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Forord 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag av Forskningsrådet i forbindelse med 
planlegging av en ny regional satsing som fra 2017 skal erstatte VRI og 
Forskningsløft i Nord. I forbindelse med utforming av virkemidlene i den 
nye regionale satsingen har Forskningsrådet bedt om bistand til å belyse 
følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvordan identifisere regioner eller 
næringsmiljøer med vekstpotensial som mangler tilgang til et relevant 
utdannings- og forskningsmiljø? 2) Hvordan identifisere næringer med størst 
behov og potensial for mobilisering til næringsrettet FoU? 3) Mulige nye 
virkemidler for å øke bedriftenes evne til å utnytte investeringer i FoU 
(absorpsjonskapasitet). 

Oppdraget er gjennomført i samarbeid mellom seniorforsker/professor 
Rune Dahl Fitjar IRIS/Universitetet i Stavanger, førsteamanuensis Jens 
Kristian Fosse Høgskolen i Bergen, seniorforsker/post doc Elisabet Hauge 
Agderforskning/Universitetet i Agder, seniorforsker/professor Arne Isaksen 
Agderforskning/Universitetet i Agder, professor Stig-Erik Jakobsen 
Høgskolen i Bergen, forskningssjef/forsker Roger Normann 
Agderforskning/Universitetet i Agder og seniorforsker/førsteamanuensis 
Bram Timmermans Agderforskning/Aalborg Universitet.  

Arbeidet har vært organisert slik at Arne Isaksen er hovedforfatter av 
rapportens kapittel 2, Bram Timmermans og Rune Dahl Fitjar av kapittel 3 
og Stig-Erik Jakobsen og Jens Kristian Fosse av kapittel 4. 

Vi takker for oppdraget, og håper rapporten vil være nyttig i 
Forskningsrådets videre arbeid med utvikling av ny regional satsing for 
mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon. 
 
 
 
 
Kristiansand / Bergen / Stavanger, oktober 2015 
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Sammendrag 

Norge har et variert næringsliv, deler av næringslivet er svært FoU-intensivt, 
andre deler i mye mindre grad. Det er i dag stor grad av enighet blant både 
akademikere, politikere og i ulike deler av virkemiddelapparatet at det vil 
være fordelaktig for Norges samlede verdiskaping at FoU-intensiteten økes, 
og kanskje i særlig grad i de deler av næringslivet som i dag i liten grad er 
FoU-aktive.  

Det store innovasjonspolitiske spørsmålet blir da hvordan man på best 
mulig måte og med bruk av minst mulig ressurser kan bidra til å øke FoU-
aktiviteten i næringslivet. I dag er en lang rekke innovasjonspolitiske 
virkemidler rettet inn mot målet om å øke FoU-aktiviteten. På ulike måter 
adresserer programmer som SkatteFunn, klyngeprogrammene, 
samhandlingsprosjektene i VRI, BIA, SFI, mfl. denne tematikken i praksis. 
Disse programmene har, og fortsetter å produsere, ett mangesidig og 
komplekst sett av erfaringer og resultater. Det vil fremdeles kreve en 
betydelig og økt innsats før innovasjonsforskere forstår alle de viktige og 
politikkrelevante sider av arbeidet og resultatene som blir generert gjennom 
disse programmene. 

Et utgangspunkt for denne rapporten er at vi i dag ikke finner ett 
universelt gyldig svar på spørsmålet om hva som bidrar til økt FoU-aktivitet 
i næringslivet og som igjen kan danne utgangspunkt for all politikkutforming 
på feltet. Sannsynligvis finnes det ikke ett slikt svar. Svaret ligger, mener vi i 
dag, skjult i detaljer som for eksempel sier noe hvordan ulike deler av 
næringslivet innoverer, utviklingen i deres markeder og rammevilkår, hvilke 
former for innovasjon som er mest gunstig i deres verdiskaping, hvilke 
kapabiliteter ulike deler av næringslivet har for å ta i bruk ny kunnskap, 
hvordan disse kapabilitetene igjen best kan utvikles. Det finnes ingen enkel 
oppskrift for å økt FoU-aktivitet fordi bedrifter er lokalisert på steder som 
kan representerer ulike institusjonelle, geografiske muligheter og 
begrensninger, og i tillegg har vi spørsmål om hvordan den enkelte bedrift 
velger å organisere sitt innovasjonsarbeid; hvilke kapabiliteter og 
kompetanser den enkelte bedrift har og hvordan disse utnyttes. Dette er i 
sum spørsmål som ikke bare er store og komplekse men også svært viktige.  

