfinansiering, slik at de
kan fortsette med grunnutviklingen. Økt kompetanse blir det også pekt på, fra fagarbeideren til
forskningskompetanse - både innomhus og utomhus hos forskningsmiljø. I tillegg ønskes det
at Norge AS har fullt fokus på klima og bærekraft, slik at Norge står sterkere etter krisen: dette
er noe aktørene forventer at skal bli enda mer gjeldene fremover. For å kunne utvikle nye
alternative utslippsfrie prosesser eller gjennomføre en betydelig modifisering av eksisterende
anlegg, så kreves det en betydelig forskningsinnsats, pilotering og industrialisering.
Leverandørene på sin side nevner at de har flere ideer som de trenger å ha prosessindustrien
med på laget for å teste ut. Videre er leverandørindustrien avhengige av leveranser inn til sine
respektive næringer, og er dermed indirekte avhengig av støtten «deres» næringer får. Flere er
også opptatte av at smitteverntiltak er nasjonale, og ikke at hver enkelt kommuneoverlege kan
endre dette, og det på kort varsel. Viktigheten av at kommunale myndigheter har dialog med
næringslivet i slike situasjoner ble trukket frem som viktig, og som lærdom for fremtiden.
5.2

Havbruksnæringen

Hovedfunn
• Overordnet har havbruksnæringen så langt blitt relativt lite påvirket av krisen knyttet til
covid-19, dette med utgangspunkt i at etterspørselen i liten grad har endret seg under krisen.
Den største risikoen var relatert til arbeidskraft som igjen ville ført til redusert produksjon.
• Det uttrykkes bekymring for de nye vekstbedriftene som utvikler nye produkter og

tjenester; prosjekter er stanset og utsatt grunnet utfordringer med tilgang til anlegg og
kunder.
Kort om bransjen
Havbruksnæringen i Norge bidrar med en betydelig verdiskapning. I 2018 var den samlede
eksportverdien av norsk havbruk 96,1 milliarder kroner, tilsvarende 10 prosent av verdien av
vareeksporten (SSB, 2019a). Spesielt er oppdrettslaks viktig i norsk havbruk, hvor det i 2018
ble solgt laks tilsvarende 64,5 milliarder kroner (SSB, 2019b). I internasjonal sammenheng er
Norge den syvende største oppdrettsnasjon, og kun slått av Kina når det gjelder fiskeeksport
(SSB, 2019a), og selv om mye av eksporten i dag foregår ved hjelp av båt, bane og bil, er det
en stadig økning i flyfrakt av fisk (SSB, 2020). Flyfrakt brukes for å kunne levere fersk fisk til
ulike markeder framfor frossenvare.
Selv om næringene innen fiske og oppdrett er relativt beskjedne når det kommer til sysselsetting
(henholdsvis 11 300 og 8 300 sysselsatte), er driften viktig for mange småsamfunn langs kysten.
Næringen har utviklet seg fra å være en sidesyssel for kystbønder på 1970-tallet til å være en
av de viktigste kystnæringene i Norge i 2020 (SSB, 2019a). Den store økningen i næringen har
også medført utfordringer i forhold til miljø og arealutnyttelse. I 2015 ble det derfor åpnet for
søknader i form av konsesjoner knyttet til utvikling i oppdrettsnæringen, for eksempel i form
av nye prototyper og testanlegg som krever betydelig investering (Fiskeridirektoratet, 2020).
Bransjen opplever dermed økt fokus på utviklingsaktivitet, og det er flere gründerselskaper som
arbeider sammen med bransjen for å levere bedre og bærekraftige løsninger.
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De umiddelbare effektene og de første håndteringene
Etter at koronasituasjonen eskalerte og medførte endringer og begrensninger fra styresmaktene
i Norge, ble havbruksnæringen også rammet. Den største utfordringen var
karantenebestemmelser og begrensninger i arbeidskraft, både i form av karantene grunnet
reiseaktivitet, men også som et resultat av at skole og barnehager ble stengt. Disse
bestemmelsene medførte at bransjens reiseaktivitet ble redusert på kort tid, og digitale løsninger
i større grad ble innført, som for eksempel videokonferanser og ‘digitale arbeidsplasser’. Det
ble vist til en høyere møtevirksomhet enn før koronasituasjonen inntraff, og at eksisterende
kunder og leverandører ble ivaretatt digitalt. Utfordringen var knyttet til nye kunder på lengre
sikt, og enkelte aktører hadde startet arbeidet med å forberede for økning i salg gjennom digitale
kanaler.
Med tanke på produksjon ble næringen i liten grad påvirket av pandemisituasjonen, og selv om
etterspørselen ble redusert i enkelte markeder, tok det ikke lang tid før nivået var tilbake til
normalen. Derimot opplevde bransjen at prisene på flyfrakt økte brått som et resultat av store
endringer i flybransjen. Flyfraktprisene kunne være 7-8 ganger høyere enn før
sykdomsutbruddet, men den siste utviklingen viser tendenser til at prisene i større grad har
normaliserte seg, selv om nivået fremdeles er høyere enn i 2019.
Da etterspørselen i liten grad ble endret under krisen, var den største risikoen å miste
arbeidskraft som igjen ville ført til redusert produksjon. For å hindre smitte og sykdomsutbrudd
blant mannskap og medarbeidere ble det gjort endringer i turnus og arbeidslag, hvor det i stor
grad ble fokusert på å begrense risikoen for fravær grunnet sykdom eller karantene. Smittetiltak
ble også iverksatt på slakteri, men da bransjen allerede har stort fokus på dette har det i liten
grad påvirket driften.
Situasjonen nå og utsiktene/mulighetene framover. Hvilke strategier ser vi?
Det ble etter utbruddet rapportert en økning i etterspørsel av frossenleveranse og ferdigpakket
vare til privatkonsummarkedet, og en reduksjon av fersk leveranse. Noe av årsaken rundt dette
kunne være økning i behov for råvarer til privatkonsum og reduksjon i behovet til restauranter
og hotell. En annen årsak kunne være reduksjon i bruk ferskvaredisk som smitteverntiltak.
Nedgangen i etterspørselen etter fersk fisk vil kunne påvirke etterspørselen for flyfrakt, og en
økning i etterspørselen for fryst og ferdigpakket vare vil også kunne øke produksjonen i Norge
på sikt.
For driften av bransjen vil digitaliseringen som har oppstått kunne gi varige endringer. Spesielt
vil møtevirksomheten kunne endres, og samtaler med kunder og leverandører vil i større grad
kunne gå digitalt, men også annen drift vil kunne digitaliseres. For eksempel har det i den siste
tiden, også før koronasituasjonen, vært et fokus på kvalitetssikring, sertifiseringer og
dokumentasjon av produktene som leveres. Fokuset på bærekraft i bransjen vil kunne øke, og
det stilles stadig krav til transparens i aktiviteten og dokumentasjon på dette. Et annet eksempel
er i effektiviseringen av driften, hvor dataovervåkning kan være med å bedre produksjonen.
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Eksempel: OptoScale

Med en forretningsmodell som baserer seg på fjernsupport har OptoScale i liten grad blitt
påvirket av koronasituasjonen. Bedriften leverer biomassemålinger til oppdrettere, slik at
produksjonen kan kontrolleres uten å være til stede på anleggene. I tillegg lanserte selskapet i
mars en ny løsning for å kunne overvåke fiskehelsen, som også kan føre til at rapportering av
produksjonen blir enklere ovenfor kunder og myndigheter. Selv om koronasituasjonen har
endret tilgjengeligheten av nye kunder for selskapet, har utviklingen av produktet fortsatt som
planlagt gjennom eksisterende kundeforhold. Den største utfordringen for selskapet har vært
knyttet til ansattes arbeidssituasjon og fravær grunnet hjemmeværende barn.

For bransjen som helhet er det liten reduksjon i forskning- og utviklingsaktiviteten, men det
oppleves noen forsinkelser grunnet utfordringer i leveranser og en generell nedgang i
verdensøkonomien. For mindre gründerselskaper er det derimot vanskelig å få tilgang til nye
kunder eller eksisterende kunders anlegg, som igjen fører til redusert aktivitet og, på sikt,
utfordringer med gründerselskapenes likviditet.
Kapitalsituasjonen på kort og lang sikt?
Havbruksnæringen har over flere år opplevd gode tider og er kapitalsterke. Bransjen spådde
selv, også før koronasituasjonen, at prisene i markedet ville bli noe redusert og nå tilbake til en
økning først i 2023. Dermed kan det i de neste årene kunne være vanskeligere å oppnå god
lønnsomhet, men likevel vil bransjen ha en økonomisk bærekraftig drift. Dermed har det vært
lite behov og mulighet for å utnytte ulike økonomiske støtteordninger.
Hvordan bidrar ulike statlige covid-19-tiltak til realiseringen av nye muligheter? Hva
savnes?
Flere av de større aktørene innen havbruksnæringen har interesse av utviklingsprosjekter, og
ønsker gode og sikre prosjekter, gjerne med lavere innovasjonshøyde, men med stor, positiv
innvirkning på driften. Prosjektene bør se på de store spørsmålene og utfordringene i bransjen.
Det vil i tillegg være behov for å følge med på reguleringene i bransjen, spesielt med tanke på
digitaliseringen som skjer, men også sett i lys av utviklingsprosjekter.
Det trengs støttetiltak for de mindre gründerbedriftene som er knyttet til bransjen. Flere
prosjekter er stanset og utsatt grunnet utfordringer med tilgang til anlegg og kunder, og det
fryktes at mye arbeid kan gå tapt dersom disse ikke får den nødvendige hjelpen til å overleve
krisen som har oppstått. Nettverksarenaer har også forsvunnet, som gjør at mindre aktører ikke
får tilgang til nye kontakter, men klynger har flyttet noe av aktiviteten digitalt, slik at
eksisterende kommunikasjon er opprettholdt.
5.3

Internasjonal og digital varehandel

Hovedfunn:
• Covid-19 har betydelig påvirket denne sektoren oppstrøms, gjennom negativ påvirkning
av internasjonal forsyning og produksjon. Norske bedrifter ønsker mer lokal forsyning
og produksjon for å øke leveringssikkerhet.
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• Covid-19 har betydelig påvirket denne sektoren nedstrøms, gjennom generell, men
differensiert fall av etterspørsel, spesielt internasjonalt. Også operasjonelle
utfordringer, på grunn av karantene, reiserestriksjoner, stengte skoler og barnehager, etc.
• I tillegg til en generell reduksjon i etterspørsel har covid-19 ført til en lyn-digitalisering
som også påvirker kjøpsadferd både i bedrifts- og konsumentmarkedet. Dette har åpnet
muligheter for innovative digitale løsninger for salg- og markedsføring.
• Vekstmuligheter oppstår for innovative selskaper med evne til omstilling tilknyttet ny
digital etterspørsel eller rask produkt- og tjenesteutvikling tilpasset endret etterspørsel
på grunn av krisen.
Kort om bransjen
Digital varehandel – en av de store endringene innenfor varehandel er at overgangen til
netthandel har akselerert betydelig. Dette betyr to ting. For det første betyr det betydelige
muligheter for de aktørene som er i stand til å omstille seg raskt og profitere på den nye digitale
kjøpsadferden. En ting er at typisk dagligvare opplever økt digital handel
(Norgesgruppen/Coop/Kolonial), men minst like interessant er at den internasjonale
varehandelen viser samme utvikling. Dette har selvfølgelig gitt de største etablerte aktørene en
betydelig vekst (som Amazon etc.), men det representerer også en betydelig mulighet for norsk
eksportrettet varehandel som, med riktig digital markedsstrategi, kan ta markedsandeler
internasjonalt på bekostning av lokale aktører. For det andre medfører dette også en betydelig
mulighet for aktører som leverer digitale løsninger for kommunikasjon og handel. I tillegg fører
covid-19-situasjonen til en vridning i etterspørsel mot andre produkter og tjenester. Spørsmålet
er om norske bedrifter er posisjonert for å benytte denne muligheten i dag, eller om de kan
omstille seg til å gjøre det på kort- og mellomlang sikt.
De umiddelbare effektene og de første håndteringene
I lys av korona-krisen opplevde aktørene forsinkelser og forhindringer knyttet til internasjonale
forsyningslinjer. De som var eksponert mot særlig Kina og Italia opplevde tidlig endringer i
kundeatferd og utsatte leveranser, og måtte ta tidligere grep om situasjonen. Noen aktører hadde
allerede tatt høyde for redusete leveranser fra utlandet særlig som følge av kinesisk nyttår.
Mange så seg nødt til å permittere ansatte i begynnelsen av krisen, men flere har senere valgt å
ta tilbake de ansatte på mer fleksible arbeidsløsninger for å kunne tilrettelegge for ansatte som
er hjemme med barn, og som har bedre anledning til å jobbe på kveldstid. Klyngerepresentanter
har opplevd at arbeidsmengden har økt som følge av flere forespørsler om rådgivning og
bistand.
Situasjonen nå og utsiktene/mulighetene framover. Hvilke strategier ser vi?
Flere industriaktører har endret fokus fra utvikling og forbedring til salgsarbeid digitalt, og har
nå fullt fokus på å vinne markedsandeler og være den beste i klassen når markedet øker igjen.
Vekstbedriftene i bransjen har benyttet krisen og ledig kapasitet til å sette i gang nye
utviklingsprosjekter, og til å utvide staben. Flere har reprioritert og flyttet rundt på eksisterende
arbeidskraft for å kunne gjennomføre sine innovasjonsprosjekter. Dette for å kunne være klare
med produktinnovasjoner når markedene tar seg opp igjen.
Samtlige aktører opplever mer digitalisering i dialog med kunder og leverandører, og flere har
også opplevd at rene digitaliseringsprosjekter har skutt fart ettersom man har kunnet flytte
ressurser til digitaliseringsprogram internt. Det er en tendens til at de unge selskapene med
yngre arbeidsstokk i mindre grad opplever overgangen knyttet til digital kommunikasjon som
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en utfordring. Særlig har de selskapene som selger teknologisk avanserte produktløsninger til
utlandet fortalt om vanskeligheter med å gjennomføre demonstrasjoner og salg via digitale
media. Flere har likevel utviklet nyskapende alternativ og virtuelle løsninger som fremover vil
innta rollen som et supplement til reiser og fysiske møter i en salgsprosess internasjonalt. Det
er også en utbredt oppfatning at det vil bli mindre behov for forretningsreiser internt i Norge.
Bedriftene forteller at de med bakgrunn i de leveranseproblemene som har oppstått med
bakgrunn i krisen, samt negativ valutaeffekt, nå søker å etablere mer nasjonale og europeiske
forsyningskjeder fremover. Flere tror dette er en trend som vil vare en stund. De produsentene
som er avhengige av en eller få kunder har begynt å diversifisere sin produktportefølje for å ha
flere ben å stå på dersom hovedkunden skulle få problemer. Designavdelinger og
prototypeutvikling ser ut til å være noe av det mest aktuelle å flytte tilbake på kort sikt.

Case: Røros Produkter

Røros Produkter er en familie-eid mellomstor produksjonsbedrift fra Røros. Bedriften leverer
avfallsbeholdere og andre produkter primært basert på plate. Sammen med andre bedrifter i
regionen, SINTEF og NTNU har de jobbet systematisk i mange år med masseprodusert
skreddersøm og er godt vant med å jobbe mye med markedsrettet innovasjon. Dette arbeidet
har gitt god avkastning og omsetningsveksten fra 2018 til 2019 var på 63 prosent.
Da covid-19 traff satte Røros Produkter umiddelbart i gang flere prosesser. Det første var å
rette produktutvikling mot helsesektoren og smittevern. Dette initiativet så blant annet
utviklingen av en Antibac-dispenser som har fått veldig god respons i markedet. Gjennom
covid-19-krisen har Røros Produkter utviklet 5-6 produkter i uka og kan vise til en vekst i
omsetning på 12 prosent gjennom krisen. Ett eksempel er Røros Kommune som bestilte stativ
til Antibac-dispensere til skolene på tirsdag da de fikk beskjed om at skolene kunne åpne, og
fikk dem levert på fredag, fiks ferdig med utskåret logo av Røros kommune.
Den andre prosessen var å tilrettelegge for ansatte. Bedriften gjorde omfattende
smitteverntiltak i fabrikken, men viktigere enn det var at de gjorde arbeidsdagen mer fleksibel
slik at medarbeidere som måtte passe barn og dagen kunne jobbe på ettermiddag og kveld.
Slik kunne de holde hjulene i gang uten permitteringer.
Røros Produkter merket også tidlig at covid-19 hadde stor påvirkning på kunders kjøpsadferd
på grunn av hast og begrensninger for mulighet for reise og personlige kundemøter. Røros
Produkter har derfor lagt om til mer digitalt salg og bruker Augmented Reality og visualisering
for å overkomme disse barrierene.
Røros Produkter er et godt eksempel på en bedrift som har greid seg god gjennom covid-19krisen. De har gjort det gjennom å være rask, kundeorientert, fleksibel, og i stand til å benytte
seg av ny teknologi for å overkomme de barrierene som krisen har gitt.

Kapitalsituasjonen på kort og lang sikt?
Finansielt jobber bedriftene med å kutte i kostnadsbildet der de kan. Flere har sett seg nødt til
å permittere ansatte helt eller delvis i perioder de siste månedene, og flere reduserer
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investeringer eller velger kun å gå videre med de investeringene som vil lønne seg på kort sikt.
Videre har det dannet seg et inntrykk av at innovasjonsselskaper og oppstartsbedrifter klarer
seg relativt bedre enn oppskaleringsbedrifter og firma som er på vei inn i markedet. Generelt er
det mye usikkerhet knyttet til neste halvår og 2021. Bedriftene som vi har snakket med har nytt
godt av allerede etablerte salgsavtaler og valutakontrakter som har sikret marginene for første
halvår, men jevnt over forventes det færre og mindre bestillinger fra kunder i neste halvår noe
som gjør fremtidsutsiktene usikre. Norske industriaktører kan komme til å stå overfor en
forsinket koronaeffekt som kan ramme hardt i slutten av 2020, og i 2021.

Case: Norbit

Norbit er en global tilbyder av teknologisk avanserte skreddersømsløsninger knyttet til
elektronikk. De jobber innen tre primærnisjer: Overvåking av internasjonale maritime markeder
vha. sensorteknologi, utvikling av intelligente trafikksystemer for tungtrafikk, og forskningstung
produktinnovasjon hvor det benyttes in-house robotiserte produksjonsløsninger. Norbit har
80% eksport, hovedkvarter i Trondheim, produksjonslokaler i Selbu og Røros, samt
internasjonal tilstedeværelse i tolv land. Selskapet ble nylig listet på Oslo Børs (juni 2019).
Ettersom Norbit har produksjon i Norge og har opparbeidet et sikkerhetslager knyttet til
komponenter, har de således ikke opplevd at produksjonen har gått ned som følge av korona,
men det har vært vanskeligere å opparbeide relasjoner med nye kunder uten å kunne
gjennomføre fysiske demonstrasjoner av kostbare- og teknologisk avanserte produktløsninger.
Selskapet har i lys av korona valgt en strategi hvor de har opprettholdt aktivitet, flyttet rundt på
folk og gjennomfører de innovasjonsprosjektene som var planlagt eller allerede påstartet.
Samtidig er det viktig for dem å kutte kostnader. De har ambisjoner om å komme ut av denne
krisen med opprettholdt soliditet og innovasjonskraft.
Selskapet ser per nå at særlig aktiviteten i Asia begynner å starte forsiktig opp igjen. De har
klart å opprettholde aktiviteten som følge av allerede inngåtte kontrakter, men kundene
selskapet har levert til første halvår har hatt mindre avgang på leveransene sine, og vil derfor
trolig ikke legge inn større bestillinger hos Norbit neste halvår. Dette vil medføre restockingutfordringer, og 2020 blir et tøft år for mange aktører i Norge og utenfor.
Norbit er et eksempel på et større selskap som evner å opprettholde sin innovasjonstakt selv i
krisetider, men som likevel har sett utfordringer knyttet til krisen, og som ser at de selv er
avhengige av den globale utviklingen fremover.