En kompetansebasert og fremtidsrettet innovasjonspolitikk må både 
være diversifisert nok slik at den tar høyde for slike forhold samtidig som 
den er enkel nok til at den kan forstås og med full virkning implementeres i 
praksis. Målet om å forbedre innovasjonspolitikken er derfor noe 
virkemiddelapparat, næringsliv, politikere og forskere både regionalt og 
nasjonalt må samarbeide om for å lykkes med i årene som kommer. 
Gjennom programmer som for eksempel VRI, er det utviklet en infrastruktur 
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for å samhandle både nasjonalt og regionalt for å utvikle denne kunnskapen 
og kompetansen. 

Mange av de sentrale innovasjonspolitiske spørsmålene som er nevnt 
over adresseres allerede i flere pågående forskningsprogrammer som for 
eksempel VRI forskning. Men forståelsen av feltet er i kontinuerlig endring 
og utvikling. Dette skjer i takt med at samfunnet endrer seg og vi opplever 
økonomiske svingninger. Våre forståelser endres også gjennom at nye 
innovasjonspolitiske virkemidler utvikles, prøves ut, ved at gamle 
virkemidler avvikles, eller ved at eksisterende virkemidler videreutvikles. 
Kunnskapen og forståelsene av feltet utvikles med andre ord i takt med at 
praksis endrer seg. I denne rapporten gir aktive forskere på feltet ett innblikk 
i noe av det vi i dag vet, vel vitende om at det er mye vi ikke vet og at det er 
mye arbeid som gjenstår. I rapporten søker vi derfor både og gi et 
rammeverk og begreper for å forstå noe av denne kompleksiteten samt å 
presentere noen av de nyeste dataene vi har hatt tilgang på i arbeidet med 
denne rapporten. I samråd med Forskningsrådet som prosjektets 
oppdragsgiver, har vi i dette arbeidet fokusert på følgende tre spørsmål:   

 
1. Hvordan kan en identifisere regioner og næringsmiljøer med en 

betydelig andel bedrifter med vekstpotensial som kan utløses dersom 
bedriftene får bedre tilgang på FoU-basert kunnskap?  

2. Hvordan identifisere næringer med størst behov og potensial for 
mobilisering til næringsrettet FoU?  

3. Hva er mulige nye virkemidler for å øke bedriftenes evne til å 
utnytte investeringer i FoU (absorpsjonskapasitet)? 
 

Vi svarer i rapporten på spørsmål 1 gjennom sju trinn (se kapittel 
2):  

(1) Vi avgrenser bo- og arbeidsmarkedsregioner til økonomiske regioner i 
inndelingen til Statistisk Sentralbyrå. (2) Med bruk av 
lokaliseringskvotienter  avgrenses regionale næringsspesialiseringer; 
næringer som har relativt mange sysselsatte i bestemte regioner 
sammenliknet med næringenes betydning på landsbasis. (3) Bedrifter med 
vekstpotensial ved forbedret tilgang på FOU-basert kunnskap klassifiseres 
som bedrifter dominert av den erfaringsbaserte DUI-innovasjonsmåten 
(Doing, Using, Interacting). (4) Vi har erfaring for at DUI-bedrifter er fullt 
mulige å identifisere enkeltvis gjennom å samle informasjon om bedriftenes 
innovasjonsaktivitet. Da er viktige indikatorer at bedrifter har 
innovasjonsaktivitet og denne foregår med ingen eller lite bruk av 
systematisk FoU-aktivitet. (5) I større skala, men mer krevende, kan DUI-
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bedrifter identifiseres gjennom bruk av Innovasjonsundersøkelsen til 
Statistisk Sentralbyrå og analyse av SkatteFUNN-data fra Forskningsrådet.  
(6) Innovasjonsundersøkelsen viser at bedrifter i gruppen ‘andre 
storbyområder’ (som omfatter Bergen, Stavanger og Trondheim) jevnt over 
bruker klart mest på forskning og utvikling når de innoverer, mens perifere 
områder bruker minst. Bruken av SkatteFUNN-ordningen varierer også 
betydelig mellom regioner, men er lavest i småbyer og perifere regioner, og 
ikke minst i sone 2 av det distriktspolitiske virkeområdet. Til sammen tyder 
de to datakildene på at andel DUI-bedrifter øker når regioner blir mer 
geografisk perifere, selv om enkelte regioner bryter med dette mønsteret.  
(7) Variasjoner i bruk av SkatteFUNN-ordningen mellom regioner forklares 
i noen grad av regionenes næringsstruktur, av veksten i regionenes 
næringsliv og av det generelle innovasjonsnivået i regionene. 