Hvordan bidrar ulike statlige koranatiltak til realiseringen av nye muligheter? Hva
savnes?
Krisen har vært et stort sjokk for mange bedrifter, og samtlige hadde i de to første månedene
mer enn nok med å håndtere intern drift, samt smittevern og sikkerheten til sine ansatte.
Samarbeidsprosjekter har i denne perioden blitt satt på vent og kun de siste ukene har bedriftene
hatt kapasitet til å vurdere gjenopptak av samarbeid. Flere beskriver også vanskeligheter med å
samarbeide økonomisk da denne krisen har medført et usikkert risikobilde for egen bedrift, og
ytterligere mer usikker risikovurdering knyttet til soliditeten til eventuelle samarbeidspartnere.
Det er derfor klart at det er lite egnet at støtteordninger knyttet til krisehåndtering krever
samarbeid mellom bedrifter. Dette er vanskelig og urealistisk å få til for bedriftene, og det vil
kunne føre til økte barrierer for å kunne gjennomføre nyskapende innovasjonsprosjekter i en
slik periode.
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Permitteringsreglene og retningslinjer fra NAV har vært noe uklare, noe som har slått negativt
ut for enkelte av bedriftenes ansatte. Videre er skattefunnordningen et mye brukt tiltak og det
bør vurderes forskuttering av tilskuddet, da dette kan bidra til ytterligere innovasjon i en tid
preget av mye usikkerhet. Bedriftene sier selv at de må finne nye måter å gjøre ting på, og at
«fremtidsutsiktene er lysere enn før - hvis vi gjør de riktige tingene».
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6 Hvordan oppleves krisen blant nye vekstbedrifter?
Bakgrunn
Nye vekstbedrifter kan defineres som virksomheter som har betydelig (mer enn 20%) årlig
omsetningsvekst (Grimsby et al., 2018). I tillegg til den direkte verdiskapningen nye
vekstbedrifter bidrar med, er nye vekstbedrifter essensielle for å utvikle og benytte ny teknologi
og innovative løsninger som etterhvert tas i bruk også av mer etablert næringsliv. Dermed er
nye vekstbedrifter også viktige for «det grønne skiftet» og digitalisering, og følgelig essensielle
bidragsytere til at norsk økonomi blir mindre avhengig av olje- og gassektoren.
De umiddelbare effektene og de første håndteringene
De første dagene etter 12. mars opplevdes som et sjokk hvor mange nye vekstorienterte
bedrifter måtte orientere seg innen dramatisk endrede rammevilkår. Umiddelbart hadde flere
nye vekstorienterte bedrifter behov for å permittere ansatte for å holde kontroll på økonomien.
En del av sjokket som oppstod er nå på vei bort, men samtidig er det fremdeles mange nye
vekstorienterte bedrifter som lever i stor usikkerhet. De kvalitative dataene gjenspeiler dermed
det som fremkommer i analysen av survey-dataene (se vedlegg 1). Jevnt over viser
tilbakemeldingene fra bransjeeksperter at forskjeller mellom ulike vekstbedrifter tydeliggjøres
gjennom koronakrisen. De bedriftene som hadde det vanskelig fra før, sliter ytterligere nå. På
samme måte er det bedrifter som var i god vekst som øker sin vekst nå. Overordnet finner
bransjeeksperter at omtrent en tredjedel av bedriftene i deres nettverk er betydelig negativt
påvirket av koronakrisen. Bedrifter som tilbyr løsninger for digitalisering av kommunikasjon
og opplæring samt kostnadsbesparende løsninger for industrien opplevd en umiddelbar og sterk
økning i interessen rundt sine produkter og tjenester. Et element av dette er at nye kunder og
markeder har blitt aktuelle fordi kundene har blitt presset til å tenke nytt i koronakrisen. Her er
det viktige muligheter for mange nye vekstbedrifter.
Overgangen til digitale salgsprosesser gikk overraskende raskt i løpet av de første ukene av
krisen. Nye vekstorienterte bedrifter opplever at det er mye mer aktuelt nå enn før å skulle
gjennomføre salgsprosesser digitalt, og fysisk tilstedeværelse på messer og salgsmøter har i stor
grad blitt erstattet med digitale møter. Mange større selskaper har vært raske til å omorganisere
seg for å legge til rette for digital kommunikasjon med leverandører, noe som har sørget for et
fortsatt kundegrunnlag for nye vekstorienterte bedrifter. Samtidig oppleves det at relevante
nettverk for å skaffe kunder, samt å ta direkte kontakt med potensielle kunder, har blitt enda
viktigere. En kritisk faktor i den umiddelbare håndteringen av krisen var derfor at deler av
næringslivet var raske med å legge til rette for digitale samarbeids- og salgsprosesser.
Situasjonen nå og utsiktene/mulighetene fremover. Hvilke strategier ser vi?
Utsiktene fremover i kortsiktige og langsiktige perspektiv er også bransjeavhengige. Nye
vekstbedrifter som opererer som leverandører i bransjer med industrielle verdikjeder viser til at
mens det på kort sikt er løpende behov for deres produkter og tjenester, er det mer usikkerhet
hvordan situasjonen til de større aktørene i bransjen utvikler seg. Hvis de største aktørene velger
å redusere sine investeringer vil det ha store konsekvenser for de nye vekstbedriftene som er
avhengig at økende etterspørsel. I beste fall vil det lede til forlengede utviklingsløp og lavere
vekst, i verste fall vil det bety stagnasjon og økonomiske problemer for de nye vekstbedriftene.
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Case: Mode Sensors

Mode Sensors utvikler et plaster som måler veskekonsentrasjon i vev. Denne typen
hydreringsmonitorering er særlig aktuelt for dialyse-pasienter, eldre og syke generelt. For
selskapet gjenstår det større skala klinisk validering under operasjonelle forhold før produktet
kan lanseres.
Korona-situasjonen har medført både utfordringer og muligheter for selskapet. Av negative
virkninger ble supply chain stengt ned over natten, og det var en periode umulig å produsere
produkter. Det har likevel vært en fordel at deres leverandører allerede har ‘clean rooms’ og
etablerte smittevernsrutiner, og selskapet fikk tilgang igjen på leveranser etter 2-3 uker.
Opplever dog utfordringer med klinisk testing av eldre og syke.
Som følge av korona har selskapet sett et oppsving og økt interesse fra store internasjonale
aktører. Bakgrunnen er et økt behov for digitale helseløsninger som hjemmemonitorering og
avstandsdiagnostikk, da de fleste helseinstanser ikke lenger har like tett fysisk oppfølging av
sine pasienter on-site. I tillegg har forskning vist at pasienter med dårligere regulert
væskebalanse i snitt ligger lenger i respirator enn de som blir tilstrekkelig godt hydrert.
Selskapet understreker at Innovasjon Norge og forskningsrådet har gjort en fantastisk jobb og
bidratt med gode råd og fleksibilitet både før og under korona-situasjonen.
Selskapet er et godt eksempel på en svært fleksibel oppstartsbedrift, som har flere løp for å
sikre seg finansiering gående, og er optimistisk på at de vil klare å snu seg rundt og finne
løsninger hvis de skulle støte på utfordringer. De har nylig måttet utsette en emisjon for
eksisterende aksjonærer på ubestemt tid, men ser etter å utvide sin aksjonærmasse, og
screener nå aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Andre utfordringer det pekes på er blant annet relatert til kompetanse. For det første gjelder det
hvordan nye vekstbedrifter vil kunne holde på kompetansen hvis de må utsette aktiviteter eller
permittere ansatte. Videre gjelder det at tilgang på kompetente investorer for nye vekstorienterte
selskaper også er en utfordring som intensiveres i koronakrisen.
Kapitalsituasjonen på kort og lang sikt?
Først og fremst kommer det frem at mange nye vekstorienterte bedrifter har skaffet seg lengre
«runway» ved å kutte kostnader og oppdatere sine budsjett og målsetninger etter situasjonen.
Offentlige finansieringsordninger har også bidratt godt til kapitalsituasjonen og har delvis veid
opp for at tilgangen på noen typer privat kapital har blitt redusert. Jevnt over er bedriftene flinke
til å tilpasse seg raskt, og dette ansees som hovedgrunnen til at ikke flere sliter akkurat nå.
Permittering av ansatte – spesielt over lengre perioder – har dermed ikke vært nødvendig for et
flertall av bedriftene.
Flere nye vekstorienterte bedrifter er fremdeles «pre-revenue», og gitt at de har kapital til å
fortsette driften har de stabile utsikter enn så lenge. De som er i gang med å hente inn ny kapital
merker likevel at bildet har endret seg. Institusjonelle investorer har trukket seg litt tilbake og
er mer avventende, og engleinvestorer og familier som har plassert sin kapital i markeder og
bransjer med sterk nedgang er svært forsiktige med å investere i usikre bedrifter nå.
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Hvordan bidrar ulike statlige korona-tiltak til realiseringen av nye muligheter? Hva
savnes?
Det blir uttrykt behov for raske og oversiktlige saksbehandlingsprosesser, samt at krav om
egenfinansiering bør mykes opp noe for en periode. En alternativ modell for å sikre aktivitet i
nye vekstorienterte bedrifter som trekkes frem er at større offentlige aktører satser på å kjøpe
inn fra oppstartere. Med et bredt spekter av behov og virkemidler er det videre viktig med god
koordinering av virkemidlene. På litt lengre sikt trekker bransjeeksperter frem at det er viktig
at virkemiddelapparatet er beredt til å håndtere en mulig «gründerbølge» som følge av at
permitterte og oppsagte fra etablerte selskaper velger å starte for seg selv. Generelt handler
utfordringer også om at ledere i oppstarter er relativt uerfarne, og inkubatorer fokuserer på å gi
lederstøtte til å håndtere denne nye og uoversiktlige situasjonen slik at entreprenører får
fokusert på veien videre. Permittering ble brukt som preventivt virkemiddel av flere nye
vekstorienterte bedrifter. Samtidig er flere av de permitterte eiere i bedriften, og dobbeltposisjonen med å være både (permittert) ansatt og eier bød på utfordringer med tanke på å kunne
opprettholde en minimumsaktivitet slik at selskapet overlevde samtidig som permitteringsreglene ble overholdt.
Koronakrisen har hatt stor innvirkning på samarbeid mellom nye vekstbedrifter og etablert
næringsliv. Større og etablerte aktører kutter ned på og stanser sine utviklingsaktiviteter, slik
som for eksempel introduksjon av ny teknologi og digitalisering av arbeidsprosesser. Dette går
ut over kundegrunnlaget til nye vekstbedrifter. Selv om nye vekstbedrifter som tilbyr løsninger
som bidrar til kostnadsbesparelser og effektivisering opplever noe økt interesse fra nye kunder,
går nye vekstbedrifter en usikker fremtid i møte når de mer langsiktige effektene av
koronakrisen kommer. Dermed ser vi at det er den neste fasen, der de mer langsiktige
virkningene av koronakrisen gjør seg gjeldende som kan bli den mest utfordrende for nye
vekstorienterte bedrifter. Mens disse bedriftene har vært raske og tilpasningsdyktige gitt
situasjonen som har oppstått, og dermed håndtert mange av de umiddelbare utfordringene, vil
makroøkonomiske faktorer, tilgang på kompetanse, utviklings- og vekstkapital samt
markedsdynamikken internasjonalt påvirke vilkårene for bedriftene videre. Derfor er det behov
for at staten kommer på banen og bidrar til å opprettholde etterspørselen etter teknologi og
løsninger fra nye vekstbedrifter i tiden fremover. Både paneldeltakere, casebedrifter og
bransjeeksperter fremhever at Norge nå har en mulighet til å styrke konkurransekraften til
Norsk næringsliv på de internasjonale markedene gjennom å investere i innovasjon og vekst.
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Vedlegg 1 – Analyse av data fra spørreundrsøkelse
Bedrifters umiddelbare håndtering av krisen
I forbindelse med utbruddet av koronapandemien sendte Innovasjon Norge ut en
spørreundersøkelse til egne kunder for å få tilbakemelding på deres utfordringer, situasjon og
behov. Totalt ble over 2450 svar fra bedrifter registrert i Brønnøysundregisteret mottatt.
Spørsmålene baserte seg i hovedsak på likviditetssituasjonen til bedriftene, hovedmarked,
eksport, turismesituasjon (for relevante bransjer), samt påstander knyttet til driften. I tillegg ble
bedriftene spurt om å svare på følgende åpne spørsmål:
1. Om du ser på sikt, hvilke utfordringer står bedriften overfor som en følge av
koronapandemien?
2. Hva gjør bedriften selv for å møte utfordringene?
3. For å møte utfordringene fremover, hvilken hjelp vil bedriften din ha behov for?
I denne rapporten er det disse åpne spørsmålene som er analysert i lys av den pågående
koronasituasjonen. Svarene på de ulike spørsmålene ble kodet åpent etter innholdet i svarene,
og ulike klynger med lik tematikk i svarene ble utarbeidet. For hvert spørsmål ble det identifisert
seks klynger som presentert i Tabell 1, og i fortsettelsen presenteres de ulike spørsmålenes
klynger. Det henvises i teksten til klyngens nummer, som presentert i tabellen under.
Tabell 1: Klynger kodet fra svarene registrert på de åpne spørsmålene.
Spørsmål 1-klynger
1 Tilgang arbeidskraft
2 Tilgang resurser
3 Markedsendringer
4 Redusert utvikling

Spørsmål 2-klynger
1 Finansielle endringer
2 Smittevern
3 Utviklingsaktivitet
4 Ivareta og omorganisere

Spørsmål 3-klynger
1 Regelverk og makroøkonomiske tiltak
2 Arbeidskraft
3 Kompetanse og nettverk
4 Utviklingsstøtte

5 Finansielle utfordringer
6 Muligheter og omstilling

5 Marked og salg
6 Kostnadsreduksjon

5 Redusere kostnader til avgifter og lån
6 Økonomisk bistand

Bedrifters utfordring på sikt
På spørsmål 1 hadde majoriteten av bedriftene markedsutfordringer (klynge 3) og finansielle
utfordringer (klynge 5) som de største utfordringene på lengre sikt. Dette omhandlet i hovedsak
redusert markedsaktivitet, omsetning, regelendringer og prisnivåer i markeder som
markedsutfordringer, og utfordringer knyttet til valutakurser, løpende kostnader, lønn,
gjeldsgrad og likviditetsutfordringer som finansielle utfordringer.
En del av bedriftene kunne også melde at de ville få reduksjon i planlagt utvikling (klynge 4).
Dette kunne være på grunn av forsinkede leveringer, begrensninger på reise, eller utfordringer
hos samarbeidspartnere. En annen utfordring kunne ligge i begrenset mulighet for investeringer
i bedriften. Dette kunne for eksempel være på grunn av svake resultater i testing, salg eller
lignende, men også fordi flere investorer reduserte aktiviteten sin.
Enkelte bedrifter hadde også utfordringer knyttet til ressurstilgjengelighet. For eksempel var
flere bedrifter urolig for om smitte eller sykdom ville medføre at ansatte blir utilgjengelige eller
at permitteringer ville føre til at enkelte ansatte vurderer å finne ny arbeidsgiver, og at bedriften
dermed mister viktig kompetanse. I tillegg var stengte grenser, karantenevarighet og
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regionskarantener problemstillinger som bedriftene så på som utfordringer knyttet til
tilgjengeligheten på arbeidskraft (klynge 1). Tilgang på råvarer og leveranseutfordringer var
andre problemstillinger knyttet til ressurstilgang (klynge 2).
I tillegg var det enkelte bedrifter som meldte at utfordringen deres ville være å klare å utnytte
nye markedsmuligheter eller få omstilt produksjonen, endret produkt eller tjeneste som følge
av nye, oppdukkende muligheter (klynge 6). Dermed er det også bedrifter som ser utfordringer
da disse ikke klarer å utnytte situasjonen godt nok, og således ikke har problemer som vil
medføre konkurs, redusert drift eller langsiktige negative utfordringer for bedriften. Disse
bedriftene var det færrest av. Figur 1 viser fordelingen av bedrifter som har svar innenfor de
ulike klyngekategoriene.

Figur 1: Prosentvis svar innenfor klynger på spørsmål 1 for alle respondenter.
Innenfor de ulike næringene er det kun de næringene med mer enn 100 respondenter som er
inkludert i analysene av næringene. Fra Figur 2 er det tydelig at det er interne forskjeller i
klyngene når det kommer til prosentvise svar for de ulike næringene. Spesielt er næringene som
inkluderer arbeid under Informasjon og kommunikasjon og Faglig, vitenskapelig og teknisk
tjenesteyting opptatt av reduksjon i utviklingsprosjekter som en utfordring i koronasituasjonen.
Overnatting og serveringsvirksomheter ser spesielt det finansielle som en utfordring i
koronasituasjonen.

Figur 2: Prosentvis svar innenfor klynger på spørsmål 1 for bedrifter i næringer med mer
enn 100 respondenter
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Når det gjelder forskjeller i alder mellom de ulike bedriftene er det i hovedsak størst variasjon
i utfordringer knyttet til reduksjon i utviklingsprosjekter (Figur 3). Her er det tydelig at yngre
bedrifter ser dette som en større utfordring enn hva eldre bedrifter gjør. De samme tendensene
finnes også for bedriftsstørrelse (Figur 4), hvor mindre bedrifter i stor grad ser en utfordring i
reduksjoner i utviklingsprosjekt, sett bort fra bedrifter uten regsiterte ansatte (ofte registrert som
enkeltpersonforetak).

Figur 3: Prosentvis svar spørsmål 1 for bedrifter 0 til 3 år, 4 til 7 år og 8 år og eldre.

Figur 4: Prosentvis svar på spørsmål 1 for bedrifter med 0 ansatte, 1 til 4 ansatte, 5 til 19
ansatte, og flere enn 20 ansatte.
Bedrifters løsninger og proaktivitet for å løse koronasituasjonens utfordringer
De fleste bedriftene beskrev at de forsøkte å redusere kostnadene (klynge 6) i bedriften for å
kunne unngå konkurs, for eksempel ved hjelp av permitteringer, men også ved å begrense
unødvendige kostnader og å redusere aktiviteten. Enkelte stanset også investeringer for å unngå
likviditetsutfordringer. Samtidig gjennomførte flere bedrifter refinansiering av lån og søkte
støtte gjennom støtteordninger (klynge 1), i tillegg til å sikre ny kapital i selskapet gjennom
investeringer.
For enkelte bedrifter var fokuset på å utnytte fungerende markeder og kanaler, eller å forberede
seg for en normalisering i markedene i fremtiden, for eksempel gjennom markedsføring.
Enkelte skiftet fokuset i bedriften bort fra støtteaktivitet til salgsaktivitet for å øke omsetningen
(klynge 5). Utviklingsaktivitet var viktig for enkelte bedrifter, for eksempel ved å utvikle
kompetansen i bedriften gjennom kursing eller seminar. Utvikling av produkter og tjenester ble
også gjennomført for å kunne forberede seg på gjenåpning av markeder, eller for å forsøke å
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heve seg i reduserte markeder. Noen bedrifter forsøkte også å utvikle nye
forretningsmuligheter, blant annet ved å utnytte maskineri eller lignende for å produsere
produkter for helsesektoren (klynge 3).
For enkelte bedrifter var det viktig at driften ikke ble påvirket grunnet interne forhold, og disse
hadde derfor stort fokus på smittevern; både for å forhindre sykdomsfravær, men også grunnet
strenge smittevernregler i næringen (klynge 2). I tillegg kunne flere bedrifter melde at et viktig
fokus var å ivareta verdikjeden, slik at kunder og leverandører ikke fikk problemer, men også
slik at endringer i logistikk og arbeidskraft ble tilpasset situasjonen (klynge 4).

Figur 5: Prosentvis svar innenfor klynger på spørsmål 2 for alle respondenter.
Innenfor næringene er det for spørsmål 2 spesielt Jordbruk, skogbruk og fiske som skiller seg
ut på flere av klyngene. Det gjøres færre aktiviteter knyttet til finansielle endringer,
kostnadsreduksjon, utvikling, og marked og salg, mens det er større fokus på smittevern. For
de øvrige bedriftene tas det spesielt aktivitet rundt kostnadsreduksjon for Overnatting- og
serveringsvirksomhet og Forretningsmessig virksomhet, mens det er mindre aktuelt for Faglig,
vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, samt for nevnte Jordbruk, skogbruk og fiske. Innenfor
bransjene Informasjon og kommunikasjon, Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og
Forretningsmessig tjenesteyting satses det ekstra på utviklingsaktivitet i perioden.

Figur 6: Prosentvis svar innenfor klynger på spørsmål 2 for bedrifter i næringer med mer
enn 100 respondenter.
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Når det kommer til forskjell i alderen for de ulike respondentene, er det tydelig at de eldre
bedriftene i mindre grad rapporterer om aktivitet for å håndtere koronakrisen utover smittevern.
For bedriftene opp til 7 år rapporteres det relativt tilsvarende svar innen de ulike klyngene.

Figur 7: Prosentvis svar spørsmål 2 for bedrifter 0 til 3 år, 4 til 7 år og 8 år og eldre.
Når det sorteres etter størrelsen på bedriftene viser svarene at det i hovedsak er bedrifter med 0
ansatte som skiller seg ut ved at disse i særlig grad gjør færre finansielle endringer og
kostnadsreduksjoner. Det er også en tendens til at større bedrifter driver med
kostnadsreduksjoner.

Figur 8: Prosentvis svar på spørsmål 2 for bedrifter med 0 ansatte, 1 til 4 ansatte, 5 til 19
ansatte, og flere enn 20 ansatte.
Bedriftenes behov for hjelp og støtte i forbindelse med koronasituasjonen og dens følger
Når det gjelder bedriftenes behov fremover, er det tydelig at det er behov for økonomisk bistand
(klynge 6). Blant annet gjennom lånefinansiering, men enkelte bedrifter etterlyste også
erstatnings- og støtteordninger. Sistnevnte var spesielt knyttet opp mot påtvunget nedstengning.
En del bedrifter hadde også behov for reduserte kostnader knyttet til avgifter og lån (klynge 5).
For eksempel var det eksempler om å begrense rentekostnader fra offentlige låneordninger, men
også utsettelser av avdrag og eventuelle fritak. Det ble også ytret behov om å redusere eller
utsette avgifter som merverdiavgiften eller arbeidsgiveravgiften.
Enkelte bedrifter kunne også melde et behov om å endre regelverket og innføre enkelte
makroøkonomiske tiltak (klynge 1). For eksempel å redusere reisekarantener og –
begrensninger, tilpasse regelverket til situasjonen som pågår, færre krav knyttet til
støtteordninger, raskere saksbehandling, tiltak for markedsstimulering samt endringer i
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permisjonsreglene. Det var også behov for tilgang til arbeidskraft, og da ofte i forbindelse med
sesong (klynge 2).
For noen bedrifter var det også behov for bistand med kompetanseutvikling og nettverk (klynge
3). Her var spesielt hjelp til digital omstilling fremhevet, men også omstilling generelt,
kompetanseheving, nettverksivaretaking, rådgivning og kontakt med kunder. Bedriftene meldte
også sterke behov for utviklingsstøtte (klynge 4), da i form av midler til utvikling og
investeringsstøtte i ulike prosjekter.

Figur 9: Prosentvis svar innenfor klynger på spørsmål 3 for alle respondenter.
Innenfor de ulike næringene var det noen få forskjeller i de ulike klyngene. Jordbruk, skogbruk
og fiske som skilte seg spesielt fra øvrige bransjer når det gjelder behov for økonomisk bistand,
og det samme gjelder til dels for næringen Industri i denne klyngen. Faglig, vitenskapelig og
teknisk tjenesteyting hadde lite behov for utviklingsstøtte, mens næringen Informasjon og
kommunikasjon hadde mest behov for dette.

Figur 10: Prosentvis svar innenfor klynger på spørsmål 3 for bedrifter i næringer med mer
enn 100 respondenter.
Når det gjelder behovene til bedrifter av ulik alder er det tydelig at eldre bedrifter har mindre
behov for økonomisk bistand. Disse bedriftene har også noe mindre behov for utviklingsstøtte.
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Blant de yngste bedriftene har disse noe mindre behov for å redusere kostnader knyttet til
avgifter og lån enn de bedriftene som er 4 år og eldre.

Figur 11: Prosentvis svar spørsmål 3 for bedrifter 0 til 3 år, 4 til 7 år og 8 år og eldre.
Når det gjelder spørsmål 3 og antall ansatte er den største forskjellen mellom bedrifter uten
ansatte og behov for økonomisk bistand (klynge 6), hvor disse har mindre behov enn bedrifter
med ansatte. Utover den klyngen er de fleste bedriftenes svar relativt like hva gjelder behov,
uansett størrelse på bedriften, og spesielt for bedriftene som har registrert ansatte.

Figur 12: Prosentvis svar på spørsmål 3 for bedrifter med 0 ansatte, 1 til 4 ansatte, 5 til 19
ansatte, og flere enn 20 ansatte.
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Vedlegg 2 – Datagrunnlag og metode
Denne analysen er basert på data samlet inn i løpet av en kort periode i mai 2020 (uke 20 og
21). På dette tidspunktet hadde effektene av COVID-19 pandemien vært tilstedeværende i
Norge i omlag to måneder. Smitteutviklingskurven har passert toppen og er på nedadgående,
og myndighetene har gradvis begynt å løse opp på smittevernrestriksjonene. Pandemien er
likevel på langt nær over, og globalt er det fortsatt antall smittede registrert per dag økende, i
skrivende stund er de bratteste kurvene i USA og særlig Sør-Amerika. Det er fortsatt uklart når
en eventuell vaksine vil komme.
Analysen baserer seg på data fra ulike datakilder. Formålet har vært å skaffe et bredt bilde av
hvordan pandemien påvirker norsk næringsliv, særlig når det gjelder innovasjon, innenfor den
tilgjengelige tidsrammen. Det har ikke vært en ambisjon å gå dypt, heller ikke å skaffe et
representativt datamateriale. Fokusområder er valgt ut i samråd med Innovasjon Norge, og er:
•
•
•
•

Prosessindustrien med leverandørindustri
Havbruksnæringen med tilknyttede næringsaktører (leverandør og sidestrøm)
Internasjonal og digital varehandel
Nye vekstbedrifter

Teksten under gir oversikt over datakildene.
Data fra Innovasjon Norges koronasurvey
Innovasjon Norge gjennomførte i perioden medio mars til medio april en survey i sitt
bedriftsnettverk. En lenke til spørreskjemaet ble tilgjengeliggjort på Innovasjon Norges nettside
og gjennom nyhetsbrev. De mottok svar fra 2500 respondenter, og av disse hadde 2450 oppgitt
et registrert organisasjonsnummer. Vi har koblet disse til data fra Enhetsregisteret for å kunne
kategorisere dem på bransje, alder, størrelse, etc. Utvalget et ikke representativt.
Undersøkelsen inneholder lukkede og åpne spørsmål. Vi har først og fremst analysert
tekstsvarene på de åpne spørsmålene:
• Om du ser på sikt, hvilke utfordringer står bedriften overfor som en følge av
koronapandemien?
• Hva gjør bedriften selv for å møte utfordringene?
• For å møte utfordringene fremover, hvilken hjelp vil bedriften din ha behov for?
Disse dataene er blitt kodet ved at to av forfatterne individuelt gjennomgikk og kodet rundt
150-200 tilfeldig utvalgte svar på hvert av spørsmålene, før disse kodene ble diskutert av de
samme forfatterne i fellesskap og satt sammen til tematiske klynger av svar fra respondentene.
Innen hvert spørsmål ble det identifisert 6 klynger med svar, i tillegg til blanke svar og svar
som i stor grad var unike og med spesiell relevans for enkelte respondenter. Deretter ble
samtlige svar på ovennevnte spørsmål kodet etter innhold, og hver respondent sine svar ble
kodet med en eller flere av de tematiske klyngene. Dataene ble deretter analysert med fokus på
de kodede svarene under ett, men også sortert etter næring, størrelse, og alder for samtlige
respondenter.
Digitale fokusgruppepaneler
Det ble gjennomført til sammen fire fokusgruppepaneler, ett panel innenfor hvert av
fokusområdene. Panelene besto av næringsaktører og eksperter innenfor hvert av områdene, og
ble gjennomført digitalt ved hjelp av Zoom. Hvert panel tok 60 til 90 minutter. Deltakerne
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hadde fått hovedspørsmålene i forkant. Panelene ble moderert, fokus var både å få fram
perspektivene fra hver av deltakerne og å la dem bygge på hverandre/diskutere. Panelene ble
tatt opp for videre analyse. Følgende paneler ble gjennomført:
Nye vekstbedrifter:
6, deltakere; 2 entreprenører i nye vekstbedrifter, 2 investorer, 2 fra innovasjonsselskaper:
•
•
•
•
•
•

Inkubatorleder i en av Norges største inkubatorer for nye vekstbedrifter
Partner i et venturekapitalselskap
Lederposisjon i et selskap som driver med teknologioverføring fra forskning
Lederposisjon i et selskap som driver med teknologioverføring fra forskning
Daglig leder i en vekstbedrift innen IKT-tjenester
Daglig leder i en vekstbedrift innen e-læring

Prosessindustri:
5 deltakere; 2 ledere prosessindustribedrifter, 2 ledere leverandørbedrifter, én klyngeleder:
•
•
•
•
•

Klyngeleder
Lederstilling i en ledende aktør som leverer stålprodukter
Nestleder i et prosessteknologiselskap
Lederstilling i en bedrift som tilbyt nye IKT-løsninger til prosessindustrien
Daglig leder i en leverandør av mekanisk utstyr til prosessindustrien

Havbruk:
4 deltakere; én leder oppdrettsselskap, én leder sidestrømsbedrift, én ekspert, én klyngeleder:
•
•
•
•

Klyngeleder
Daglig leder i oppdrettsselskap
Daglig leder i sidestrømsbedrift
Professor med spisskompetanse innen havbruk

Digital varehandel:
6 deltakere; fem bedriftsledere og én klyngeleder:
•
•
•
•
•
•

Lederstilling i en større møbelprodusent
Finansdirektør i en større produsent av fritidsutstyr
Daglig leder i en vekstbedrift som produserer eksklusive forbrukerartikler
Daglig leder i et selskap innen videokommunikasjon
Lederstilling hos en produsent av medisinsk-teknisk utstyr
Klyngeleder

For å komplettere panelene, har vi også gjennomført noen individuelle ekspertintervjuer:
• Økonomisjef i en regional bank
• Prosjektleder i et regionalt innovasjonsselskap
Dataene er også komplementert med informasjon fra dokumenter og websider.
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Caseintervjuer
Det er gjennomført til sammen individuelle 10 intervjuer med ledere/gründere i enkeltbedrifter,
herunder 5 nye vekstbedrifter og 5 etablerte bedrifter. Intervjuene er gjennomført ved bruk av
Zoom. Vi har valgt bedrifter som tydelig er berørte, og/eller som har gjort spennende
tilpasninger, herunder søkt nye forretningsmuligheter. Casene består av:
Etablerte bedrifter:
• Daglig leder i en bedrift som leverer skreddersydde industrielle produkter
• Daglig leder i en industripark
• Lederstilling i en smelteverksbedrift
• Grunnlegger og lederposisjon i en designkonsulentbedrift
• Daglig leder i en større industriell aktør innen mikroelektronikk
Nye vekstbedrifter:
• Günder og daglig leder i en vekstbedrift som utvikler løsninger for gassbransjen
• Gründer i en vekstbedrift som utvikler helseteknologi
• Günder og daglig leder i en vekstbedrift som utvikler løsninger for havbruksindustrien
• Günder og daglig leder i en vekstbedrift som utvikler teknologi for e-læring
• Seriegründer og daglig leder i en aktør som er involvert i utviklingen av tre nye
vekstbedrifter
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1 Kriser, innovasjon og næringsomstilling
På oppdrag fra Innovasjon Norge drøfter dette notatet effekten av COVID-19 på noen sentrale norske
næringer i lys av mer langsiktige omstillingstrender som disse næringene står i og som knyttes til
bærekraft og digitalisering. Vi tar utgangspunkt i pågående studier i forskningssenteret INTRANSIT 1
(Universitetet i Oslo, SINTEF, Utrecht University), hvis formål er å:
•
•
•

undersøke forutsetningene, driverne og barrierene for endring til en smartere og mer
bærekraftig norsk økonomi.
undersøke hvordan endring i industrien ofte oppstår i samspill med større og allerede etablerte
sektorer gjennom etableringen av kunnskapsintensive nisjer i markedet.
bruke kunnskapen som utvikles til å forstå hvordan forsknings- og innovasjonspolitikk kan
støtte opp om et grønnere og smartere samfunn.

COVID-19-pandemien og "the great lockdown" antas å forårsake den største økonomiske krisen siden
den store depresjonen på 1930-tallet. Det internasjonale pengefondet (IMF) påpeker at "størrelsen og
hastigheten på sammenbrudd i aktivitet som har fulgt står i motsetning til noe vi har opplevd i vår
levetid" (IMF, 2020, vår oversettelse). Selv i et best-case scenario antar IMF et globalt tap i BNP på
mer enn 9 milliarder US dollar. Effektene av COVID-19 har imidlertid ikke være ensartede. Noen land
og bransjer, som turisme, petroleum, underholdning, bilindustri, har nærmest over natten blitt sterkt
påvirket av svikt i markeder og ulike forskriftsendringer. Andre bransjer påvirkes mer indirekte
gjennom forstyrrelser i forsyningskjeder, ustabile finansmarkeder og redusert etterspørsel.
Den økonomiske krisen skapt av COVID-19 har utvilsomt skapt betydelige kortsiktige endringer i
ulike næringer, og trolig vil den også ha mer langvarige konsekvenser. Denne akutte krisen kommer
på et tidspunkt hvor det er økende oppmerksomhet rundt spesielt to store og dyptgripende endringer i
økonomien: omstilling mot en mer bærekraftig økonomi (det grønne skiftet), og økende grad av
digitalisering. Formålet med dette notatet er altså å drøfte samspillet mellom de kortvarige og (antatt)
1

https://www.sv.uio.no/tik/forskning/sentre/intransit/index.html
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mer langvarige effektene av pandemien på noen sentrale norske næringer, med særlig fokus på
hvordan pandemien påvirker det vi kaller omstilling til en grønnere og smartere økonomi.
I første del av dette notatet drøfter vi ulike perspektiv på kriser, innovasjon og næringsomstilling med
utgangspunkt i faglige perspektiv fra innovasjonsstudier og beslektede fagfelt. I notatets andre del ser
vi nærmere på omstillingsprosesser og effekten av COVID-19 i fem ulike norske sektorer: olje og
gass, maritim, akvakultur, prosessindustri og vareproduserende industri. I den avsluttende delen
oppsummerer vi sentrale funn.

2 Faglige perspektiv på krisers rolle for innovasjon og omstilling
Kriser og hvordan de kan fundamentalt endre økonomier, er ikke et nytt tema innen
innovasjonsstudier. Ettersom innovasjonsteori grunnleggende handler om å forklare økonomiske og
teknologiske endringer, har forholdet mellom kriser og innovasjon alltid stått sentralt i dette
forskningsfeltet (Schumpeter, 1942). Et innovasjonsperspektiv er derfor verdifullt for å forstå
virkningen av kriser på økonomien, og spesielt krisers rolle for omstillingsprosessers 'transformative'
potensial. En grunnleggende idé i så vel faglitteraturen som i politikken er at kriser representerer et
vindu eller en mulighet for endring, og at politiske virkemidler, dersom de er utformet med omhu, kan
stimulere til endringer i ønsket retning.
Under COVID-19-krisen, og spesielt i den pågående diskusjonen om ulike tiltak og strategier for å
opprettholde sysselsetting og økonomisk aktivitet, har det derfor vært en bred debatt om bruk av
krisepakker for å stimulere til et «grønt skifte» (Rosenbloom og Markard, 2020). I Norge har krisen
sammenfalt med en gryende enighet om behovet for å omstille norsk økonomi i en mer diversifisert,
smartere og grønnere retning (Finansdepartementet, 2017). Med dette som utgangspunkt, vil vi i dette
notatet ha særlig fokus på hvordan krisen spiller inn i dette større og mer sammensatte bildet av
pågående endringsprosesser i noen sentrale norske næringer.

2.1 Kriser som omstillingsmotor
Omstillingsmulighetene som skapes av økonomiske kriser, er på mange måter kjernen i
innovasjonsstudier. En av de første som skrev om innovasjon og krise, Joseph Schumpeter, påpekte
dynamikken mellom krise og innovasjon. På den ene siden kan innovasjon føre til en krise innenfor et
etablert teknologisystem (eller industri), som igjen gir rom for nyskaping (Schumpeter, 1942). På den
andre side river kriser ned det bestående, og med dette som utgangspunkt referer Schumpeter til kriser
som «kreativ destruksjon». Et beslektet begrep er disruptiv innovasjon: Innovasjon som viser seg å
underminere etablerte aktører og deres forretningsmodeller (Christensen, 1997).
Spesielt i etterkant av flere økonomiske kriser på 1970-tallet, ble økonomer opptatt av å forstå krisers
betydning for økonomisk utvikling. Studier av såkalte “lange bølger” på 1970-tallet prøvde å forstå
økonomiske sykluser, når innovasjoner oppstår, og de økonomiske konsekvensene av dette (Perez,
2013). For eksempel hevdet Mensch (1979) at innovasjoner særlig oppstår i økonomiske
nedgangstider når bedrifter opplever stagnerende markeder og blir tvunget til å finne alternativer.
Tankegangen her er i tråd med ordtaket at «nød lærer naken kvinne å spinne». Kriser utløser kreativitet
fordi bedriftene er nødt til å hurtig tilpasse seg nye betingelser. I motsetning til det Schumpeterianske
synet er da innovasjon kriseinitiert snarere enn omvendt. For Mensch var nedgangstider utløsende for
innovasjon ved at bedrifter tar mer risiko og øker innovasjonstakten.
Dette synet på kriser er det imidlertid ikke alle som deler. For eksempel hevdet Freeman et al. (1982)
at nedgangstider heller fører til reduksjon i nye investeringer, mindre innovasjon og spesielt mindre
grad av produktinnovasjon. Fordi næringslivet får lavere marginer og opplever høyere risiko i
krisetider, mente Freeman et al. at kriser primært leder til prosessinnovasjon, hvor fokus er på å
effektivisere og optimalisere etablert virksomhet. Disse argumentene peker altså på forskjellige
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hypoteser om krisenes rolle for innovasjon, der den første antar at kriser kan drive innovasjon, og den
andre forutsetter at kriser reduserer innovasjonsinnsats, og særlig mer radikale innovasjoner. 2
Nyere empiriske studier om forholdet mellom krise og innovasjon har særlig tatt for seg virkningen av
den globale finanskrisen i 2008/09. De tilgjengelige dataene tegner imidlertid heller ikke et klart bilde
av hvordan finanskrisen påvirket innovasjon. Det generelle mønsteret ser ut til å være at bedrifter ofte
reduserer innovasjonsaktiviteter under kriser, og de innovasjonsaktivitetene som blir mest berørt er de
som krever betydelige investeringer (Antonioli og Montresor, 2019, Archibugi og Filippetti, 2013).
Men bildet er sammensatt, og det er en rekke kjennetegn ved næringer og selskaper som har betydning
for hvordan krisen påvirker innovasjon (Zouaghi et al., 2018). Bedrifters størrelse, alder og
innovasjonskapasitet før krisen er tre variabler som er undersøkt (Archibugi et al., 2013, Archibugi
and Filippetti, 2013, Paunov, 2012, Amore, 2015). Unge, innovative selskaper synes å være de som i
størst grad er motivert til å opprettholde innovasjonsaktivitet under kriser, men de har også relativt sett
større behov for offentlig støtte. Større og mer etablerte bedrifter har derimot i utgangspunktet mer
ressurser, og også erfaring med å håndtere kriser, som igjen vil påvirke hva bedriften gjør i krisetider.
Store eller ressurssterke firmaer, og firmaer med betydelig innovasjonsevne, har større sannsynlighet
for å drive innovasjon under og etter kriser (Teece, 2007, Teece et al., 1997) 3. Slike bedrifter bruker
kriseperioder, som også medfører mer "organisatorisk slakk", til å utløse nye innovasjonsaktiviteter,
spesielt hvis krisen er koblet sammen med en antakelse om langsiktig økonomisk oppgang eller nye
muligheter (Gonzalez, 2018). Denne typen krisetilpasning er relativt vanlig i næringer som opplever
jevnlig økonomisk turbulens (sykliske markeder), som for eksempel olje og gass. Modne næringer
med etablerte bedrifter har også mer velutviklede innovasjonssystemer, og har flere muligheter til å
spille på sine omgivelser for å få økonomisk og politisk støtte i krisetider (Skålholt and Thune, 2014,
Archibugi and Filippetti, 2013).
Endringer på bedriftsnivå (i atferd og innovasjonsaktivitet) som følger av kriser vil aggregert sett
resultere i endringer i verdikjeder og bransjer / sektorer. Selv om effektene av industrielle
omstillingsprosesser forårsaket av kriser aldri vil være kjent i forkant, vet vi at betingelsene for
(vellykket) omstilling varierer enormt både mellom industrier og mellom land og regioner (Grillitsch
et al., 2018, Martin, 2012, Fromhold-Eisebith, 2015). For eksempel vet vi at regioner og land som har
en økonomisk struktur med ulike beslektede bransjer kan gi økt robusthet eller resiliens, blant annet
fordi leverandørbedrifter kan finne markedsmuligheter og arbeidstakere sysselsettingsmuligheter i
forskjellige verdikjeder og markeder (Boschma, 2015). Et nærliggende eksempel her er de norske
havbaserte næringene, hvor vi de siste årene har sett økt diversifisering fra olje og gass til havbruk og
havvind (Steen og Weaver, 2017), men også økt bevissthet om de mulighetene som ligger i å tenke
mer helhetlig rundt havbasert næringsutvikling. Politiske tiltak og virkemidler – for å "holde hjulene i
gang" og/eller fasilitere næringsmessig omstilling – spiller opplagt en vesentlig rolle i hvordan ulike
bransjer, regioner og land påvirkes av kriser (Carlsson et al., 2014). Der noen kriser utvikler seg
gradvis over tid ("slow burns"), er andre som lyn fra klar himmel ("acute shocks") (Pendall et al.,
2010).

2.2 Kriser og det grønne skiftet
Økonomiske kriser (som en form for større miljøendringer /eksterne sjokk) og transformasjoner er
nært beslektet også i litteraturen om grønt skifte (eng. sustainability transitions studies). Dette relativt
unge forskningsfeltet studerer omstilling mot mer bærekraftige produksjons- og forbruksformer i
sektorer som leverer viktige samfunnsfunksjoner som energi, mat og transport (Geels, 2013, Markard
et al., 2012). Her vektlegges sammenhengene mellom teknologier, institusjoner, økonomi og praksiser,
derav begrep som 'sosio-tekniske system'. Også innen dette feltet finnes flere perspektiver på forholdet
En forklaring på dette spriket i forståelse av forholdet mellom kriser og innovasjon kan skyldes at ingen kriser er helt like,
at økonomien er i stadig endring, at innovasjonsbegrepet har blitt definert ulikt, og at det er benyttet ulike typer data.
3 Det er verdt å merke seg at litteraturen om kriser og innovasjon er mye mer mangfoldig hva gjelder store etablerte selskaper
enn bedrifter i SMB-segmentet.
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mellom kriser og grønn omstilling, hvor de mest optimistiske mener at kriser kan utløse grønn
omstilling, mens andre igjen tror at påvirkningen primært er negativ (dvs. føre til mindre, eller
bremser, omstilling) (van den Bergh, 2013, Geels, 2013). Denne dualiteten gjenspeiler det
overordnede perspektivet på kriser og innovasjon, som gjennomgått ovenfor.
En kjerneidé er likevel at store endringer på makro-nivå, altså den bredere samfunnsmessige
konteksten, kan ha stor påvirkning på etablerte sektorer og de institusjonene (regler, normer, sedvane
og praksis) som opprettholder etablerte sosio-tekniske systemer og skape mulighetsvinduer for mer
bærekraftige løsninger (Geels, 2011). I sammenheng med omstillingsprosesser (transisjoner)
diskuterer Geels og Schot (2007) kriser som "spesifikke sjokk", som sjeldne og intense hendelser.
Slike sjokk kan svekke etablerte strukturer, og dermed gi støtet som må til for at nye løsninger skal få
et gjennombrudd. Dette er i tråd med Schumpeters syn på kriser som kreativ destruksjon. Oljekrisene
på 1970-tallet er et eksempel på en ekstern hendelse som destabiliserer en sektor og skaper interesse
og legitimitet for å finne alternative måter å produsere energi. Imidlertid finnes det få empiriske
studier om effekten av kriser som den forårsaket av COVID-19 på brede økonomiske transformasjoner
generelt og bærekraftoverganger spesielt – simpelthen fordi slike kriser heldigvis oppstår sjelden.
Den kanskje mest optimistiske forestillingen om kriser og omstillingsprosesser (som det grønne
skiftet) er knyttet til ideen om grønn vekst (Capasso et al., 2019), som forutsetter at kriser kan legge
press på institusjonelle rammebetingelser. Gjennom politisk innsats kan kriser da stimulere utviklingen
av en grønnere økonomi basert på høy produktivitet og som skaper velferd. En krise kan dermed
representere et mulighetsvindu for dreining av økonomien i grønn retning, forutsatt målrettet innsats
fra beslutningstakere for å vri økonomien i en grønnere retning (Sarkis et al., 2020).
Et negativt perspektiv på forholdet mellom kriser og bærekraftoverganger peker på utfordringer med
begrenset oppmerksomhet og knapphet på ressurser i kriseperioder (Geels, 2013). Når det oppstår en
stor krise, rettes oppmerksomhet og ressurser mot å løse umiddelbare problemer. Dette innebærer ofte
at ikke-presserende spørsmål og langsiktige utfordringer, for eksempel bærekraft, ikke blir prioritert.
Dette betyr at kriser kan bremse eller stoppe endringsprosesser, fordi næringslivet primært vil ha fokus
på rasjonalisering, effektivisering og optimalisering, mens politikere kan være aller meste opptatt av å
opprettholde sysselsetting. Denne effekten kan være spesielt negativ for kapitalintensive prosjekter og
for diffusjon og utnyttelse av teknologiske løsninger som fremdeles er relativt umodne, da tilgang på
risikovillig kapital reduseres mens det offentlige også må prioritere andre presserende behov. Derfor
kan kriser ikke bare bidra til å opprettholde status quo, men også til at pågående omstillingsprosesser
bremses eller stoppes.
Men kriser kan være av forskjellige slag og størrelser, og har følgelig ulik innvirkning på bærekraftige
omstillingsprosesser (Suarez og Oliva, 2005). Kriser varierer med hensyn til styrke, hastighet, varighet
og omfang. Mens noen kriser kan føre til en betydelig, langsiktig endring, kan andre resultere i
midlertidig tilpasning til nye miljø- eller institusjonelle forhold og deretter tilbakevending til 'business
as usual' (Geels, 2013). Det er imidlertid lite empiri som tyder på at økonomiske kriser generelt sett er
viktige drivere for grønne omstillingsprosesser. Derimot viser forskning at omstilling som følge av
krisetilpasning primært er kortsiktig (Geels, 2013), og sjelden til omstilling av dyperegående art. Dette
stemmer overens med hypotesen om ‘green flings’, en beskrivelse av forholdet aktører fra
petroleumsnæringen har til diversifiseringsmuligheter i havvind (Mäkitie et al., 2019). Denne
forskningen viser at bedrifter i petroleumsnæringen primært har vært opptatt av havvind i perioder
med nedgang i 'oljå', hvor oppmerksomhet mot havvind da primært er å forstå som
motkonjunkturtiltak. Dermed kan vi si at hypotesen om at kriser er barrierer for omstilling er den mest
riktige, i alle fall når det gjelder grønn omstilling i et mer kortvarig perspektiv.
Videre har de fleste tidligere studier satt søkelys på omstillingsprosesser i en spesifikk sektor eller
innen et avgrenset (økonomisk) aktivitetsområde, og ikke på kriser som påvirker flere sektorer
samtidig. COVID-19-pandemien er en sjelden krise, ettersom den er global og effektene har vært raske
og gjennomgripende i de fleste deler av økonomien samtidig. Ifølge Wells et al. (2020) kan det
4

beskrives som en "meta-transition" på grunn av dens brede og gjennomgripende innvirkning. Det
pågår nå initiativer for å systematisere tilgjengelig kunnskap om pandemien og dens effekter. Dette
kunnskapsgrunnlaget vil være viktig både for å utvikle scenarier og for politikkutforming. Sarkis et al.
(2020) påpeker for eksempel at COVID-19-pandemien kan påvirke forbrukeratferd, gjøre lokale
løsninger mer attraktive, resultere i mer effektiv ressursbruk (herunder økt gjenbruk) samt bidra til
varig reduksjon i reiser og transportbehov. Pandemien kan også medføre varige endringer i bruk av
teknologi, og da spesifikt digitale teknologier. Ifølge en kontakt i 'tech-miljøet' er vurderingen at
COVID-19 har framskyndet digital læring i befolkningen med 10 år! Sarkis et al (2020), og også Perez
(2013), kobler bærekraftig omstilling til gjennomgripende digitalisering i samfunnet og økonomien.
Satt på spissen kan derfor pandemien gjennom å forsterke digitaliseringstrenden kanskje også bidra til
å fasilitere en grønn omstilling, i alle fall innen noen sektorer.