Lærdom for politikkutforming av svarene på spørsmål 1 oppsummeres 
i kapittel 5. 

Vi svarer i rapportens spørsmål 2 ved å utvikle en metode og et 
overordnet perspektiv på hvordan man kan finne næringer som 
har behov og potensiale for private FoU-investeringer (se 
kapittel 3).   

Et mangfold av aktiviteter i den regionale næringsstrukturen er viktig både 
for at FoU- og innovasjonsaktiviteter skal vokse frem og for at disse skal 
lykkes. Dersom disse aktivitetene er beslektede, øker mulighetene for 
kunnskapsoverføringer og nye kombinasjoner. Dette kan øke næringslivets 
investeringer i FoU og gi mer innovasjon, ettersom usikkerheten knyttet til 
innovasjonsprosessen blir mindre. Når innovasjonspolitikk skal utformes og 
evalueres, er det derfor viktig å forstå den regionale næringsstrukturen og 
hvilket slektskap som finnes mellom ulike næringer i regionen. En forståelse 
av disse strukturene gjør det dessuten mulig å identifisere huller i den 
regionale kunnskapsbasen og mulige områder for fremvekst av nye 
næringer. 

For å identifisere disse næringene, tok vi utgangspunkt i den pågående 
diskusjonen om innovasjon innenfor litteraturen om økonomisk geografi, 
som har fremhevet betydningen av slektskap mellom næringer for å forklare 
mulighetene for regionale kunnskapsoverføringer. Arbeidsmobilitet er en 
viktig mekanisme for at slik kunnskapsoverføring skal kunne finne sted. 
Disse kunnskapsoverføringene er viktige for innovasjonsaktivitetene og 
innovasjonsevnen til regioner. Hvilke typer beslektet kunnskap som finnes i 
regionen, sier dessuten noe om på hvilke områder man har størst behov for å 
supplere den regionale kunnskapsallmenningen med kunnskap utenfra. 

Vi har særlig sett på betydningen av beslektet mangfold i den 
regionale næringsstrukturen. Dette begrepet gir et mer nyansert bilde av 
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hvordan kunnskap overføres mellom næringer og bedrifter. Den regionale 
absorpsjonskapasiteten (dette begrepet diskuteres inngående i kapittel 4) vil 
være større dersom næringer og bedrifter i regionen bygger på beslektet 
kunnskap. Dette har betydning for i hvilken grad bedriftene i regionen kan 
bygge på endogene kunnskapskilder, hvilket i sin tur sier noe om hvilke 
muligheter for kunnskapsoverføring som finnes internt i regionen og når 
man må se utover regionens grenser. 

Tidligere forskning har undersøkt slektskap i næringsstrukturen både 
kvantitativt med store datasett og gjennom mer detaljerte case-studier. Dette 
brukes til å forstå mønstre i regional økonomisk vekst og endringer i 
næringsstruktur, regional motstandsdyktighet og innovasjonsaktiviteter. Ved 
hjelp av disse metodene, bekrefter tidligere empirisk forskning disse 
forventede positive virkningene av slektskap og beslektet mangfold både for 
fremveksten av FoU og for betydningen av FoU for innovasjon og 
økonomisk utvikling.  

Betydningen av slektskap og beslektet mangfold gjør det viktig at 
myndighetene blir kjent med disse begrepene og deres underliggende 
mekanismer. Denne kapitlet har til hensikt å gi myndigheter innsikt i 
betydningen av beslektet mangfold for regional økonomisk utvikling og 
innovasjon, hvordan slektskap kan måles, og hvordan slektskap kan 
identifiseres i en gitt lokal, regional og nasjonal kontekst.  

Metodene som ofte brukes i denne sammenhengen, bygger på 
klassifiseringssystemer, samforekomst av økonomisk aktivitet og likheter i 
ressursbruk mellom næringer, samt flyt av ressurser mellom næringer. 
Denne bredden i metoder viser at slektskap kan måles i ulike dimensjoner, 
som alle har sine fordeler og begrensninger. En kombinasjon av de foreslåtte 
metodene ville være ideelt, ettersom en slik flerdimensjonal tilnærming vil 
gjøre forskere og myndigheter bedre i stand til å vurdere graden av 
slektskap. En slik tilnærming ville kreve tilgang til en stor mengde data, som 
sjelden er tilgjengelig for enkeltforskere. På dette stadiet er det derfor 
vanskelig å anslå i hvilken grad de ulike foreslåtte metodene er korrelerte og 
hvilke resultater et slikt flerdimensjonalt slektskapsmål ville gi for Norge. 
Ved å utvikle slike databaser og gjøre disse tilgjengelig for forskning, ville 
det utvilsomt være mulig å identifisere næringer med behov og potensiale for 
FoU på en mer presis måte. Dette ville kreve tilgang til et større batteri av 
data om slektskap.  