2.3 Metode
Dette notatet bygger på pågående studier i forskningssenteret INTRANSIT, 4 som ble etablert i 2019
med finansiering fra Norges forskningsråd til 2026. INTRANSIT skal undersøke mulighetene for en
strukturell omstilling i norsk økonomi. Foruten energiproduksjon, er det maritim transport, landbasert
industri (vareproduserende industri, prosessindustri), samt akvakultur som står i fokus. Senteret
kombinerer empiriske analyser av omstillingsprosesser i disse næringene med tematiske analyser på
tvers av sektorer. Forskningsaktiviteten i senteret er nylig igangsatt. I tidsrommet november 2019 til
april 2020 gjennomførte vi totalt om lag 40 intervjuer med representanter for ulike næringsaktører,
myndigheter og offentlig forvaltning, forskningsinstitusjoner, klyngeorganisasjoner og
bransjeorganisasjoner. I tillegg gjorde vi omfattende dokumentstudier.
For dette notatet bygger vi videre på bransjeanalysene i INTRANSIT, som vi har supplert med ca. 20
kortere intervjuer med aktører i (ulike bedrifter) og rundt (ulike bransje- og interesseorganisasjoner,
klyngeorganisasjoner, forvaltning og myndigheter) de ulike bransjene. Informantene vi har benyttet i
forbindelse med dette notatet er relativt jevnt fordelt mellom bransjene, og mange av informantene er
de samme som vi intervjuet for 3-7 måneder siden. Dette har bidratt til å gi oss et godt bilde av
hvordan COVID-19 har påvirket bransjene både på kort sikt og hvilken innvirkning pandemien har
hatt og kan få på mer langsiktige omstillingsprosesser. I tillegg har vi gjort oppdaterte
dokumentstudier, basert på rapporter, pressemeldinger og medieoppslag om norsk økonomi generelt
og de bransjene vi her fokuserer på spesielt.

3 COVID-19 og bransjene
3.1 Olje og gass
Oljenæringen er syklisk, og har historisk gjennomgått mange opp- og nedturer. Den norske
oljenæringen ble hardt truffet i 2015-2016, da oljeprisen sist sank betydelig. Aktivitetsnivået har økt
de siste årene, men ikke til nivået i 2013-2014, da både oljeprisen og investeringsnivået på norsk
sokke var veldig høyt. Etter funnene av feltene Johan Sverdrup og Johan Castberg i 2010-2011 har det
heller ikke blitt gjort noen større funn av nye olje- eller gassreservoarer, hvilket resulterer i lavere
investeringer og kontrakter også for norske leverandører kommende år. Samtidig har den globale
energiomstillingen skapt et sterkt moment med stadig reduksjon i kostnadene ved fornybar
energiproduksjon og diffusjon av el-biler. Før COVID-19 pandemien ventet DNV GL en 'peak'
etterspørsel for olje i løpet av nærmeste år (kanskje i 2022), mens etterspørselen etter naturgass kan
øke fram til cirka 2033 (DNV GL, 2018a). Kobler man dette med klimaspørsmålet, er det opplagt at de
mer langsiktige forventningene til oljenæringen var usikre allerede før COVID-19 pandemien.
Klimaendringen og energiomstillingen kan skape store endringer i den globale, og da også den norske,
petroleumsnæringen. Den politiske debatten om en sluttdato for olje- og gassaktivitet i Norge har
allerede skapt usikkerhet om framtiden, og færre unge mennesker ser ut til å orientere seg mot en
karriere i 'oljå'. Oljeselskaper har også rapportert om økende utfordringer med finansiering av nye
4
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prosjekter, spesielt til prosjekter med høyt utslipp og store kostnader, grunnet høy "karbonrisiko". Alt
dette kan bety at industrien står overfor en grønn omstilling. Noen selskaper har allerede diversifisert
til andre markeder, til eksempel havvind og havbruk (Hansen og Steen, 2015, Steen og Weaver, 2017),
og driver innovasjonsaktiviteter mot fornybar energi (Mäkitie, 2020) og karbonfangst og -lagring
(CCS). Karbonfangst kan for så vidt også ses som en løsning for å forlenge 'oljealderen', men det
ligger også interessante industrielle muligheter med stor potensiell miljøgevinst i produksjon av
hydrogen fra naturgass (med CCS). Oljeselskaper har også planlagt å redusere utslipp fra produksjon
av olje og gass gjennom for eksempel elektrifisering av installasjoner offshore. Hywind Tampen
prosjektet, med elleve flytende vindturbiner, er planlagt å produsere strøm for plattformene Gullfaks
og Snorre i Nordsjøen.
COVID-19 skaper store utfordringer for oljenæringen, og mange leverandører har allerede
nedbemannet og/eller permittert ansatte. Rystad Energy har estimert at investeringsnivået på norsk
kontinentalsokkelen kan falle med 38-49% i 2022 sammenlignet med 2019 5, hvilket betyr færre og
mindre kontrakter for leverandørindustrien. Petroleumsprodusentene vil trolig også utsette
investeringer som ikke er umiddelbart nødvendige, for eksempel leting og ikke-obligatorisk
vedlikehold og modifikasjon av plattformer. Store kostnadskutt skaper også usikkerhet for den grønne
omstillingen. Bedriftene i petroleumsnæringen har nå mindre kapital til å investere i grønne
teknologier (FoU og andre innovasjonsaktiviteter, og også kommersielle prosjekt). Prosjekter innenfor
fornybar energi og avkarbonisering gir dessuten ofte lavere avkastning enn kjernevirksomheten (i
petroleum), og kan derfor bli nedprioritert. 6 For eksempel har Konsernsjef Sætre for Equinor uttalt at
selskapets havvindprosjekter ikke er vernet fra kostnadskutt, selv om selskapets prosjekter
eksempelvis i Storbritannia har vært lønnsomme. 7
Samtidig har ikke COVID-19 påvirket de større trendene i petroleumsnæringen. Klimaspørsmålet,
energiomstillingen og færre funn på sokkelen tilsier at omstillingsbehovet ligger fast. Derfor mener
industrieksperter som Nordeas Thina Saltvedt at selskaper i petroleumsnæringen ikke burde stoppe
'grønne investeringer' på grunn av pandemien og dens effekter. 8 De første tegnene peker da også på at
det ikke har skjedd. For eksempel har både karbonfangstprosjektet Northern Lights (med Equinor,
Shell og Total i konsortium) 9 og havvindprosjektet Hywind Tampen nådd nye milepæler i april og mai
i år. 10 I denne fasen kan offentlige tiltak og virkemidler som støtter "grønne prosjekter" ha en enda
viktigere rolle i grønne omstillinger. For øvrig er mange av de industriekspertene vi har snakket med,
enig i at krisen også kan føre til at flere selskaper i oljenæringen må diversifisere mot markeder i andre
sektorer (som havbruk, havvind) og dermed både redusere sårbarheten som ligger i å være avhengig av
det sykliske petroleumsmarkedet, og bidra til det grønne skiftet. Vårt inntrykk er imidlertid at
hovedfokus både fra næringen og politikere er å bevare framfor å endre, noe som eksempelvis kommer
til uttrykk i debatten om oljeskatt. Vår forskning tilsier at grønn omstilling i petroleumsbransjen – i
den forstand at bedrifter i petroleumsindustrien eksempelvis orienterer seg mot havvind - til nå på
mange måter har hatt en flyktig karakter. Det vil si at oppmerksomheten har økt med nedgang i
oljemarkedet, men blitt svekket når oljemarkedet har tatt seg opp igjen (Mäkitie et al., 2019; Steen og
Hansen, 2018).
En viktig driver for digitalisering i oljeindustrien har vært mulighetene for mer kostnadseffektiv drift
og sikkerhet med for eksempel mer selvstyrende offshore operasjoner, avansert modellering av drift
('digital twins'), og bedre bruk av 'big data' fra sensorer og så videre. Utvikling og implementering av
slike teknologier har derfor et potensial for kostnadsreduksjon. Men mange av disse teknologier er
fortsatt umodne i oljenæringen, og trenger ytterligere investeringer for at de skal videreutvikles og
kunne tas i bruk (DNV GL, 2018b). Selv om digitalisering kan bidra til å redusere kostnadsnivå og
https://e24.no/olje-og-energi/i/1n9G5q/ny-corona-studie-et-jordskjelv-vil-treffe-norge
https://e24.no/olje-og-energi/i/zG29J9/tina-bru-frykter-at-groenne-prosjekter-blir-taper-i-oljekrisen
7 https://e24.no/olje-og-energi/i/e8geVl/equinor-verner-ingen-investeringer
8 https://nordeafondsmagasinet.no/innhold/hva-er-fremtiden-oljeindustrien
9 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/viktig-milepal-i-lagringsprosjektet-for-co2/id2702852/
10 https://e24.no/olje-og-energi/i/0nyb0J/regjeringen-godkjenner-equinors-flytende-havvindmoeller
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dermed gjøre det mulig for å operere i faser med lavere råvarepriser, er det sannsynlig at selskaper vil
utsette investeringer i nye digitale teknologier på grunn av lavere kapitaltilgang. Samtidig mener
industrieksperter som vi har snakket med, at investeringer i digitalisering antagelig vil gjenopptas når
den akutte krisen er over. Det er da heller ikke første gang at en krise i petroleumsnæringen fører til
teknologisk endring som bidrar til kostnadsreduksjoner (Gjerde og Ryggvik, 2009).

3.2 Maritim
Den maritime næringen ble også sterkt påvirket av kollapsen i oljepris i 2014. Petroleumsnæringen
utgjør et viktig markedsområde for den maritime næringen, og da etterspørselen etter supply-skip ble
kraftig redusert, fikk mange selskaper i maritim sektor vanskeligheter. Flere bedrifter i maritim
industri har imidlertid klart å komme inn i nye markeder, som passasjerskip, ferjer og fiskebåter.
Imidlertid er det nå mange offshoreredere som (fortsatt) fortsatt sliter med mye ledig kapasitet i
supply-skip og lav etterspørsel.
Med COVID-19 er hele den maritime næringen rammet. Alle rederisegmenter har allerede fått
redusert omsetning (gjennomsnittlig ca. 25%). 11 Menon (2020) forventer at omsetningen i hele
næringen vil bli redusert med ca. 25% i 2022 sammenlignet med 2019, og med 15.500 færre ansatte.
Kanskje hardest rammet er verftene. 12 Petroleumsnæringen kan få vedvarende utfordringer 13, men
godstransport og andre segmenter er ventet å ha en mer midlertidig nedgang. Utsiktene for bestilling
av nye passasjerskip, som etter 2014 hadde utviklet seg til et viktig markedsområde for mange
leverandørbedrifter og verftene spesielt, er også svekket (Menon, 2020).
Den norske maritime næringen har utviklet mange nye grønne løsninger for skipsfart i løpet av de siste
årene. Samtidig har det kommet tydelige målsettinger om avkarbonisering av skipsfart: International
Maritime Organization vil kutte 50% av karbonutslipper fra globale skipsfart innen 2050, og
Rederiforbundet har som mål å kutte utslipp fra norsk skipstrafikk med 100% i samme tidsrom. Det
forutsetter videre grønn omstilling i skipsfart, og norske bedrifter er tidlig ute i internasjonal
sammenheng. Spesielt har bruk av batterier hatt en rask utvikling i norsk nærskipsfart, ofte i hybride
løsninger hvor batteripakker brukes som supplement til vanlig drivstoff. Full-elektriske skip har så
langt primært kommet i ferjesegmentet. Også hydrogen har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og
de første hydrogenfartøyene vil trolig bli bygget og satt i drift fra og med neste år. Her er det
imidlertid også mye usikkerhet knytte til produksjon og distribusjon av hydrogen til maritimt bruk
(Steen et al., 2019). For den internasjonale ('deep-sea') sjøfarten er det løsninger som ammoniakk og
LNG som får mest oppmerksomhet.
Rederiforbundet frykter at COVID-19 krisen fører til at selskaper kutter i investeringer til grønne
utviklingsprosjekter, fordi fokus primært vil være på overlevelse. 14 I en spørreundersøkelse
gjennomført av det europeiske rederiforbundet oppgir hele 44% av respondentene at de må avstå fra
investeringer i bærekraftig shipping på grunn av krisen. 15 I Norge har for eksempel Hurtigruten
allerede avbestilt gassmotorer for tre skip på grunn av pandemien og den umiddelbare effekten den har
hatt på reiselivsnæringen. 16 Generelt sett er miljøtiltak i skipstrafikk styret av regelverk, og derfor tror
noen eksperter at i krisetider kan det være mindre villighet blant skipseiere til å investere i ambisiøse
grønne teknologier. Aktører som Maritimt Forum, Rederiforbundet og Kystrederiene har foreslått at
staten burde etablere en tiltakspakke for å stimulere til grønn omstilling i nærskipsfarten, og samtidig
hjelpe bedrifter i maritim sektor til å klare seg gjennom krisen og samtidig bygge kompetanse i grønne

https://rederi.no/aktuelt/2020/hver-fjerde-krone-tapt-som-folge-av-korona/
https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/e8gvbM/norske-verft-i-krise-vil-ikke-ha-noe-aa-gjoere-om-12-aar
13 https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/GGRGKB/her-ligger-offshorebaatene-og-venter-paa-oppdrag
14 https://rederi.no/aktuelt/2020/foreslar-gronn-kontantstotte--ordning/
15 https://www.ecsa.eu/news/survey-report-shows-severe-economic-impact-COVID-19-pandemic-european-shipping
16 https://e24.no/naeringsliv/i/GGkQ46/hurtigruten-avbestiller-groenne-motorer-paa-grunn-av-coronakrisen De skipene som
beholder dieselmotor skal imidlertid benytte biodiesel.
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teknologier. 17 Regjeringen offentliggjorde 29. mai en krisepakke på 3,6 milliarder NOK for "grønn
omstilling", med 235 MNOK øremerket grønn skipsfart. Industriaktører vi har intervjuet, påpeker
imidlertid at de fleste selskaper i næringen har svært begrensede økonomiske ressurser og liten
mulighet til store investeringer. Det argumenteres derfor for at offentlig finansering burde innrettes
mot store prosjekter, og nybygg snarere enn ombygging av eldre fartøy. Samtidig ser vi at offentlige
aktører kanskje er mindre påvirket av pandemien enn private bedrifter. For eksempel har Bergen havn
nylig besluttet å investere i nye grønne løsninger og dermed opprettholde ambisjonen om å bli en
nullutslippshavn. 18 COVID-19 krisen kan derfor være en mulighet for å stimulere til ytterligere grønn
omstilling i norsk maritim næring, men det vil trolig være behov for sterke politiske tiltak.
I maritim sektor har digitalisering i stor grad handlet om 'big data', automatisering, kunstig intelligens
og kommunikasjonsteknologier. Alle disse teknologiene er sentrale utviklingen av selvstyrende fartøy
som kan bidra til store reduksjoner i driftskostnader for maritim transport. Den norske maritime
næringen har vært aktiv i utvikling av digitale teknologier, med blant annet en rekke
demonstrasjonsprosjekter for autonome fartøy. Også for digitalisering kan COVID-19 bremse
utviklingen, spesielt i fravær av offentlig støtte. For eksempel Yara nylig uttalt at de utsetter
beslutning om neste fase av prestisjeprosjektet Yara Birkeland. 19

3.3 Akvakultur
Akvakultur eller havbruk er en forholdsvis ung sektor i Norge. Selv om det vi i dag kjenner som
kjernen i norsk havbrukssektor – oppdrett av laks (og noe ørret) i sjø – startet tidlig på 70-tallet, er det
først de to siste tiårene at akvakultur har blitt en stor eksportnæring. Mesteparten av biomassen
eksporteres som rundfisk og prosesseres nærmere store konsummarkeder og/eller i land med lavere
arbeidskostnader. Akvakultur står nå for betydelige eksportverdier og arbeidsplasser i Norge, og bidrar
også til arbeidsplasser i andre land. Det er en kunnskapsintensiv næring som karakteriseres som et av
landets "globale kunnskapsnav" (Reve og Sasson, 2012). Den norske havbrukssektoren rommer
aktiviteter langs hele verdikjeden, og så vel mange oppdrettere som leverandører opererer både i
Norge og internasjonalt.
Havbrukssektoren har de siste årene vært utsatt for både store forventninger om vekst (Hersoug et al.,
2018), men samtidig vært under stort press for å håndtere miljøutfordringer. De store forventningene
har sammenheng med vekstmuligheter både hva gjelder produksjon av laks som det å utnytte nye
råstoff, og også muligheter for leverandørindustrien (Olafsen et al., 2012). Historisk har utviklingen i
havbruk så langt imidlertid vært preget av opp- og nedturer forårsaket av ulike økonomiske,
geopolitiske og miljørelaterte faktorer. Særlig på grunn av miljøutfordringer har bransjen hatt
legitimitetsutfordringer, og nettopp et til dels problematisk omdømme har vært påpekt som kanskje
dens største utfordring (EY, 2017).
Når det gjelder større trender i norsk havbruksnæring, så har mye innovasjon og utviklingsaktivitet og
også forvaltning og regelverk vært knyttet til et helt bestemt problem: lus (Osmundsen et al., 2017,
Steen, 2019). Utfordringen med lakselus har dessuten økt geografisk i omfang på grunn av høyere
sjøtemperaturer. Andre miljøutfordringer handler også i hovedsak om biologiske og økologiske
forhold, slik som rømming og lokal forurensing fra oppdrettsmerder og andre ledd i verdikjeden. Fra
et innovasjonsperspektiv ser vi at løsningen på disse utfordringene – og da i særdeleshet lus - særlig
har handlet om to forhold, som til dels henger sammen. For det første har mye av
innovasjonsaktiviteten handlet om å utvikle ny teknologi og nye konstruksjoner for å kunne
nyttiggjøre nye sjøarealer til lakseproduksjon, samt å utvide aktivitet på land særlig for såkalt
postsmolt for å redusere vekstperioden fisken trenger i sjø. Når det gjelder nye løsninger for oppdrett i
sjø omfatter det både storskala oppdrett til havs/eksponerte områder (som Salmars Ocean Farm), så vel
https://www.kystrederiene.no/gronn-flatefornyelse-sikrer-klima-og-miljogass-reduksjon-naerskipsfarten-og-norskesjofolk/; http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/maritimt-forum.no/documents/Koronakrisen-Maritim-Forums-innspill-tilstrategiske-tiltak.pdf
18 https://www.skipsrevyen.no/article/bergen-kan-faa-verdens-foerste-nullutslippshavn/
19 https://www.skipsrevyen.no/article/yara-usikre-paa-neste-fase/
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som lukkede anlegg for arealer innaskjærs. Imidlertid kan det påpekes at videreutvikling av dagens
dominerende løsning med åpne merder kanskje har fått for lite oppmerksomhet hva gjelder
innovasjon, særlig i lys av forventningen om at åpne merder i kystnære områder vil dominere norsk
havbruk også framover.
Virkningen av COVID-19 på norsk akvakultur synes så langt å ha vært relativt begrenset, i alle fall for
oppdretterne. Som påpekt av en av våre informanter har pandemien for de aller fleste oppdretterne
vært mer en forstyrrelse enn en krise. Da pandemien brøt ut – og verden gikk i stå – falt et stort og
viktig marked for norsk laks og ørret bort, nemlig mer eller mindre hele HORECA 20-segmentet.
Bransjen har imidlertid opprettholdt høye eksportvolum – med svak norsk krone som drahjelp – og
omstilte seg raskt mot det private konsummarkedet.21 Per medio mai viste eksporttall at omsetningen
av laks har gått betydelig ned i et viktig marked som Italia, mens det har tatt seg opp i andre land. 22 En
annen umiddelbar utfordring var tilgang på råstoff til fôr, hvor mye vegetabilsk råstoff i dag
importeres fra blant annet Brasil. Her har man relativt raskt evnet å finne alternative råvarer og/eller
logistikkruter. Enkelte informanter påpeker også på utfordringer i bioteknologi-leddet, hvor det har
blitt vanskeligere tilgang til en del generisk utstyr til forskjellige typer analyser. Det å få fisken ut til
markedet var også krevende, men også her har man funnet løsninger. For leverandørindustrien har
COVID-19 hatt mer negative virkninger. Særlig internasjonalt har mange prosjekter blitt utsatt eller
kansellert på grunn av manglende eller krevende finansiering.
Derimot er det på lengre sikt en del usikkerhet for både oppdrettere og leverandører. Dette handler
både om global etterspørsel etter sjømat ved vedvarende økonomisk nedtur, samt at det bygger seg opp
store lagre (av laks) i enkelte eksportland. Her er noen informanter også optimistiske med tanke på at
lavere produktpriser i kriseperioden har skapt vekst i nye markeder som også kan stå seg etter krisen.
For leverandørindustrien, som til nå stort sett har levd på bestillinger fra tiden før pandemien brøt ut,
er det betydelig usikkerhet, særlig internasjonalt. Aktører i bransjen som jobber tett på det store
spekteret av oppstartsbedrifter (gjerne med løsninger hvor digitalisering er sentralt), melder at det er
svært vanskelige tider med tanke på kapitaltilgang, mens låneordningene som er etablert av
myndighetene er problematiske for start-ups, ettersom de da kan bli (enda) mindre interessante for
eventuelle investorer.
Flere av aktørene i bransjen, deriblant de vi har hatt samtaler med, påpeker behovet for "kraftige
spark" 23 for å bidra til vekst og fornyelse. Det er da særlig tilrettelegging for vekst i havbruk til havs
(med store anlegg) næringen løfter fram som viktig, også i lys av at det kan gi kontrakter til den
offshorerelaterte og maritime leverandørindustrien. Her har nylige utviklingstillatelser frambrakt mye
ny teknologi som kan videreutvikles og kommersialiseres, påpeker noen av bransjeaktørene. Dette vil
imidlertid kreve endringer i lisensordningen, og noen av de vi har intervjuet vektlegger også
viktigheten av en mer fleksibel MTB-ordning. 24
Lite tyder på at COVID-19 påvirker fokus på bærekraft i havbruksnæringen. Aktørene vi har snakket
med mener at mer miljøvennlig – og i økende grad også mer klimavennlig – produksjon av sjømat er
"langt framme" nå, og faktisk også aktualisert (sunn, trygg og bærekraftig produsert og distribuert
mat) av pandemien. Bransjeaktører påpeker dessuten at dersom større deler av norsk eksport framover
går til husholdninger – og ikke til HORECA – kan det medføre endrede/strengere krav med tanke på
miljøsertifisering av sjømatprodukter. Her nevner også flere større oppmerksomhet rundt
fôrproduksjon, og råvarer og logistikk for denne helt sentrale innsatsfaktoren i havbruksnæringen.
Dette er et område der det påpekes at det bør rettes mye ressurser til FoU og innovasjon, med tanke på
å bygge opp en industri for fôrråstoff i Norge, som kan være aktuell for store deler av kysten. En større

Hotell, restaurant, catering.
https://www.kyst.no/article/koronavirusets-konsekvenser-for-norsk-sjoemateksport-1/
22 https://www.kyst.no/article/store-endringer-i-varestroemmen-for-fersk-hel-laks-som-foelge-av-koronasituasjonen/
23 https://e24.no/hav-og-sjoemat/i/8m8ajx/sjoemat-norge-vil-ha-egne-tillatelser-for-havbruk-til-havs
24 MTB = maksimalt tillatt biomasse. Gitt MTB avgjør hvor mye levende fisk eier av tillatelsen kan ha stående i sjø.
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andel "hjemmeprodusert" fôr vil være positivt både for klima (ettersom det i dette leddet for tiden er
betydelige klimagassutslipp), forsyningssikkerhet og verdiskaping.
De fleste synes også samstemte om at COVID-19 neppe vil ha stor innvirkning på digitalisering. På
kort sikt kan en del prosjekter stoppes eller bli satt på vent, og investeringsutfordringer for start-upsegmentet av leverandørindustrien kan også stagge mye innovasjon basert på digitale løsninger.
Imidlertid påpeker flere at økende oppmerksomhet mot trygg og bærekraftig matproduksjon fortsatt vil
være en sterk driver for digitalisering i havbruksnæringen.

3.4 Prosessindustri
Prosessindustrien har vært en sentral bidragsyter til den industrielle og økonomiske utviklingen Norge
har opplevd i etterkrigstiden, og har hatt særlig betydning for lokal og regional utvikling de stedene
produksjonen har foregått. Grunnlaget for prosessindustriens konkurransekraft har i lang tid handlet
om det naturgitte konkurransefortrinnet den norske topografien har gitt, med storstilt utbygging av
vannkraft som energibærer for den energiintensive prosessindustrien. Tilgang på billig vannkraft er
fortsatt et viktig konkurransefortrinn for prosessindustrien, men i de senere år har også kontinuerlig
forbedringsarbeid og inkrementell innovasjon vært med på å heve industriens konkurranseevne. Dette
er essensielt, da prosessindustrien er i en hard global konkurranse, og stadig utfordres av
internasjonale produsenter på pris og kvalitet på produktene som leveres. Industrien er en av Norges
viktigste eksportindustrier. Som følge av dette er de aller fleste bedrifter innen norsk prosessindustri
underleverandører i globale verdikjeder og leverer til globale markeder, som for eksempel aluminium
til bilindustrien, lignin til legemiddel- og næringsmiddelindustrien, og silisium til solcelleindustrien
(Norsk Industri, 2016). Selv om norsk prosessindustri er tuftet på fornybar vannkraft, er industrien
ansvarlig for ca. 60% av det totale CO2-utslippet fra norsk industri (Nærings- og fiskeridepartementet,
2017). Samtidig som problematikk knyttet til CO2-utslipp og global oppvarming utfordrer
prosessindustrien, byr også disse globale utfordringene på muligheter. Blant annet identifiserer
Bellona norsk prosessindustri som essensiell i omstillingen til et nullutslippssamfunn (Melvær og
Brastad, 2019), og i de senere år har industrien satset mye på å redusere sitt karbonavtrykk.
Prosessindustrien har et uttalt mål om å være en null-utslippsindustri innen 2050 (Norsk Industri,
2016) og har identifisert sirkulær økonomi og karbonfangst og lagring (CCS) som sentrale
satsingsområder for å nå dette målet. Ettersom norsk prosessindustri i stor grad leverer råvarer til sine
kunder, påvirkes industrien av de målene og satsingene som er innenfor de markedene de leverer til.
Blant annet har EU som mål å redusere utslippene fra transport med 60% (European Commission,
2016). Et viktig klimatiltak er å redusere vekten på kjøretøyene ved å blant annet bytte ut tyngre
metaller med lettvektmetaller, slik som aluminium. Innenfor sirkulær økonomi har prosessindustrien
allerede tatt store steg for å skape verdier av avfall. Eksempler på dette finner man blant annet hos
Hydro, som tilbyr ISO-sertifisert (DNV GL) lavkarbonaluminium, hvor minimum 75% av produktet
består av gjenvunnet aluminium 25. Sirkulær økonomi knyttes også sterkt opp mot digitalisering
innenfor prosessindustrien. Man ser særlig for seg at digitalisering kan fasilitere sporbarhet på
produkter og øke mulighetene for å gjenvinne materialer.
COVID-19 situasjonen har så langt hatt liten påvirkning på den norske prosessindustrien
sammenlignet med f.eks. olje- og gass 26. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen det neste
året. Dette er særlig med tanke på norske bedrifters rolle som underleverandører til store globale
markeder, for eksempel bilindustrien, som har opplevd et kraftig fall under COVID-19-krisen 27. Til
tross for dette ser flere på situasjonen som en mulighet til å fremskynde allerede planlagte klimatiltak
og på den måten gjøre industrien mer robust når situasjonen normaliserer seg 28. Det er særlig fokus på
https://www.hydro.com/no-NO/produkter-og-tjenester/lavkarbonaluminium/hydro-circal-75r/
https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/arbeidsliv/koronaviruset-rad-til-bedrifter/de-hjula-som-kan-holdes-igang-ma-holdes-i-gang/
27 https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_741343/lang--en/index.htm
28 https://e24.no/norsk-oekonomi/i/1nL9jl/syv-tiltak-for-vekst-og-groenn-omstilling-i-norsk-industri
25
26
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å få finansiering til å utvikle fullskalaprosjektet for CCS 29 og å få på plass store satsinger på
sirkulærøkonomi innenfor det norske virkemiddelapparatet 30. Man ser altså for seg at COVID-19 kan
være med på å fremskynde den grønne omstillingen innen prosessindustrien. Når det gjelder større
digitaliseringsprosjekter, forventer man at disse vil bli gjennomført, men at de vil måtte utsettes på
grunn av utfordringer knyttet til å drive FoU-arbeid under de strenge smittevernkravene som er innført
under pandemien.

3.5 Vareproduserende industri
Vareproduserende industri er en mer mangfoldig sektor enn de øvrige bransjene dekket her. I
motsetning til de øvrige bransjene er ikke vareproduserende industri knyttet til bestemte råvarer – eller
markeder (som sjøbasert næringsvirksomhet av ulikt slag). I mange sammenhenger vil man derimot
regne med vareproduserende industri som underleverandører inn i andre sektorer. Grovt sett kan vi
dele vareproduserende industri i to, der en del består av bedrifter som leverer ferdige produkt (for
eksempel møbler), og en del består av bedrifter som er (under)leverandører til ferdige produkt (for
eksempel bildeler) eller virksomhetsområder (for eksempel leverandører til petroleumsnæringen)
(Ministry of Trade and Fisheries, 2017). Generelt sett kan vi si at norsk vareproduksjon driver sin
aktivitet i hard internasjonal konkurranse, og grunnet relativt høye lønnskostnader har bedrifter i denne
bransjen et kontinuerlig press på kostnadskontroll og effektivitet. Man må drive godt, for å drive
vareproduksjon i Norge.
På grunn av det store mangfoldet i vareproduserende industri er det krevende å kort oppsummere
generelle trender for denne sektoren. Vi kan imidlertid peke på noen fellestrekk hva gjelder både
bærekraftig omstilling og digitalisering. Når det gjelder bærekraft er det gryende omstilling mot
sirkulær økonomi, hvilket kommer til uttrykk i økt oppmerksomhet om bedre råstoffutnyttelse, lavere
utslipp, lavere energiforbruk, material- og produktgjenbruk, nye forretningsmodeller (for eksempel
produkt som tjeneste), design for gjenvinning og reparasjon og lignende. Hva gjelder omfang av slike
gryende endringsprosesser, er kunnskapsgrunnlaget relativt tynt. Vår vurdering er at det så langt
primært er snakk om økt bevissthet og tidligfase utforskning, snarere enn betydelige reelle endringer.
For så vel realisering av bærekraftambisjoner som for mer generisk utvikling for å holde tritt med
internasjonal konkurranse – og de to ses i økende grad som to sider av samme sak – er digitalisering
opplagt vesentlig. Et bredt spenn av teknologier og applikasjonsområder hvor digitalisering står
sentralt er i så måte relevante (for eksempel big data, 3D-printing, automasjon, robotisering, preventivt
vedlikehold og så videre), og ofte refereres disse til begrepet Industri 4.0. For norsk vareproduserende
industri skaper digitalisering både utfordringer (for eksempel behov for ny kompetanse, se Lund og
Karlsen (2019)) og muligheter (for eksempel muligheter for hjemhenting av utflagget industri, se Lund
og Steen (2020)).
COVID-19 har rammet ulike deler av norsk vareproduksjon høyst ulikt, avhengig av hvor
konjunkturutsatt ulike sektorer og markeder er. For de bedriftene som opererer som leverandører inn i
de globale verdikjedene til produsenter av eksempelvis biler, fly, samt i petroleumsbransjen, har brå
markedsnedgang opplagt medført umiddelbare utfordringer. For eksempel opplevde bildelprodusenten
Kongsberg Automotive et omsetningsfall på 50% i april. 31 Også mange produsenter av ferdige produkt
opplevde umiddelbar ordretørke, eksempelvis innen møbelindustrien. 32
For andre segment har COVID-19 hatt mindre effekt. Dette gjelder særlig bedrifter som leverer
produkter/tjenester til bransjer som har vært mindre påvirket av krisen (eksempelvis akvakultur
nasjonalt). Men selv om utfordringene på etterspørselssiden kan ha vært mindre, har man opplevd
https://gassnova.no/fullskala-co2-handtering
https://www.norskindustri.no/dette-jobber-vi-med/okonomi/aktuelt/slik-kan-vi-ta-norge-videre/
31
https://www.dn.no/industri/kongsberg-automotive/koronaviruset/kriserammede-kongsberg-automotive-tapte-64-millioneri-omsetning-i-april-fikk-16-millioner-i-krisehjelp/2-1-814030
29
30

32

https://www.nrk.no/mr/norsk-mobelindustri-kriseramma-av-korona-1.14966994
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utfordringer med leveranser fra underleverandører. Avslutningsvis kan nevnes at en del bedrifter har
omstilt seg hurtig for å levere smittevernsutstyr.33

4 Oppsummering
Dette notatet har drøftet sammenhengene mellom kriser, innovasjon og næringsomstilling, med fokus
på den akutte krisen forårsaket av COVID-19. Dette har vi sett i sammenheng med mer langsiktige
endringsprosesser knyttet til bærekraftig omstilling (det grønne skiftet) og digitalisering. Med
utgangspunkt i tidligere/pågående forskning i INTRANSIT-senteret har vi sett nærmere på fem
sentrale norske sektorer, nemlig petroleum, maritim, havbruk, prosessindustri og vareproduksjon.
Tabellen nedenfor oppsummerer hovedtrekk basert på notatets foregående kapitler. Vi tar forbehold
om at disse er på veldig generelt nivå, og at bildet kan variere mye fra virksomhet til virksomhet. I
noen næringer medfører en krise som COVID-19 umiddelbare effekter i form av etterspørselssvikt,
mens det i andre er en større grad av treghet. Når vi her konkluderer med at akvakultur og
prosessindustrien synes å ha vært minst rammet av pandemien så langt, så er det også mulig at
effektene av krisen først vil merkes noe senere. Når det gjelder effekter på lengre sikt, må disse
nødvendigvis leses som kvalifiserte gjetninger.
Tabell 1 Oppsummering effekter COVID-19
Bransje

COVID-19 lang

Olje og gass
Maritim
Akvakultur

COVID-19 –
kort
Negativ
Negativ
Begrenset

Prosessindustri

Begrenset

Usikker

Usikker
Usikker
Begrenset

COVID-19 bærekraft
Usikker, negativ
Negativ
Begrense,
positiv
Begrenset,
positiv
Usikker

COVID-19 digitalisering
Usikker, positiv
Usikker, negativ
Begrenset/ positiv
Usikker

Vareproduksjon Negativ
Usikker
Usikker, positiv
(NB stor
variasjon)
Fargeskala: rød=negativ, oransje=negativ/blandet/usikker, gul=usikker, grønn=positiv
Oppsummert kan vi si at det er for tidlig å konkludere bastant om effektene av COVID-19 på
bærekraft og digitalisering i sentrale norske næringer. Et hovedinntrykk er at krisen generelt sett har
vært positiv for digitalisering, og da særlig med tanke på å ta i bruk løsninger og teknologier som er
modne, selv om det også her er betydelig variasjon. En del større utviklingsprosjekt innen
digitalisering har nok imidlertid blitt bremset eller satt på vent, mens det på sikt kanskje kan forventes
at lærdommer fra krisefasen gir incitamenter til ytterligere digitalisering. Samtidig kan man tenke seg
at dette i og for seg ikke er spesielt for disse næringene, og ei heller for norsk næringsliv: økt fokus på
digitalisering som en følge av krisen er trolig et globalt fenomen. Dermed er det relativt lite sannsynlig
at norsk næringsliv er relativt sett styrket (sammenlignet med internasjonalt næringsliv) på grunn av
pandemien.
Imidlertid ser vi et tydelig mønster i at oppmerksomhet mot bærekraft kan bli (kraftig) svekket i
bransjer med store inntektsfall. Fra forskningen om bærekraftig omstilling kan vi forvente at COVID19 har en negativ effekt på grønn omstilling i norsk økonomi, i alle fall på kort sikt. Samtidig ser vi at
målrettede tiltak og virkemidler kan kompensere for bedriftenes manglende evne til å prioritere
bærekraft i krisetider, og faktisk framskynde aktiviteter som drar i retning av grønn omstilling.
Imidlertid har vi et inntrykk av at mye FoU- og nyskapingsaktivitet både nasjonalt og internasjonalt er
satt på vent eller kansellert som en direkte konsekvens av pandemien, med forbehold om begrenset
33

https://www.helse-sorost.no/nyheter/norsk-produksjon-av-smittevernutstyr
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empiri til å underbygge denne påstanden. Samtidig forventer vi at FoU-aktivitet raskt tar seg opp når
markedsutsiktene lysner, i alle fall i bransjer som er vant til at det går i sykluser.
Innledningsvis drøftet vi ulike perspektiv på kriser, innovasjon og næringsomstilling. Ifølge
innovasjonslitteraturen vil kriser primært medføre at næringslivet fokuserer seg om kjerneaktiviteter
og inkrementell prosessinnovasjon som bidrar til effektivisering og kostnadskutt. Dermed fungerer
kriser først og fremst som bevarende av status quo. Det grønne skiftet krever imidlertid radikal
produktinnovasjon. Mange av løsningene som i så måte trekkes fram for å bidra til betydelig endring i
grønn retning i sentrale norske næringer, slik som CCS (olje og gass, prosessindustri), havvind (olje og
gass, maritim) eller hydrogen til skipsfart (maritim, olje og gass, energi), er store, kapitalintensive
prosjekter som ikke nødvendigvis er lønnsomme på kort sikt, og derfor krever betydelig offentlig
støtte. Stor offentlig pengebruk på andre tiltak kan slå negativt ut for slike større grønne
utviklingsprosjekter og tiltak. I fravær av tydelige politikk og virkemidler vil det grønne skiftet trolig
kunne få en alvorlig knekk, særlig i bransjer med små marginer. Vi opplever at mange
næringslivsaktører, kanskje særlig i de kapitaltunge bransjene, etterlyser kraftige virkemidler for å
'restarte' økonomien. For å bidra til bærekraftig omstilling bør slike virkemidler ha en tydelig grønn
profil.
Det er betydelig variasjon i usikkerhetshorisonten for de fem sektorene vi har sett på her. Til dette
hører selvsagt også at næringene har det til felles at de er eksportrettede, og dermed vil endringer i
verdensøkonomien på kort og lang sikt påvirke videre utvikling. Økt proteksjonisme og mindre
frihandel (som ikke nødvendigvis kun skyldes COVID-19), og også økt fokus på forsyningssikkerhet
og selvberging innenfor eksempelvis matproduksjon, kan opplagt få konsekvenser for norsk
næringsliv.
En mer positiv effekt kan også være økende grad av 'regionalisering' av globale verdikjeder, ettersom
COVID-19 har synliggjort hvor sårbare verdensøkonomien er for at aktivitet bremses eller stoppes opp
i viktige produksjonsland som Kina, og/eller utfordringer i logistikk. Med det mener vi at vi kan
komme til å se endringer i slike verdikjeders struktur. I dag er mange bransjer preget av svært
komplekse strukturer både geografisk og organisatorisk. Dette kan medføre økte og/eller nye
markedsmuligheter for norske leverandører av produkter og tjenester, samt gi økte muligheter for
hjemhenting (reshoring) av utflagget industri.
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1 Innledning
Korona-pandemien har skapt uro, usikkerhet og frykt; for smitte, for arbeidsledighet og for fremtiden
for norske bedrifter. Pandemien har påført verdensøkonomien det største tilbakeslaget i nyere tid,
og etterdønningene vil prege Norge og verden i årene fremover.
SINTEF ble bedt av Innovasjon Norge om å vurdere effektene av dette basert på det arbeidet som ligger
til grunn for Veikart for fremtidens arbeidsliv (NHO), dette som et innspill til Innovasjonstalen 2020. Vi
tar forbehold om at dette notatet er basert på tidligere forskning, observasjoner, forhold gjengitt i
media og dialog med bransjeaktører. Grunnet kort tidsfrist er det ikke gjort ny strukturert
datainnsamling.

2 Biobaserte verdikjeder
2.1 Bakgrunn
Dette kapitlet tar utgangspunkt i Rapporten "Biobaserte verdikjeder" (2020) forfattet av Marit Aursand
og undertegnede som en leveranse til NHO i forbindelse med utarbeidelse av kunnskapsgrunnlaget for
NHOs "Veikart for fremtidens næringsliv". Rapporten ble ferdigstilt som leveranse til NHO ved årsskiftet
2019/2020, lenge før koronaepidemien var et faktum i Norge. Det vil i det etterfølgende bli foretatt en
gjennomgang av hovedkonklusjonene i rapporten og drøftet hvilke konsekvenser koronaepidemien vil
kunne medføre for de fem anbefalte verdikjedene listet i figuren under.
Dette notatet inneholder prosjektinformasjon og foreløpige resultater som underlag for endelig prosjektrapport.
SINTEF hefter ikke for innholdet, og tar forbehold mot gjengivelse.
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Figur 1. Biobaserte verdikjeder

Norge har fornybare biologiske ressurser både på land og i havet. Havarealet er ca. 6 ganger det vi har
på land. Rapporten "Biobaserte verdikjeder" beskriver muligheter og gir anbefalinger til utvikling av
eksisterende og til nye virksomheter på basis av disse ressursene. Det ligger muligheter til å utvide
dette ressursgrunnlaget både gjennom å ta i bruk ressurser som ikke utnyttes i dag, eller ved å
fremstille nye f.eks. ved dyrking. De biobaserte næringene har tradisjon for å utnytte råvarene innenfor
sirkulærøkonomiske prosesser. Utvikling av muliggjørende teknologier som f.eks. bioteknologi gir nye
muligheter.
Verdiskaping og sysselsetting har stått sentralt i NHOs veikartarbeid. Imidlertid har det med
utgangspunkt i en forventet nedgang i oljeinntektene i årene fremover vært satt et spesielt søkelys på å
skape nye eksportinntekter. Koronaepidemien har medført at globaliseringen har stoppet opp og at
grenser har blitt lukket. Med en åpen økonomi og en total avhengighet av eksport av f.eks. olje/gass,
fisk og metaller, kommer Norge i en spesielt sårbar situasjon. Dette gjelder også ekspansjon av
eksisterende verdikjeder eller etablering av nye biobaserte verdikjeder som beskrevet under.
Våre biobaserte verdikjeder tar som regel utgangspunkt i bare deler av en næringskjede, f.eks. en
plante, en fiskestamme eller et dyr. Gjennom å utnytte helhetlige næringskjeder f.eks. fra plankton til
fisk, kan Norge øke det totale tilgjengelige ressursgrunnlaget for biologiske ressurser både fra land og
hav. Gjennom både dyrking og direkte høsting på lavere trinn i næringskjedene vil nye produkter og
prosesser kunne utvikles. Det ligger dessuten betydelige fremtidige gevinster i å kunne utnytte
næringskjedene på tvers mellom hav og land og samtidig sirkulært utnytte den tilgjengelige biomassen
100 prosent.
Det kan også være slik at de nasjonale og globale endringene som har oppstått som et resultat av
koronaepidemien skaper nye mulighetsrom. Dette kan f.eks. være ønsker om å etablere kortere og mer
kontrollerte verdikjeder og sikrere forsyning av f.eks. mat og medisiner.