Metoden som brukes i denne rapporten måler slektskap ved hjelp av 
flyt av arbeidskraft. Ved hjelp av denne metoden har vi beskrevet graden av 
slektskap i ulike norske regioner, både i og utenfor det distriktspolitiske 
virkeområdet og av ulik størrelse og sentralitet. En slik tilnærming utvikler 
regionspesifikke mål, ettersom det er betydelig variasjon mellom regioner 
når det gjelder næringsstruktur, slektskap mellom næringer og dermed også 
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mulighetene for regionale kunnskapsoverføringer og innovasjon. Foruten å 
identifisere regionale strukturer og hvilke muligheter og begrensninger disse 
gir, muliggjør dette også en vurdering av hva som mangler i regionen og 
hvor det er nødvendig å koble inn eksogene kunnskapskilder.  

På tross av at dette er en empirisk robust metode, har den også sine 
begrensninger. For det første er det bare mulig å identifisere slektskap basert 
på regional interaksjon, mens de eksterne koblinger som allerede eksisterer, 
ikke kan fanges opp. For det andre kan slektskap, som nevnt over, måles på 
ulike måter, og arbeidsmobilitet måler bare en dimensjon av dette 
slektskapet. 

For å illustrere metoden, har vi vist et sett av næringskart som viser 
slektskap utfra arbeidsmobilitet for et utvalg økonomiske regioner.1 Som 
kartene viser, er det betydelige forskjeller i beslektet mangfold, selv mellom 
regioner av samme type. Det er derfor vanskelig å trekke generelle 
konklusjoner som for eksempel vil være gyldige for alle regioner i det 
distriktspolitiske virkeområdet, eller for alle småbyregioner. Konteksten vil 
være ulik i hver enkelt region. Både i Odda og Kongsberg ser vi eksempelvis 
at det er begrensede muligheter for kunnskapsoverføringer internt i regionen, 
enten fordi den regionale næringsstrukturen er svært tynn (Odda) eller fordi 
viktige næringer er lite beslektet med annen økonomisk aktivitet i regionen 
(Kongsberg). I Oslo og Tromsø er flere muligheter for koblinger mellom 
beslektede næringer, men FoU-intensive næringer som teknisk 
konsulentvirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid i Tromsø har 
begrenset med koblinger til annet næringsliv i regionen. 

Slektskap og beslektet mangfold er sentrale begreper for å si noe om i 
hvilke næringer FoU og innovasjonsaktivitet vil finne sted. De sier noe om 
sannsynligheten for at slik aktivitet vil oppstå og for at den vil lykkes og føre 
til innovasjon og økonomisk utvikling. Slektskap i kunnskap, ferdigheter og 
kompetanse kan måles ved hjelp av ulike typer data som er tilgjengelig for 
myndigheter på alle nivåer. For å finne de sektorene som har størst behov og 
potensiale for private FoU-investeringer, kan man se på eksisterende 
næringer med høy FoU-intensitet. Næringer som er beslektet med disse, men 
som investerer mindre i FoU, kan ha behov og potensiale for større 
investeringer. Disse kan finnes på ulike måter, for eksempel ved å se på 
næringer som mangler FoU-kapasitet (for eksempel utfra andelen høyere 
utdannede) enn beslektede næringer, eller som har FoU-kapasitet, men som 
likevel investerer forholdsvis lite i FoU sammenliknet med beslektede 
næringer. På grunnlag av dette, har begrepene også blitt sentrale i EUs 
politikk knyttet til smart spesialisering, som tar utgangspunkt i regionenes 

                                                      
1 Forfatterne kan kontaktes dersom man ønsker flere kart. 
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eksisterende kunnskap og næringsstruktur for å finne muligheter til å utvikle 
nye næringer. 

Lærdom for politikkutforming av svarene på spørsmål 2 oppsummeres 
i kapittel 5. 
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Vi svarer i rapportens på spørsmål 3 ved å drøfte læringseffekter 
ved bedrifters involvering og bruk av forskning, og hvordan 
arbeidet med mobilisering kan styrkes (se kapittel 4).   