2.2 Refleksjoner rundt Covid-19s påvirkning på muligheter for verdiskaping
Havbaserte næringer, global matvareleverandør.
Det engelske tidsskriftet The Economist gjorde i mai 2020 en spørreundersøkelse blant ca. 1000
personer som alle var engasjert innenfor havbaserte næringer. På spørsmål om hvilke havbaserte
næringer som ville kunne oppnå en raskere vekst etter pandemien var det ca. 40 prosent som
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fremholdt matproduksjon i havet (fiskeri og akvakultur) og 35 prosent som pekte på fornybar energi.
Turisme, shipping og offshoreproduksjon av olje og gass vil ikke kunne forvente å få noen ekstra
vekstkraft. Den samme undersøkelsen viste at det var 66 prosent som påpekte at fremtidige havbaserte
næringer måtte utvikles på basis av en "bærekraftig blå-grønn transisjon". Dette viser at det må
forventes økte globale investeringer i bruk av havet rettet mot bærekraftige næringer i årene fremover
og at pandemien ser ut til å forsterke denne trenden. For et land som Norge med store havbaserte
naturressurser kan dette ha langsiktige positive effekter. Men vi kan også oppleve økt konkurranse
f.eks. når det gjelder oppdrett til havs. Her går Sjømat Norge (2020) inn for at det åpnes for en egen
konsesjonsgruppe for å opprettholde og styrke Norges ledende posisjon.
Norges største mulighet for fremtidig vekst innenfor biobaserte verdikjeder ligger i å utvikle Norge som
global matvareleverandør basert på matproduksjon fra havet. Når Norge gradvis skal gjenåpnes etter
koronaepidemien, peker denne næringen seg ut som en sentral fremtidsnæring i et globalt perspektiv.
(Sjømat Norge 2020) Matproduksjon i havet har dessuten tilgang på nok vann, vannets oppdrift gir
fordeler sammenlignet med matproduksjon på land og temperaturen på organismer som dyrkes er lav.

Figur 2. Matproduksjon fra havet

En utfordring i et langsiktig perspektiv er imidlertid at norsk oppdrettsnæring er avhengig av import av
fôr fra utlandet, herunder soya fra land som Brasil i Sør-Amerika. Koronaepidemien tydeliggjør at det
ikke vil være ønskelig å ha lange forsyningsveier, men at det er i norsk interesse i større grad enn det
som er tilfellet i dag å ha kontroll med hele verdikjeden. Gjennom en kobling mot landbruket der
overskuddsbiomasse fra skog og grasproduksjon kan konverteres til fiskefôr og høsting og dyrking av
organismer på lavere trinn i næringskjeden i havet (mesopelagisk fisk, tang og tare), kan norsk
matproduksjon i havet fortsette en bærekraftig vekst. (se figur 2 over) Sjømat Norge (2020) har
foreslått at det etableres et eget industriutviklingsprogram for fôrproduksjon som har som formål å
styrke Norges posisjon på dette området.
Ledende teknologileverandør til fiskeri- og havbruksnæringen
Norsk fiskeri- og havbruksnæring er verdensledende på teknologi. Brukerbedriftene representerer et
svært krevende hjemmemarked for sine leverandører. Norske landbruksbaserte næringer har vært i
stand til å ta i bruk avansert teknologi både for planteproduksjon, skogsdrift og husdyrhold. Utvikling av
ny teknologi for både havbaserte og landbaserte verdikjeder for matproduksjon må basere seg på
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forskningsfronten for ulike muliggjørende teknologier. Gjennom å styrke grensesnittet mellom
domenebasert kunnskap og kunnskap om muliggjørende teknologier, kan Norge styrke og utvikle et
forsprang som en viktig teknologileverandør til global matvareproduksjon.
Det forventes at koronaepidemien vil bidra til å akselerere behovet for moderne teknologi og
digitalisering innen matproduksjon. Landbruket må automatisere for å redusere sin avhengighet av
utenlandsk arbeidskraft i høstingssesongen. Det har blitt et større behov for å videreforedle fisk i Norge
pga. økt etterspørsel etter frosne porsjoner til mindre husholdninger. Storkjøkken har gått noe tilbake i
våre markeder når familiene lager maten selv. Her har industrien selv (Sjømat Norge, 2020) foreslått et
eget langsiktig innovasjonsprogram for å effektivisere og modernisere produksjonen som blir mer
teknologiintensiv.
Biomaterialer
Det er mulig å øke uttaket av trevirke fra norsk skog innenfor rammen av bærekraftig skogbruk. På kort
sikt vil dagens industri/industriprodukter fortsatt være den viktigste grunnpilaren i treforedlings- og
bioraffineringsprosessene. På mellomlang og lang sikt vil man i økende grad få verdiskaping gjennom
nye produkter. Nye produkter vil kunne baseres på ny utnyttelse innenfor eksisterende industri eller
etablering av ny industri. I utgangspunktet kan alt som kan produseres av olje, i prinsippet også baseres
på trevirke som råstoff. Nanocellulose, den minste komponenten i fiberstrukturen, gir uante muligheter
på en rekke nye områder. Dette gjelder som materiale til armering i kompositter og oksygenbarriere
eller som væske for tilpasning av viskositet eller emulsjonsregulering. Videre innenfor biomedisin hvor
bl.a. sårheling og bruk som biosensor kan være aktuelt.
Koronaepidemien etterlater generelt et ønske om økt selvforsyningsgrad. Dette gjelder også
fiberbaserte produkter og materialer f.eks. til beskyttelsesutstyr og bygninger. Produkter som må være
biologisk nedbrytbare. Med overgang til en enda grønnere produksjon vil begrep som totalutnyttelse og
sirkulærøkonomi stå sentralt.
Norge har med utgangspunkt i biomassen både på land og i havet et potensial for å øke og
produksjonen av biologisk nedbrytbare polymere. Dette gjelder bioraffinering basert på tømmer til
f.eks. ulike typer av cellulose eller utnyttelse av marine råstoffer som tang og tare til produksjon av
alginater, rekeskall til kitin eller fiskeskinn til collagen. Biologisk nedbrytbare polymere kan gå inn som
materiale i ulike former for plast eller mer spesialiserte produkter rettet mot næringsmiddel og farmasi.
Nye marine næringer
Dyrking av tang og tare representerer en stor verdiskapingsmulighet for Norge. Vi har en kystlinje med
mange muligheter for dyrking. Dyrking av 20 millioner tonn tare som er ca. 2/3 av dagens
verdensproduksjon, vil legge beslag kun på en promille av våre havområder. Tare kan brukes til
menneskelig konsum, som en bærekraftig proteinkilde til laks og har dessuten et stort potensial for å
binde CO2. Den globale produksjonen av tang og tare foregår i dag alt vesentlig i Asia og gjennomføres
nesten utelukkende med bruk av manuelt arbeid. Dersom koronaepidemien fører til at grensene
mellom asiatiske land blir mer lukket kan Norge fremstå som en alternativ leverandør av tare til konsum
og fôrformål. Norges mulighet ligger i å kunne industrialisere produksjonen gjennom å ta i bruk
moderne teknologi både når det gjelder dyrking, høsting og bearbeiding.
Verdiskaping og eksport basert på høsting og dyrking av andre organismer enn tang og tare på lavere
trinn i næringskjeden har hittil vært svært begrenset i Norge. Dette omfatter primærprodusenter
(planter og mikroorganismer) som produserer organisk materiale på basis av karbondioksid og solenergi
via fotosyntese. Det finnes ulike måter å fremskaffe biomassen på herunder intensiv landbasert
produksjon i kar eller i lukkede reaktorer, ekstensiv dyrking (havbeite), etablering av kunstige rev og
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habitater for oppvekst av fisk, høsting av plankton og mesopelagisk fisk eller økning av
primærproduksjon gjennom "upwellingssystemer".
Et resultat av koronaepidemien er at det blir satt søkelys på økt selvforsyningsgrad og kortere og mer
kontrollerte verdikjeder. Nye marine næringer vil kunne bidra til dette både når det gjelder høsting av
marin biomasse for fremstilling av fôr slik at behovet for import av f.eks. soya kan reduseres.
Farmasøytisk industri
Gjennom koronaepidemien er det blitt satt fokus på tilgangen både til vaksiner og andre medisiner.
Lukkede grenser og proteksjonisme kan medføre at det stilles spørsmålstegn med den nasjonale
beredskapssituasjonen på dette området. Som et resultat av at mye av den farmasøytiske industrien i
Norge er lagt ned eller flyttet til utlandet gjennom de senere årene vil mange hevde at beredskapen er
blitt redusert.
Bioteknologisk fremstilte medisiner overtar en økende andel av det terapeutiske markedet. Søken etter
nye biofarmasøytiske produkter for å møte utfordringer knyttet til antibiotika resistens og andre
sykdommer uten effektiv behandling blir viktig. Norge har i dette bilde konkurransefortrinn gjennom
marine mikroorganismer som til nå har vært lite utforsket. Marin bioprospektering har kartlagt tusenvis
av bakteriestammer som kan produsere nye antibiotika. Mikrorgansimene forbedres gjennom
"metabolic engineering", systembiologi og syntetisk biologi som er viktige forskningsområder i
bioøkonomien og innen legemiddelproduksjonen. Med riktig tilretteleggelse kan produksjon av
antibiotika også utvikles industrielt i Norge.
Etterord
Norge er et lite land med bare 5,4 millioner innbyggere, en åpen eksportrettet økonomi, høy
kompetanse og rike naturressurser. Den åpne økonomien og vår eksportavhengighet gjør oss sårbare i
en verden der globaliseringen stopper opp og proteksjonismen overtar. Samtidig har vi naturressurser
og kompetanse om disse som gjør oss i stand til å finne nye mulighetsrom og utvikle produkter for de
nye markedene som vil oppstå når koronaepidemien ikke lenger setter dagsorden.
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3 Energi
3.1 Bakgrunn
Grønn transisjon skaper muligheter for Norge i Europa
SINTEF har i samspill med NHO laget fem rapporter trigget av en problemstilling reist i NHOs
perspektivmelding fra 2108: Reduksjon av inntektene fra tradisjonell olje- og gassvirksomhet vil gi
dramatiske kutt i velferdsnivået i Norge hvis vi ikke greier å skape nye lønnsomme verdikjeder. Fins det
muligheter innen energi og industri som kan opprettholde Norge som bærekraftig velferdsnasjon,
samtidig som vi oppfyller egne ambisjoner og internasjonale klimaavtaler i tråd med FNs
bærekraftsmål? Svaret er ja, tre mulighetsrom med stort verdiskapings- og sysselsettingspotensiale kan
gjøre det mulig.
Utfordringen er formidabel. Olje- og gass sektoren står for nær halvparten av norsk eksportverdi,
eksportverdien per sysselsatt er nær ti ganger større enn gjennomsnittet i industrien for øvrig og
kjernevirksomheten sysselsetter en omfattende leverandørindustri.
Å finne de gode mulighetene for verdiskaping i 2050 nærmer seg spådomskunst, selv de mest avanserte
vitenskapelige modellene sliter med den grad av usikkerhet dette innebærer. Her må vi stole på
grunnleggende innsikt i hva som ligger fast og hva som kan styres eller påvirkes når råd skal gis. Vi
forutsetter at det grønne skiftet kommer, at digitalisering grunnleggende vil endre adferd og
forretningsmodeller og at naturressurser, kompetanse og kultur vil være avgjørende for om en lykkes
eller ikke. Med det utgangspunktet har vi identifisert tre mulighetsrom satt sammen av et utvalg
verdikjeder, alle bygd på en solid grunnmur av hva vi har lykkes med historisk.
Det første mulighetsrommet har vi kalt avkarbonisert olje og gass og omfatter fortsatt utvikling olje og
gass ressursene, karbonfangst og lagring, hydrogen fra naturgass og flytende havvind. Verdikjedene i
mulighetsrommet er naturlig bundet sammen av at kompetansen som kreves er svært lik den som vi i
dag er verdensledende på innen offshore olje og gass utvinning. Karbonfangst og lagring og
konvertering av gass til hydrogen er nødvendig for å kunne selge et produkt uten utslipp. Vi trenger
avkarbonisert olje- og gass om verden skal lykkes med to graders målet, og uten utslipp kan det selges
også etter 2050. Gitt størrelsen på utfordringen med å utvikle dette mulighetsrommet er det fornuft i å
søke samspill med hele verdikjeden i dette markedet, som for Norge i all hovedsak er Europa. En slik
omstilling vil gjøre det mulig å hente ut mer av de resterende verdiene i olje- og gassressursene våre
parallelt med at bygger nye næringskjeder for hydrogen og havvind. Olje og gass sysselsetter i dag
mange. Karbonfangst og lagring, hydrogen fra naturgass og offshore vindkraft vurderes å ha potensiale
for å minst doble antall arbeidsplasser for mulighetsrommet totalt. En større del av verdiflyten fra olje
og gass vil da gå via næringsliv og sysselsatte i de nye verdikjedene før den havner i statskassa.
Det andre mulighetsrommet bygger på en annen ressurs og kompetanse grunnmur vi har bygd velstand
på allerede; Samspilt utbygging av energikrevende industri og fornybare energiressurser. Vi har mer
vann og vind, både på land og til havs, som kan temmes for å skape ny industri. Eksisterende
prosessindustri kan styrkes gjennom ny prosessteknologi, digitalisering, miljøvennlig utvinning av
mineraler og sirkulære materialstrømmer. Datasenter og batterifabrikker er eksempel på nye produkter
det er sterk etterspørsel etter. Den globale konkurransen er tøff innen denne sektoren og vil kreve
verdensledende teknologi, utnytting av digitalisering og utslippsfrie innsatsfaktorer. Gode muligheter
for å sikre og øke verdiskaping og beholde arbeidsplasser, men mer uvisst med hensyn til en betydelig
økning i sysselsetting.
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Det tredje mulighetsrommet er en styrket Leverandørindustri. Sektoren er bred og variert og
sysselsetter mange, men har fellestrekk i form av fortrinn knyttet til den globale konkurransen den
møter. Norge er en liten økonomi i verdensmålestokk, men har fornybar energi, høyt kompetansenivå,
høy grad av elektrifisering og stor tillit mellom aktørene i arbeidslivet som gir en god posisjon for å ta
markedsandeler. Forutsetningen er at vi evner å være verdensledende og fokuserer sterkt på
eksportrettede produkter og tjenester. Gode løsninger som utvikles hjemme må lett kunne tilpasses og
selges globalt. Verktøyene er ekstrem utnytting av digitale teknologier for automatisering og utvikling
av tjenester som følger produktenes livsløp, tilrettelegging for hjemmemarkedet som levende
laboratorium og økt trykk på innovasjon og nyskaping. Det grønne skiftet skaper en dynamikk og
etterspørsel etter nye produkt og tjenester globalt vi kan utnytte. Internasjonalt pekes elektrifisering av
mobilitet på som et av de største markedene framover både i form av omsetning og ansatte, et område
hvor Norge har høy grad av elektrifisering både av kjøretøy og drivstoff, men hvor vi til nå ikke har
lykkes med å utnytte dette for å skape økt verdiskaping.
Rapportene viser at det fins mulighetsrom for verdiskaping og sysselsetting som er store nok til å
erstatte eksportverdien av olje og gass. Bygd på grunnmurer hvor vi har ressurser og eksisterende
verdensledende kompetanse. Mulighetene gjør seg ikke selv, det er en jobb. Som et kjent sitat
(Gabor/Kays) sier: Den beste måten å spå om framtiden på er å skape den.

3.2 Refleksjoner rundt Covid-19s påvirkning på muligheter for verdiskaping
Koronaepidemien endrer ikke på de grunnleggende målene med en horisont 2050. Krav om et
utslippsfritt Norge og Europa står seg, bærekraftsmålene står seg og styrker sin posisjon, og
digitaliseringen vil gjennomgripende endre hele samfunnet i retninger vi ikke helt ser for oss i dag.
Koronaepidemien flytter ståstedet vårt markant, men er mer som et nytt utgangspunkt vi skal nå
målene fra enn en revisjon av målene. Prioriteringen har nok likevel endret seg, pandemier som et
element i sikre samfunn har nok fått en større plass.
Sett i forhold til de tre beskrevne mulighetsrommene kan en se for seg at den vil slå inn med ulik styrke.
• Energi vil fortsatt være en grunnleggende forutsetning for et bærekraftig samfunn og drive
fram den grønne omstillingen. Mulighetsrom avkarbonisert olje og gass (eller Ren energi) vil
være tilnærmet det samme – her kreves store omstillinger uavhengig av koronaeffekter.
Redusert forbruk og reiser vil påvirke størrelsen på markedet med det vil uansett være
betydelig.
• Tilsvarende for samspilt utbygging av energikrevende industri og fornybare energiressurser.
Prosessindustrien er prisgitt globale markeder og vil bli truffet av økt konkurranse og mindre
omsetning så lenge koronaeffekten varer, men en kan vanskelig se for seg at det er andre
faktorer enn ressursgrunnlag og kompetanse, og tiltak som effektivisering, mer bærekraftige
produkter og bedre markedsinngrep gjennom digitalisering som er aktuelle.
• Styrket Leverandørindustri er kanskje den som treffes mest av markedssvikten relatert til
korona. Den viktigste endringen her er at en i utviklingen av produkter og tjenester i større
grad må hensynta varierende grader av smitteverntiltak, de som kan bygge en slik fleksibilitet
inn i sine produkter vil eksponere sine kunder for lavere risiko ikke bare for å bli smittet, men
for å drive sin virksomhet.
Koronatiltakene har løftet mange over digitale terskler som utvilsomt bidrar til et økt taktskifte i bruk
av digitale teknologier. Mye og kreativ bruk av nettmøter gjør dette til mer reelle alternativer til å
samles fysisk for mange flere ulike møtetyper enn det mange hadde tenkt seg. Økt deltagelse i
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nettbaserte kontra fysiske møter frister til å fortsette på nett. Smitteappen senker terskelen vår for å
dele personlige data fordi vi ser en kollektiv og individuell nytte av å dele data vi har nølt med å dele av
sikkerhetsmessige grunner tidligere. Spesielt for de som lever av varer og tjenester er dette et nytt
landskap å gå inn i. For individet er det et mer åpent spørsmål om risiko versus nytte av å dele
personlige data. For forskning og innovasjons sektoren er tilgang til denne typen data av stor verdi, hvor
en ser mulighet for å forske i det en ofte betegner som "sandkasser" eller "living labs". Ikke minst
offentlig forvaltning vil ha stor nytte av presis kunnskap om folks adferd for å utforme effektive
offentlige tjenestetilbud.
Koronaepidemien har utløst en offentlig pengebruk som savner sidestykke i historien for å sikre at
næringslivet overlever krisen. Dette gir det offentlige en styringsrett som en sjelden får og gjør
spørsmålet om de skal brukes til å bevare det bestående eller til å akselerere en ønsket transisjon
aktuelt. For forsknings og innovasjon sektoren er dette en gylden mulighet for å øke transisjonstakten,
spesielt i en situasjon hvor en står foran et grønt skifte som haster. Her er det naturlig at Innovasjon
Norge, som nettopp har som oppgave å sikre en løpende transisjon til et bærekraftig Norge tar en
sentral rolle for å finne en best mulig balanse mellom å redde og endre. En god case er her det vi har
kalt mulighetsrom avkarbonisert olje og gass; hvordan bruke den grunnmuren dagens offshore industri
representerer til raskere å bygge de nye verdikjedene når flinke hoder er tilgjengelige?
Koronatiltak har skjøvet oss både mot det nasjonale/regional og gjort oss mer globale. Reduserte
digitale terskler fremmer global tilstedeværelse, mens sikkerhet setter søkelys på regionale
forsyningslinjer. Koronaerfaringen understreker en nødvendig balanse som kan realiseres på ulikt vis.
Ressurser og kompetanse er naturlig regionale, mens markedet er globalt. Utnytter vi det første til å
levere globalt konkurransedyktige produkt er verdiskapingspotensialet stort på grunn av det andre.
Digitalisering gjør det mulig å følge produkter fram til kunden med tilleggstjenester for økt
kundebinding, og gjør det enklere for regionale aktører å finne en plass i en større nasjonal eller
internasjonal verdikjede.
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4 Smarte samfunn og transport
4.1 Bakgrunn Smarte samfunn
Urbanisering er en global megatrend. Kombinert med klimautfordringen, behovet for sikre samfunn og
utviklingen i digital teknologi ligger enorme muligheter for digital, bærekraftig innovasjon knyttet til
utviklingen av fremtidens smarte samfunn. Det fulle økonomiske potensialet for smarte samfunn og
næringslivet oppnås ved en målrettet og planmessig samhandling, samt med kunnskapsdeling i dette
fragmenterte markedet. Samfunn som evner å vektlegge slik samhandling og kunnskapsdeling vil bidra
til å løse samfunnsutfordringer samtidig som de tiltrekker seg verdiskapende og innovativt næringsliv.
Utviklingen av smarte samfunn baserer seg i stor grad på innovasjon innen IKT, men det handler om
mye mer enn å kjøpe inn ny teknologi. Det er blant annet behov for å innpasse ulike løsninger, å forstå
hvordan smarte løsninger påvirker prosesser og samfunn, å ivareta medvirkning fra innbyggerne, samt å
utnytte potensialet i åpne digitale data internt i kommunen (på tvers av tjenesteområder, sektorer, og
regioner) og eksternt. Det er derfor grunn til å anta at verdiskapingspotensialet for norsk næringsliv er
størst innenfor tjenesteutvikling basert på åpne data. Åpne data er fremdeles ikke godt kjent, og det er
derfor viktig å jobbe videre med markedsføring og synliggjøring av data både overfor offentlige aktører
og næringslivet, slik at de kan benyttes til produkt- eller tjenesteutvikling.
Digitaliseringsstrategier både i statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner er mangelfulle, og
det samme gjelder også for næringslivet (strategier som også omhandler samarbeid med det
offentlige). Mange områder har fremdeles et digitaliseringspotensial som er ubenyttet, og eksempel på
det er innbyggermedvirkning i pågående arbeidsprosesser/ beslutningsprosesser.
Samspillet mellom privat næringsliv, byer og innbyggere danner grunnlaget for næringsutvikling i
smarte byer. Byene kan bidra til innovasjon i offentlig sektor gjennom utvikling av hvordan innovative
offentlige anskaffelser håndteres og defineres. Innbyggerne dytter på byene og næringslivet, og er
derfor sentrale aktører for privat innovasjon i byene. På grunn av det tette samspillet mellom aktører
innen smarte samfunn (byer, innbyggere og næringsliv) vil det være et særlig fortrinn for private
aktører å kjenne hjemmemarkedet godt.
Rambøll, IKT-Norge, Visma, Dataforeningen og Difi studerte i 2018 hvordan norske kommuner jobber
med problemstillinger knyttet til smarte byer, IT i praksis 2018 . Hovedanbefalingene er å skape en
helhetlig strategi for smartby-arbeidet, politisk forankring for å understøtte tverrsektorielt
samarbeid, arenaer for samarbeid og samskaping mellom kommunen, private, FoU og innbyggere,
etablering av Innovasjonsdistrikter samt sikre solide dataplattformer.
Det er behov for kompetanseutvikling i det offentlige og behov for riktig kvalitet på kompetansen fra
utdanningsinstitusjonene som er i tråd med digitaliseringsbehovet. Det er fremdeles behov for
helt grunnleggende programmerings- og utviklingsferdigheter blant barn og unge for å bruke digitale
verktøy, og til å bli en generasjon som utvikler digitale tjenester og som ikke kun oppfatter seg selv som
konsumenter.
Det offentlige har en viktig rolle i innovasjon. Det finnes flere gode eksempel på fylkeskommuner som
har brukt mulighetene som ligger i offentlige innovative anskaffelser til å legge inn krav om null utslipp
fra transporttjenester som skal inngå i deres tjenester. Et interessant eksempel er Trøndelag
fylkeskommune som har brukt dette virkemiddelet for å frembringe teknologi for redusert utslipp på
ferger og hurtigbåter. Statens veivesen er også en veldig viktig teknologi og innovasjonsaktør, da de har
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brukt anskaffelser av ferger som innovasjonsplattform. Etter en offentlig anbudsrunde fikk vi i Norge
verdens første helelektriske ferje i 2014, MF Ampere.

4.2 Refleksjoner rundt Covid-19s påvirkning på muligheter for verdiskaping, Smarte
samfunn
Digitalisering og digital kompetanse
En videreutvikling mot et smartere samfunn er en kompleks øvelse som ikke bare avhenger av ny
teknologi og nye løsninger alene, men også i stor grad av samhandling mellom næringsliv, offentlig
forvaltning og innbyggere. Mye av kjernen er likevel samspillet mellom mennesker og teknologi – og
gjerne i form av nye digitale tjenester.
Utbruddet av COVID-19 har bragt samfunnet inn i en kort og intens 'sjokk-digitalisering' av både
innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Skoler har stengt og undervisningen har foregått i det
digitale rom med nye varianter av verktøy, formidling og kunnskapstesting. Sosiale arenaer forsvant
over natten. Familie og venner har funnet nye verktøy og digitale arenaer for å holde
kontakt. Legetjenester, kiropraktor og psykolog har utvidet tilbudet med digitale møteplasser for dialog
og veiledning. Bybusser vernet om sine sjåfører og la til rette for å få de aller siste brukerne til også å
kjøpe digital billett. Næringslivet har utviklet nye tjenester for salg av sine varer med levering på døra
hjemme. Bygg- og anleggssektoren har introdusert digitale timelister. Åpningsmekanismer på bommer
og porter har blitt automatisert for å tilrettelegge for transportsektoren.
I løpet av to korte måneder, har samfunnet funnet nye– og tatt i bruk eksisterende – digitale
løsninger for å holde hjulene i gang. Løsningene har i stor grad vært tilgjengelige, men er overført til nye
anvendelser – og tatt i bruk av offentlig sektor, næringsliv og privat i rekordfart. Den digitale responsen
på COVID-19-situasjonen har gjort at vår digitale kompetanse har skutt fart på rekordtid.
En digital utvikling av produkter, tjenester og kompetanse vil øke samfunnets evne og motivasjon til
videre utvikling i denne retningen. Samtidig kan det øke samfunnets forventning til at det skal skapes
nye verktøy og produkter. Dette viser eksempelvis rapporten IT i praksis 2020 som ser på IT-utvikling i
offentlig sektor. Undersøkelsen har funnet at et stort flertall av innbyggerne har forventning til at
framtidens offentlige tjenester skal henge bedre sammen enn i dag - ikke fordi de er dårligere enn
tidligere, heller tvert imot.
Smartere privat næringsliv og offentlig sektor
Den digitale kompetansen har skutt fart blant befolkningen, men har også gitt en
betydelig digital utvikling i mange sektorer. Dette er en forutsetning for videre utvikling mot et
smartere samfunn, både for å utvikle samhandling mellom befolkningen, det offentlige og
næringslivet, deling av data mellom sektorer og for å skape basis for innovasjon.
Kommunene selv, har i rapporten IT i praksis 2018 Smarte og bærekraftige byer prioritert følgende
sektorer som viktige for å utvikle et smartere samfunn; helse, miljø, energi, mobilitet, bygg, utdanning,
VA og avfall. To av de mest framtredende eksemplene på digital utvikling den siste tiden, er innen
utdanning og helse. 800 000 elever har mottatt digital undervisning og oppfølging i et samspill
mellom ny
bruk
av digitale
verktøy og
omstillingsevne
hos
elever
og
lærere. I helsesektoren er det utviklet og lansert et digitalt og automatisk sporingssystem for
koronasmitte. Systemet har vært kontroversielt i forhold til personvern, men applikasjonen er likevel
lastet ned over 1.5 millioner ganger selv om antall aktive brukere er langt lavere. Helsesektoren har
også introdusert avstandsmonitorering av pasienter, eksempelvis i form av videokonsultasjon hos
lege. Digitale løsninger og tjenester som tidligere kun var akseptert av deler av befolkningen – gjerne
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yngre generasjoner – ble raskt et tilfredsstillende valg for mange. Bakgrunnen kan være både frykt for
smitte og forenkling.
De mange små IT-selskapene som utvikler produkter innen digital hjemmepleie og personspesifikk
behandling har nå mye å bidra med. Her vil rask utvikling av produkter og tjenester – kombinert
med befolkningens aksept av digitale tjenester - skape økt konkurransekraft.
Datadeling
Den digitale utviklingen som samfunnet har vært gjennom den siste tiden, har modnet befolkningen,
næringslivet
og
offentlig
sektor for ytterligere utvikling og
bruk av digitale verktøy
og
tjenester. Ekspertutvalget for datadeling i næringslivet har anbefalt at Norge sikrer sin innovasjonskraft
i den økonomiske krisen som er knyttet til COVID-19, basert på utvikling av datadrevne tjenester og
plattformer. Det pekes på at manglende tilgang på kompetanse innen fagfelt som analyse, kunstig
intelligens, IT-sikkerhet og brukeropplevelser er begrensende for utviklingen. Tiltak fra det offentlige for
å tilby økte muligheter for etter- og videreutdanning under COVID-19 kan avhjelpe dette.
Ifølge Ekspertutvalget kan datadrevet innovasjon bli en av landets viktigste drivere for økonomisk
vekst. Veksten i datakilder er enorm og digitale plattformselskaper har tatt en sterk posisjon knyttet
til innsamling og lagring av data, datatjenester med mer. Ekspertgruppen påpeker at det er behov for at
norske virksomheter kan ta plattformposisjon, gjerne gjennom deling av data fra offentlig virksomhet.
Dataen gir mulighet for innovasjon hos næringslivsaktører som kan skape nye tjenester tilbake til det
offentlige. Innovative offentlige anskaffelser ansees som et viktig verktøy i denne prosessen. Et
nasjonalt eierskap av plattformer kan være strategisk i en tid med tendenser til manglende
internasjonalt samarbeid og der EU sine digitale strategier vektlegger EU sin selvstendighet.
Smart arbeidsliv
Arbeidslivet skiftet karakter når samfunnet tok hjemmekontor i bruk som smittebegrensende
tiltak knyttet
til
COVID-19. Møtevirksomhet
ble
overført
til plattformer
for digital
samhandling og webinar ble den nye storskala møteplassen. Kontoret – og brukerne - ble digitalisert i
løpet av en uke i mars måned.
Tiltakene i forbindelse med COVID-19 har vist at samfunnet er tilpasningsdyktig og tar i bruk digitale
verktøy og løsninger i et raskere tempo enn vist tidligere. Hjemmekontor og redusert reisevirksomhet
har
store
gevinster,
både
i
form
av tidsbruk og
i
et
klimaperspektiv.
Samtidig viser situasjonen at smarte løsninger må tilpasses innbyggernes behov for sosialt samvær og
samhandling. Forskere advarer mot at hjemmekontor medfører sosial distansering, som for
mange kan oppleves som krevende og en oppløsning av fellesskapet. Hvordan vi i framtiden
tilrettelegger våre arbeidsformer for å kunne ivareta behov for fysiske møteplasser, samtidig som vi
utnytter de mulighetene som digitale arenaer har vist oss, er usikkert. Bevisstgjøring av styrker og
svakheter før vi faller tilbake til gamle mønstre, vil være essensielt.
Økende behov for etiske normer og formell regulering for datadeling
Koronapandemien har ført til en akselerert bruk av nettmøteplasser og bruk av persondata for sporing
og kontroll med smittespredning. Ulike nasjoner har svært forskjellig lovverk og infrastruktur på plass
knyttet til overvåking. Eksempelvis er nettselskapene i Kina pliktig til å utlevere all data til
myndighetene. Norge er av de mest digitaliserte og eksponerte land for både statlig og
privat/kommersiell overvåking, som oftest uten at individuelle borgere er bevisst hva, hvor mye og
hvem som "ser oss". Myndighetenes Smittestopp app har satt fokus på denne problemstillingen.
Det er mange eksempler på at et individ kan ha nytte av å dele data om egen adferd med
storsamfunnet. Data om individers bevegelsesmønstre er nytte for optimal planlegging og drift av
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kollektivtransport og for kontroll og valg av tiltak under pandemier. Formelle regler som gir en god
balanse mellom individets behov for et privatliv og det offentliges behov for å utvikle gode kollektive
tjenester nettopp for individet er helt i startfasen av utviklingen. Få lovverk adresserer dette eksplisitt,
med et hederlig unntak for GDPR vedtatt i EU, som plasserer eierskapet til data hos individet og krever
at alle som bruker disse dataene må få tillatelse fra hver enkelt. I andre deler av verden er denne
balansen gitt av kulturelle, etiske og moralske konvensjoner som ikke er formelt "oversatt" til konkrete
regler, men implementeres av de sittende makthaverne. Uansett regler eller ikke, så står individet svakt
i dialog med myndigheter eller globale private aktører når ulike apper tilbyr ønsket funksjonalitet i bytte
mot en ofte litt for romslig rett til å spre individuelle data videre som de lyster.
Som et åpent samfunn med stor tillit mellom individer og det offentlige kombinert med høy grad av
digitalisering, er vi i en god posisjon for å finne en god balanse på denne utfordringen. Ikke bare etisk og
politisk, men også knyttet til metoder og teknikker for realisering. Det offentlige kan ta en rolle som
beskytter individet og støtter det i sikring mot utnyttelse av private globale aktører, samtidig som det
får tilgang til data som er nyttige for bygging av bærekraftige offentlige tjenester uten å eksponere
privatliv. For forskermiljøene er opprydding på dette feltet svært interessant i forbindelse med
forskning og innovasjon som kan ha stor nytte av Living labs, sandkasser osv., hvor en på gitte premisser
får mulighet til å bruke deler av storsamfunnet som et laboratorium. Den høye tilliten mellom aktører i
Norge kan utnyttes som et komparativt fortrinn for utvikling av nye produkt og tjenester om vi får dette
til.
På et nivå over dette ligger håndtering av data knyttet til både samfunnssikkerhet og statssikkerhet.
Beskyttelse av kritisk infrastruktur, samfunnskritiske funksjoner og angrep fra indre/eksterne aktører
med onde hensikter, blir stadig viktigere. Trussel-landskapet endrer seg hurtig og omfanget av digitale
sårbarheter øker. Terrenget er komplekst, men byr på store muligheter for de som er i stand til å lage
kartene for å navigere i det.
Grønn konkurransekraft og verdikjeder
Til tross for at økonomien stoppet opp i mars måned som følge av COVID-19, har varehandelen hatt en
oppgang i perioden. Dette omfatter ikke minst nettbasert varehandlet med hjemlevering av både
matvarer og andre forbruksvarer. Eksempelvis kan bedrifter som RÅGO i Trøndelag vise til 50 prosent
økt omsetning med hjemleveranse av lokalproduserte grønnsaker i forhold til samme periode i
2019. Bedriften uttrykker at situasjonen rundt pandemien har økt etterspørselen etter hjemlevering
kraftig. Pandemien som stor-samfunnet har vært utsatt for, har bevisstgjort både den enkelte av oss og
myndighetene på selvforsyning av både mat, medisin og ikke minst andre varer som har vært
mangelvare og som har forstyrret våre lokale verdikjeder i deres produksjonskapasitet. Utvikling av
lokale, regionale og nasjonale verdikjeder, har gjennom dette fått ytterligere relevans. I den grad det
ikke er grunnlag for å bygge komplette verdikjeder i Norge, vil en alliansebygging mot andre land være
strategisk. NEL viser gjennom sin deltagelse i det europeiske konsortiet at det kan gi gode mulighet for
økt verdiskaping.
Innovasjonstakt i offentlig sektor
Regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi tar til orde for å effektivisere offentlig sektor for å få mer ut
av ressursene. Det offentlige skal ikke gjøre selv det som markedet kan gjøre bedre. Digital samhandling
med næringslivet og frivillige organisasjoner kan gi grunnlag for nye, innovative tjenester, eksempelvis
basert på åpne data.
Offentlig sektor, spesielt kommunal tjenesteyting, har hatt krevende tider knyttet til COVID-19
situasjonen. IT i praksis 2020 har undersøkt det offentliges evne til å nyttiggjøre seg erfaringene fra
COVID-19-situasjonen. Noe av konklusjonen fra rapporten er at alt egentlig ligger til rette for at
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erfaringene fra krisen kan øke farten på nødvendige digitale innovasjonsprosesser. Det stilles likevel
spørsmål om de ansattes kompetanse til å nyttiggjøre seg de muligheter som digitale verktøy og
tjenester bringer og at dette kan føre til at handlingsmønster faller tilbake til tidligere praksis når
samfunnet igjen har kommet tilbake til en normalsituasjon.
Den digitale kompetansen blant det offentliges brukere har økt som følge av krisesituasjonen. Det
samme har forventningene til digitale tjenester. Vi opplever at flere sektorer har økt sin
'smartness' som følge av digital modning. Alt ligger til rette for økt innovasjon i det offentlige, gjerne
baserte på innovative anskaffelser som kan trigge innovasjon i næringslivet. Norske kommuner er navet
i utviklingen mot et smartere samfunn og det å sikre at innovasjonstakten i det offentlige bibeholdes, vil
være en nøkkel til suksess.

4.3 Bakgrunn transport
For å utløse kommersielle muligheter i transportsektoren må det legges til rette for innovasjon og
industrialisering. TØI har i rapporten "Teknologitrender i transportsektoren i norsk kontekst – underlag
for strategiarbeid, Transport21" vist til at dette kun skjer i begrenset skala, og at det eksisterer et gap
mellom teknologiutviklingen og reell implementeringshastighet i næringa. Det påpekes også at det er
krevende å få til en reell industrialisering av innovasjoner fordi hjemmemarkedet blir for lite. Unntaket
er maritim næring som representerer en fullverdig verdikjede, som har et godt hjemmemarked og
derfor også lykkes i det globale markedet. Det ligger potensiale i å bygge gode allianser internasjonalt
for derigjennom å bygge komplette verdikjeder.
Det å bygge sterke verdikjeder for nullutslippsløsninger basert på batteri og hydrogen, og autonome
skip i maritim sektor, er en tydelig mulighet. Avinor sin satsing på miljøvennlig luftfart har også gitt et
signal til næringa om at dette området kan inneha noen gode forretningsmuligheter. Det interessante
her er at det foreligger et hjemmemarked, og det er en nisje i småflysegmentet. Utbygging og drift av
transportinfrastruktur for vei og bane, er et meget stort marked som også representerer muligheter.
Dette kan eksempelvis være bygging eller ombygging av utslippsfrie anleggsmaskiner, sensorteknologi i
kjøretøy/fartøy og langs infrastrukturen samt systemoppbygging knyttet til operasjonssenter for
automatisert transport.
En samlet digitaliseringsstrategi med mål om mer innovasjon og industrialisering er et område som bør
utforskes mer. En slik strategi vil kunne gi mulighet til å utvikle dynamiske, brukerstyrte
transporttjenester både for personer og gods. MaaS (Mobility as a Service) kombinert med
automatiserte transportløsninger anses av mange som "den framtidige løsningen" for transport i
byområdene. Teknisk ligger forholdene til rette for slike løsninger i Norge, men de innovative ideene
må videreutvikles til reelle tjenester i tråd med brukernes ønsker og behov. Slike behovsstyrte
transporttjenester vil være like aktuelle utenfor som i byområdene hvor tilbudet om regulær
kollektivtrafikk er svært begrenset.

4.4 Refleksjoner rundt Covid-19s påvirkning på muligheter for verdiskaping,
Transport
Transporten er definert som en samfunnskritisk funksjon, og er påvirket av COVID-19 på mange
forskjellige nivå. Med transport mener vi i denne rapporten transport av folk i form av kollektive
tjenester, og gods og varer, både på vei, bane, sjø og luft. Vi bruker ikke mye tid på å vurdere sykling
og annen form for privat transport. Dette var heller ikke løftet frem som et område med
særlig verdiskapningspotensiale i SINTEFs verdiskapingsanalyse.
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Gods- og varetransport har vært sterkt påvirket av COVID-19 situasjonen. Effektene kan tolkes både i
positiv og negativ retning. Nedenfor følger en oppsummering av observasjoner og informasjon som
SINTEF har fått gjennom samtaler med næringen og offentlige myndigheter og etater med
påfølgende spørsmålsformuleringer knyttet til hvordan dette påvirker muligheter for verdiskaping.
Transport av gods på vei fikk som følge av restriksjoner knyttet til COVID-19, utfordringer på
grenseovergangene. Transportører opplevde ulik håndtering og beredskap. Med lite automatiserte
prosesser i tollen, innebar det kø i grensekontrollen, lang ventetid og usikkerhet rundt leveranser til
vareeiere. Det har i perioden vært færre utenlandske vogntog på norske veier, og en økende
oppdragsmengde hos de norske. De norske transportørene har også fått oppdrag fra markeder de
normalt ikke har fått oppdrag fra tidligere.
Som effekt av COVID-19, er det gjort digitale grep innen gods og varetransport. Som en del
av nødvendige smitteverntiltak, inngikk eksempelvis et transportselskap avtale med kunden om
automatisering av portåpning, mest mulig automatisert lasting/lossing, digital signering og oversending
av fraktedokumenter på e-post.
Det har på nåværende tidspunkt (1. juni 2020) begynt å annonseres i media at transportselskaper går
konkurs. De spørsmålene man kan stille seg knyttet til muligheter for verdiskaping er:
• Hvor godt evner vi som nasjon å gripe tak i denne økte viljen/evnen til digitalisering?
• Det at selv små aktører kaster seg rundt sammen med sine kunder for å digitalisere, betyr det at det
har oppstått en ny og forsterket mulighet for en relativt hurtig utvikling og demonstrasjon av
teknologi og tjenester som bidrar til en mer effektiv og sikker transport?
• Hvordan sikrer man en god kobling mellom avgjørende kunnskap om for eksempel datahåndtering,
datalagring, personvern, cyber security i en slik "hurtigdigitalisering" slik at de nye tjenestene og
måtene å gjøre ting på ikke fører til forretningsmessige og samfunnsmessige tap (ref.
forretningskritisk informasjon, personvern osv.)?
• Hva betyr konkurser i den norske transportnæringen for muligheten til å utvikle gode
norske løsninger, teknologier og tjenester?
Det oppstod i starten av koronakrisen en økende etterspørsel etter transport på sjø fra norske
vareeiere. Hovedårsaken menes å være utfordringene på vei. Det har blitt bemerket av enkelte
vareeiere at de ser behov for å endre sine risikovurderinger knyttet til logistikk, særlig for de
som ensidig har benyttet vei, men som ligger ved kysten og i prinsippet kan benytte seg av transport
med skip. Det er store forskjeller på ulike varegrupper om koronakrisen har ført til en økning eller en
nedgang i sjøtransporten. Eksempelvis så har ro-ro-transporten gått nesten helt til bunns (biler etc.),
kjemikalier har vært noenlunde stabil, kontainertransport hadde en nedgang, men har gått opp igjen
siden Kina har tatt opp produksjonen. Det har vært stor nedgang i tankskip på grunn av både COVID-19,
men selvfølgelig også som effekt av fall i oljeprisen. Bulktransport har vært forholdsvis stabil. Havnene
melder om stor nedgang på grunn av cruiseturisme og Hurtigruta som har ligget til kai, bortsett fra
ruten Bodø – Kirkenes.
De spørsmålene man kan stille seg knyttet til muligheter for verdiskaping er:
• Det ser ut til at koronakrisen har ført til en mulighet til å komme nærmere målet om overføring av
gods fra vei til sjø fordi vareeier har erkjent at de har behov for flere bein å stå på i logistikken
sin. Hvor godt rustet er maritim næring (først og fremst kystrederiene, short sea shipping) til å gripe
denne muligheten? Kan dette være den muligheten den norske maritime næringen har til å øke
oppdragsmengden og til å ruste opp skip og utstyr?
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Luftfarten fikk store problemer på grunn av sviktende markedsgrunnlag på passasjersiden. Likevel har
en del gods gått med fly, men enkelte vareeiere kommenterer at det ble krevende å bruke luftfarten
fordi det var vanskelig å komme til på flyplassene. Det store potensialet for verdiskaping i luftfarten er
først og fremst knyttet til lavutslipps passasjertransport, og diskuteres derfor litt lenger ned i dette
kapittelet.
Jernbane har hatt en jevn økning i godstransport det siste året. COVID-19 virker å ha hatt liten effekt
her. Denne delen av næringen påpekte før koronasituasjonen, og vil sannsynligvis fortsette å gjøre det,
at muligheter for økt verdiskaping er avhengig av kapasitetsøkende tiltak; flere og rettere spor,
teknologi for lengere vogntog, utslippsfrie trekkvogner, gjennomføring av digitaliseringstiltak (gjennom
ERTMS) og utvikling av effektive knutepunkter som sørger for smidig og effektiv kobling
mellom transportformer og mellom lange og korte transporter (last-mile).
Det meldes om hurtigere implementering av nye tjenester og en høyere toleranse for utprøving av
digitale tjenester (for eksempel bestilling av varer på internett og hjemkjøring). Eksempelvis forteller en
aktør at prosesser for utvikling av tjenester for hjemkjøring normalt ca. 1.5 år. Som følge av akutte
behov knyttet til COVID-19, har samme prosess nå tatt noen uker. De har turt å gå ut med tjenesten til
tross for at den bare har vært 80 prosent ferdig utviklet.
Transportsektoren opplever en markant økning i etterspørsel etter hjemkjøring. Noen vareeiere har
etablert helt nye tjenester for dette, mens de som allerede hadde en tjenester tilgjengelig har gått til
nyansetter for å håndtere etterspørselen.
De spørsmålene man kan stille seg knyttet til muligheter for verdiskaping er:
• Det kan se ut som innovasjonstakten hos store aktører har økt fordi de har anerkjent at markedet (i
hvert fall knyttet til koronakrisen) tåler å bli introdusert for noe som ikke er 100 prosent
ferdigstilt. Betyr dette at vi har fått tilgang til en ny arena for, og toleranse for, utvikling
av tjenester som kan bidra til økt innovasjonstakt og uttesting blant befolkningen? Er dette noe vi
bør dyrke videre slik at det gis tilgang til tredjeparts-aktører til å innovere og utvikle nye teknologier
og tjenester?
I persontransporten har de mest synlige effektene av COVID-19 vært i luftfarten med påfølgende
oppsigelser. Sjøtransport likedan - der har Hurtigruta ligget til kai (med unntak av Bodø – Kirkenes), og
cruisetransporten stoppet helt opp. Kollektivtrafikken sliter med lønnsomheten, og vi ser nå at flere
fylkeskommuner må jobbe med tiltakspakker for sine kollektivselskaper.
I luftfarten var Norge i ferd med å bygge opp en god visjon for utslippsfri luftfart og hadde startet på
strategiske planer for å bygge Norge som et foregangsland. Visjoner og mål dreier seg i stor grad om at
utvikling av delteknologier og løsninger kan skje i norsk industri, at Norge kan være en testarena for
både norsk og utenlandsk industri på grunn av vårt store behov for fleksibel og utslippsfri transport
langs kysten, at vi har tilgang på ren energi og derav mulighet til å utvikle energisystemer (for
eksempel batteri og hydrogen) med klimapositive livsløp, og vi har forskningsmiljøer som har relevant
kunnskap og laboratorier med overføringsverdi til hybride systemer for fly.
De spørsmålene man kan stille seg knyttet til muligheter for verdiskaping er:
• Hva betyr knekken som luftfarten har fått i forhold til de store visjonene på utslippsfri luftfart?
• Hva vil signaler i media om sterkt redusert evne til å drive med teknologiutvikling fra flyselskapenes
side ha å si for internasjonal posisjonering?
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Transportsektoren i Norge er sterkt dominert av tunge offentlige aktører med stor finansieringsevne.
Dette kan vise seg å være positivt for utviklingen av smart mobilitet. Uten sterk offentlig sektor vil mye
av utviklingskraften ligge hos private aktører som sliter i etterkant av pandemien. Det gir Norge og
norsk næringsliv et fortrinn som bør kunne utnyttes til utvikling av produkter og tjenester innen smart
mobilitet. I NHO-rapporten påpekes at utviklingstakten innen teknologi og de samfunnsmessige/sosiale
prosesser ikke er samstemte innen smart mobilitet. For å øke innovasjonskraften innen dette viktige
samfunnsområdet, er det behov for å skape flere piloter og demonstrasjonsarenaer («living labs»).
Koronasituasjonen gjør at det skal være minst mulig nærkontakt mellom folk. En måte å møte dette
behovet på er, som vi har sett, utnyttelse av digitale møteplasser. Det forventes at dette vil redusere
transportbehovet også etter pandemien med de følger det får for både infrastrukturutbygging
og tjenesteutvikling innen transportsektoren. Utvikling av automatiserte transporttjenestene vil også
kunne få et kraftig push og være en teknisk løsning med stort potensiale. Automatisering har tillegg en
del andre positive virkninger, som eksempelvis reduserte driftskostnader. Dette er gunstig med tanke
på den store variasjonen vi opplever i transportetterspørselen over døgnet og mellom by og land. Dette
gir også mulighet for bedre utnyttelse av transportsystemet ved at godstransport kan gå på tider uten
stor persontrafikk hvor veg og bane har stor kapasitet.
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5 Maritim sektor
5.1 Bakgrunn
I rapporten "Fremtidsmuligheter for maritime næringer"[1] skrevet av SINTEF Ocean for NHO og
Rederiforbundet i 2019 pekes det på noen utvalgte områder knyttet til både teknologi og nye næringer,
og anslag for en vesentlig økning i verdiskaping for maritim sektor fram mot 2030 og 2050 presenteres.
Dette er et forholdsvis langt tidsperspektiv, noe som naturlig nok medfører betydelig usikkerhet vedr.
de ulike anslagene. Det sagt, det forfatterne selv fremhever som det viktigste budskapet fra rapporten
er det iboende og betydelige mulighetsrommet som ligger i ulike teknologier og nye og fremvoksende
næringer. Like viktig er de barrierene som løftes frem. Disse må overkommes for at maritim næring skal
kunne utløse potensialet og derigjennom evnen til å gripe mulighetene. Forfatterne er av den
oppfatning at både mulighetsrom og barrierer er like aktuelle i dag, og fremstår relativt upåvirket av
Covid-19 pandemien. De viktigste barrierene er oppsummert i figuren under (en komplett oversikt over
barrierer finnes i nevnte rapport).
Områdene hvor det ligger muligheter for økt verdiskaping er:
• Teknologiområder
• Miljøvennlig skipsfart
• Autonomi
• Digitalisering
• Nye og fremvoksende næringer
• Sjømat
• Havvvind - særlig flytende
• Karbonfangst- og lagring (CCS)
• Mineralutvinning til havs
Mest grunnleggende barrierer

Foreslåtte tiltak

B9: Dagens finansieringskrav er for
rigide i forhold til endringer som
industrien selv initierer.

Kapitalen bør i større grad støtte de endringer som industrien selv
initierer. F.eks. når det presenteres forslag til nybygg av skip som
bryter med standard skipsdesign, men som kan vise til faktiske
energibesparelser.

B10: Større bredde og skala på
ulike utviklingsløp rettet mot
miljøvennlig skipsfart.

Det er viktig at regjeringen legger til rette for videre utvikling av
ulike utslippsreduserende løsninger for ulike skipssegment gjennom
virkemiddelapparatet. Herunder også prosjekt som har til hensikt å
utvikle nullutslippsløsninger. Slike prosjekt er svært viktig for
bygging av (erfaringsbasert) kunnskap og videreforedling av denne,
og hvor veien til målet kan være vel så viktig som selve målet.

B2: Fortsatt preges næringen av
for få felles utviklingsløp ("hver
mann på sin tue"), særlig knyttet til
digitalisering og automasjon.

Utvikling av systemer og del-systemer bør bygge på felles
plattformer for enklere systemintegrasjon og dataoverføring. Data i
seg selv skaper ikke konkurransekraft, men hvordan ulike selskaper
evner å utnytte data til informasjon og utvikling av nye tjenester.
Både internt i selskaper og på tvers.

B3: For svak kobling mellom
utviklingsløp og verifisering av
resultat, og derigjennom
manglende forståelse for den
reelle effekten av ulike
teknologivalg.

Verktøy og rammevilkår bør utvikles for økt forståelse omkring de
reelle effektene av ulike teknologivalg (effekter for industri,
samfunn, etc.). En bør derfor i mye større grad sammenligne hva et
prosjekt faktisk evnet å realisere – altså teoretisk/beregnet gevinst
vs. faktisk gevinst. Samtidig bør slike resultat offentliggjøres og
erfaringer deles.

Figur 1: Utvalgte barrierer for å realisere potensialet for verdiskaping i maritim sektor
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5.2 Generelt om Covid-19 og dens påvirkning på maritim sektor
Dette kapittelet oppsummerer observasjoner og informasjon SINTEF Ocean har fått gjennom dialog
med næringen, Menons oppdaterte verdiskapingsprognose for 2020 og det som er gitt av innspill fra
sentrale organisasjoner i maritim næring (Maritimt forum, Rederiforbundet, Norsk Industri).
Oppsummeringen må ikke forstås dithen at en samlet maritim næring oppfatter situasjonen likt det
som er beskrevet nedenfor. Det er mange fasetter i hvordan ulike næringer og deler av verdikjeden
opplevelser effekten av krisen. Det som står skrevet her utgjør likefult nyttig bakgrunnsinformasjon, og
gjør det mulig å utføre en enkel vurdering av hvordan Covid-19 vil påvirke næringens evne til å gripe de
iboende mulighetene før økt verdiskaping (ref. SINTEF Ocean-rapporten fra 2019).
I første fase av pandemien (de første to-tre ukene) meldte flere aktører knyttet til nærskipsfart økt
etterspørsel (bl.a. rederi og havner). En antatt viktig årsak til dette var at vareeiere i mye større grad
måtte se etter alternative transportløsninger, da i form at et risikoavlastende tiltak mot veitransport
ettersom mange lastebiler ble stående i kø på grenseovergangene. I tilknytning til dette har flere
vareeiere uttalt at det blir viktig å se nærmere på en langsiktig plan for risikospredning knyttet til
transport.
Samtidig forventer flere vareeiere en nedgang i den totale transportetterspørselen etter visse varetyper
på sikt, mye grunnet forventinger om lavere forbruk f.eks. dagligvarer, byggevarer til privat forbruk og
industrivarer. En slik nedgang vil også gi lavere etterspørsel etter maritim transport. De varegruppene
som knyttes til prosjekter som bygging av vei, offentlige bygg, etc. ser ut til å holde seg relativt høyt.
Gitt at Staten ønsker å kompensere for nedgangstider ved å fremskynde offentlige prosjekter, forventes
det at denne etterspørselen vil holde seg på et relativt høyt nivå.
Nærskipsfarten har hatt kraftig nedgang på passasjersiden, men denne situasjonen er p.t. i ferd med å
ta seg opp igjen. En annen effekt man har sett av krisen er at nærskipsfarten finner seg nye
transportkorridorer, hvor skipene går mer direkte til destinasjon for å få ned antallet havner de må
innom. Dette har igjen en negativ økonomisk effekt for de havnene som nå omgås. Tanksegmentet har
utfordringer på grunn av lavere etterspørsel etter blant annet flybensin og cruise.
Internasjonal maritim transport (spesielt kontainerbasert stykkgods) hadde allerede i februar/mars hatt
en kraftig nedgang på grunn av nedstenging i Kina, men dette har nå tatt seg opp igjen etter at Kina har
åpnet. Bevegelsene i internasjonal containertransport påvirker ikke den norske maritime næringen i
særlig stor grad. Deep-sea rederiene anslår en nedgang i omsetning på rundt 25 prosent i 2020
sammenlignet med 2019.
Passasjertransporten er i dyp krise. Samtlige rederier melder at de blir nødt til å permittere store deler
av sine ansatte og de anslår en omsetningssvikt på 80 prosent i 2020[2]. Cruise-turisme har stoppet helt
opp, og som eksempel har Hurtigruten permittert nær 3.000 ansatte og tatt 14 av 16 skip ut av trafikk.
Effekten har også slått ut på verft og leverandører, gjennom nærmere full stans i kontrahering av nye
skip. Samme effekt ser vi for ro-ro segmentet, hvor en opplever en kraftig nedgang i etterspørselen. En
viktig refleksjon vedr. cruise er at nettopp dette markedet representerte et nytt og viktig fotfeste for
flere norske aktører (særlig verft og utstyrsleverandører). Etter "oljekrisen" i 2014-2016 evnet flere
aktører å flytte markedsfokus bort fra maritim offshore, for så sikre økt inngripen i andre
havromsnæringer. En av disse var cruise. Overgangen fra offshore til cruise har for flere av aktørene
vært svært krevende økonomisk, og tiden frem til i dag har vært for kort til at prosjektene har blitt
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lønnsomme. Nå risikere man å miste fotfestet på nytt, da flere aktører p.t. har få økonomiske muskler
som er nødvendig for å komme ut av krisen.
Et annet segment i dyp krise er offshorerederiene, men også verft og leverandører av utstyr og
tjenester ved bygging av nye fartøy. Sistnevnte gjennom at det kontraheres svært få nye fartøy. Her
spiller oljeprisfallet selvfølgelig en stor rolle, men dette henger også sammen med Covid-19.
Rederiforbundet melder at 3 av 4 offshore service-rederier planlegger for permitteringer. Disse
rederiene anslår en reduksjon i omsetning på nærmere 32 prosent.
Menon Economics[3] utarbeidet nylig en rapport med oppdatert prognose for verdiskaping i maritim
næring i 2020. Denne tar hensyn til både Covid-19 og oljeprisfallet. Der peker de på at usikkerheten
rundt effekten er stor, og regner ikke inn i prognosene at det gjennomføres spesifikke næringstiltak. De
trekker frem at krisen er dyp og alvorlig, og at den ligger an til å bli langvarig. Tre mulige scenario
presenteres, og uavhengig av det scenario som velges har maritim næring fått et "kraftig skudd for
baugen" som det vil ta tid å reise seg etter. De påpeker at uten spesifikke næringstiltak vil
verdiskapingen sannsynligvis falle kraftig over de kommende årene, og være lavere enn 2019 for
samtlige scenario mellom 2020 og 2022. I verste fall regner de med at sysselsettingen går ned med
15.000 personer og verdiskapingen vil falle med 34 mrd. kroner, sammenlignet med 2019.

De spesifikke næringsrettede tiltakene har begynt å komme, og Regjeringen har foreslått følgende tiltak
direkte rettet mot maritim næring:
• Grønn omstillingspakke (3.6 mrd. kroner).
• Forsert bygging av nytt forskningsskip til Havforskningsinstituttet
• Bevilge penger til nye maritime prosjekter (684 mill. kroner) – oppgradering av fartøyer på
norske verft for Sjøforsvaret.
• Ny låneordning for grønn flåtefornyelse og til forskning knyttet til skipsfart.
I tillegg har Regjeringen tidligere kommet med en krisepakke Grønt skipsfartsprogram på 21 mill. kroner
og 65 mill. kroner til Forskningsrådet for å støtte de maritime programmene.
Maritimt forums kommentar til de presenterte krisepakkene er at dette ikke er tilstrekkelig i forhold til
å få næringen over den krisen de står i akkurat nå. De ønsker flere tiltak som bidrar til å opprettholde
aktivitet, slik som å bygge nye mineryddere, legge til rette for fornyelse av nærskipsflåten, fjerne taket i
nettolønnsordningen, få på plass aktivitetsstimulerende tiltak i petroleumsregimet, samt utvide
permisjonstiden[4].
Maritimt forum skriver også følgende i sitt notat med 40 forslag til tiltak for næringen[5]: Frem mot, og
over, sommeren 2020 forventer vi at krisen vil bre om seg til de øvrige segmentene av den norske
maritime klyngen. Da i form av fallende etterspørsel, sviktende verdikjeder og en forsterkning av
proteksjonistiske myndighetstiltak i andre land. Konsekvensene av koronakrisen kommer på toppen av
kollaps i oljepris, frykt for resesjon og et fundamentalt behov for innovasjon for å ivareta viktige
miljøhensyn. I sum forventer vi at koronakrisen vil sette næringen vår på en prøve som vil overgå både
finanskrisen i 2008 og offshorekrisen i 2014. Dette betyr at tusenvis av arbeidsplasser nå står på spill, og
at viktig kompetanse som skal muliggjøre overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet kan gå tapt.
Rederiforbundet lanserte 18. mai i år en ny klimastrategi. Der har medlemmene gått sammen og blitt
enige om at de skal kutte sine klimautslipp med 50 prosent per transportert enhet innen 2030 (målt
mot 2008). Fra 2030 skal de kun bestille skip basert på nullutslippsteknologi. Fra 2050 skal den norske
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flåten være karbonnøytral, og de vil jobbe for et internasjonalt forbud mot drivstoff-typer som ikke er
karbonnøytrale fra 2050.

5.3 Refleksjoner rundt Covid-19s påvirkning på muligheter for verdiskaping
Generelt sett er maritim sektor vant til å håndtere kriser og markedsrelaterte svingninger, men det siste
10-året har vært spesielt med to dyptgående og krevende kriser. Inkludert finanskrisen i 2008 står man
nå i en tredje krise. I nedgangstider forholder hver enkelt bedrift seg selvfølgelig veldig ulikt til
innovasjonsarbeid. En observasjon er at de som er vant til å legge mye innsats i forskning- og
innovasjon under "normal drift", også har lettere for å prioritere slikt arbeid i økonomisk krevende
perioder. Dette kan være med å bidra til at de får til raskere vekst igjen når krisen er over. Men, når
svært tøffe prioriteringer må gjøres og permitteringer og oppsigelser farger mye av hverdagen, skal det
mye til å forsvare bruk av betydelige midler på forskning- og innovasjon.
Likedan er det også denne gang. Noen har signalisert at de setter FOU-prosjekter på vent, mens andre
har signalisert at de ønsker en bevisst satsing på FOU. Flere aktører har bedt om en større andel av
finansieringskildene i prosjekter. Innspill har også kommet om at forskningsprosjekter kan ha en mindre
andel finansiering fra industripartnere i en periode.
Skuer vi opp til den generelle statusen i maritim sektor og ser det i lys av evnen til innovasjon og
utvikling, så er det noen refleksjoner forfatterne vil trekke frem som vi tror er viktig å ta en debatt
rundt:
• Offshorenæringen har tidligere vært en viktig pådriver for innovasjon. De er nå i alvorlig krise
og det vil gå utover evnen til å drive frem nye innovasjoner. Likedan er det mange andre aktører
nå som er i overlevelsesmodus og ikke har kapasitet til å drive med innovasjon.
• Hvordan sikrer vi den innovasjonskraften som har gitt norsk maritim næring den
verdensledende posisjonen de har i dag? Særlig innen rederivirksomhet, design og
utvikling/utrustning av avanserte fartøy, tjenester og utstyr.
• Hvordan sørger vi for at bedriftene som ønsker å drive med innovasjon evner å ta vare
på de folkene som trengs for dette arbeidet slik at de kan fortsatt drive med
innovasjon?
• Aktivitetsskapende tiltak fra Regjeringen vil kunne hjelpe på kort sikt, men dette må likefult
understøttes av industriens egen evne til å bringe frem nye innovasjoner. Bygging av et nytt
skip skaper ikke den store innovasjonen totalt sett. Og selv om et temposkifte i
innovasjonsutvikling i næringa ikke kan forventes å komme akkurat nå, vil virkemiddelapparatet
komme til å spille en sentral rolle.
• Har vi i tilstrekkelig grad lagt til rette for at virkemiddelapparatet støtter industrien i
innovasjonsarbeidet? Hvordan må virkemiddelapparatet innrettes for at det skal nytte,
både på kort og mellom-lang sikt?
• Målet til Rederiforbundets medlemmer er at alle skip skal ha nullutslippsteknologi fra 2030.
Dette krever ny teknologi som er lønnsomt å invester i. I dette ligger det et "teknologi-push" for
å drive aktiv forskning og innovasjon. Knyttet til dette målet er også et behov for utvikling og
bygging av nye skip for transport, og gitt at medlemmene i Rederiforbundet vil oppfylle sine
egne mål så betyr det at det vil bli kjøpt nye skip de neste ti årene. Merkostnad for ny teknologi
er lite aktuelt hvis det koster for mye. Et viktig spørsmål blir derfor om maritim sektor i vid
forstand har tilstrekkelig mulighet for utprøving og skalering av ny teknologi?
• At industrien er ekstra sårbar nå, betyr det at innrettingen av denne utprøvingen og
skaleringen av ny teknologi må gjøres på en annen måte enn i dag?
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•

•

Store bedrifter representerer mye av den langsiktige innovasjonskraften i næringa, hvorav noen
av disse også er betydelig påvirket av krisen.
• Hvis de store aktørene mister kraft, hva vil det bety mye for den generelle
innovasjonstakten i den maritime næringa?
En refleksjon rundt det internasjonale perspektivet er også på sin plass. Maritim næring har en
høy grad av eksport, og tilgang til det globale markedet er avgjørende.
• Hva vil begrenset tilgang til det globale markedet medføre rent markedsmessig for verft
og utstyrsleverandører?

En refleksjon til slutt fra forskningens side. Det som har preget utviklingen av norsk maritim industri er
at den er utviklet i tett samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner. Både NTNU og SINTEF
jobber tett sammen med industrien i de fleste prosjekter, hvor det i samarbeid utdannes folk og
utvikles nye løsninger og teknologier som i sum bidrar til en mer kompetent og konkurransekraftig
industri. Hva vil krisen bety for oss?
Foreløpig ser det ut til at de fleste pågående prosjekter videreføres. Nå har vi også flere store EUprosjekter med betydelig finansiering fra EU. Dette er meget heldig tatt dagens situasjon i betraktning. I
disse prosjektene får nemlig industripartnerne også dekket en god del av kostnadene sine. (Autoship,
Aegis, H2H er eksempel på EU prosjekter). Vi har også SFF AMOS og SFI Smart Maritime pågående, som
er langvarige forskningsprogrammer med støtte fra Forskningsrådet. Disse vil fortsette uten veldig stor
påvirkning fra Covid-19. Dette demonstrerer viktigheten av alltid ha noen store forskningssentre
pågående som legger til rette for langsiktig innovasjon i industrien f.eks. SFI, samt noen store EUprosjekter. Denne type prosjekt er ikke like følsomme for markedsmessige endringer som de mindre
innovasjonsprosjektene kan være. Flere EU-søknader har blitt sendt inn under krisen, og fra SINTEF
Ocean sin side har det også blitt utviklet fire IPN-prosjekter (havbrukslogistikk, autonome skip i
Trondheimsfjorden, Zero Coaster (nullutslipp bulk), kranautomatisering). Dette sier noe om at flere
industriaktører fortsatt satser på forskning og innovasjon.
Forprosjektet for Ocean Space Centre er ikke påvirket av Coivd-19 situasjonen og går som planlagt og
uten forsinkelser, inkludert utviklingen av Fjordlab, hvor SINTEF Ocean og NTNU har fått tildelt 80 mill.
kroner fra Forskningsrådet til å instrumentere opp fjorden for videre forskning og utvikling knyttet til
sub-sea, autonome skip, havbruk og miljøovervåking. Dette prosjektet vil også gi ringvirkninger til
industrien fordi sensorer og annet utstyr skal kjøpes inn fra tredjeparts leverandører.
Kvamstad-Lervold, B. og Holte, E. A., "Fremtidsmuligheter for maritime næringer", 2019
https://rederi.no/aktuelt/2020/forventer-okning-i-permitteringer-i-offshore-rederiene/
[3]
Helseth. A, et. al., 2020, Oppdaterte prognoser for maritim næring i lys av korona og oljeprisfall,
Menon-publikasjon nr. 48/2020
[4]
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