Økt involvering i forskning og økt bruk av forskningsbasert kunnskap 
handler om organisasjoners evne til å lære, og i første del av analysen har vi 
en omfattende gjennomgang av læringsteori. Vi drøfter ulike begreper om 
læring og læringseffekter og har et særlig fokus på begrepet 
absorpsjonskapasitet eller bedriftene evne til å innhente, utvikle og utnytte 
forskningsbasert kunnskap. I drøftingen gjør vi et viktig skille mellom 
potensiell og realisert absorpsjonskapasitet, hvor det første handler om å 
hente inn, assimilere og dele kunnskap, mens det siste er knyttet til å 
anvende og omdanne/videreutvikle kunnskapen.  

I neste del av analysen fokuserer vi på erfaringer med 
mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet og i hvilken grad de har bidratt 
til å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet. Rammene for prosjektet har 
ikke gjort det mulig å gjøre en samlet analyse av mobiliseringsvirkemidler i 
Forskningsrådet. Vi har derfor valgt å avgrense oss til VRI-programmet, som 
er et program som i stor grad handler om å mobilisere bedriftene til 
deltakelse i forskning og stimulerer til mer forskningsbasert innovasjon. 
Dette programmet har også utviklet en rekke ulike mobiliseringsvirkemidler. 
Analysen baserer seg både på rapporter og analysen som allerede finnes, og i 
tillegg samler vi inn egne data gjennom telefonintervjuer med 
nøkkelinformanter i VRI-satsingene. Det er imidlertid et stort antall bedrifter 
som har vært eksponert for mobiliseringsvirkemidler gjennom VRI 
programmet, og en ytterligere begrensning knyttet til vår analyse er at vi 
ikke har hatt mulighet for å gjøre en større undersøkelse blant disse 
bedriftene. Istedenfor baserer vi oss på intervjuer med nøkkelpersoner i de 
regionale VRI-satsingene. Dette gir oss naturligvis ikke like valide data som 
en grundig brukerundersøkelse blant bedriftene, men kan likevel bidra med 
noen indikasjoner på hvordan absorpsjonskapasiteten eventuelt er blitt 
styrket. Videre ser vi også på erfaringer med mobiliseringsvirkemidler fra 
andre utvalgte programmet og satsinger i Forskningsrådet, men her er noe av 
utfordringene at det bare i begrenset grad finnes systematisk dokumentasjon 
av erfaringer og effekter av bruk av mobiliseringsvirkemidler. 

Vår gjennomgang av mobiliseringsvirkemidler innenfor VRI 
programmet indikerer at VRI har bidratt til utvikling av absorpsjonskapasitet 
i bedriftene. Kompetansemekling, hvor man jobber med forsknings- og 
utviklingsoppgaver i enkelt bedrifter eller i nettverk av bedrifter, og Dialog 
og bred medvirkning (inkludert dialogkonferanse) er de mest brukte 
mobiliseringsvirkemidlene i VRI. Kompetansemekling har vært viktig for å 
gjøre bedriftene ‘kjent med’ forskning og forskningsmiljøer, mens Dialog og 
bred medvirkning har vært viktig for å bygge nettverk. VRI har imidlertid i 
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mindre grad lykkes med å utvikle gode virkemidler for mobilitet mellom 
FoU-miljøer og bedrifter.  

Selv om vi ikke har presis informasjon om hvor mye og på hvilken 
måte absorpsjonskapasiteten er styrket, indikerer vår analyse at 
mobiliseringsvirkemidlene i VRI i første rekke har styrket bedriftenes 
potensielle absorpsjonskapasitet. Dette handler om at man gjennom 
mobiliseringstiltak har styrket bedriftenes forutsetninger for å delta i 
forskning og forskningsbasert innovasjon ved at de tilføres ny kunnskap, nye 
nettverk og ved at de får et første innblikk i FoU-arbeid.  Vi mener at dette 
harmoniserer godt med hva som bør være mobiliseringsvirkemidlenes 
primære formål. Det har vært noe mindre fokus i VRI-programmet mot det å 
stimulere til og tilrettelegge for at bedriftene bruker forskningsbasert 
kunnskap i eget innovasjonsarbeid, at de gjennomfører egen forskning og at 
denne forskningen bidrar til innovasjoner som introduseres i markedet, dvs. 
realisert absorpsjonskapasitet. Elementer av dette finnes imidlertid innenfor 
både kompetansemekling og forprosjekt/bedriftsprosjekt. 

Læringseffekten som kan observeres handler altså i stor grad om å 
utvikle potensielle absorpsjonskapasitet. Relateres dette til de øvrige 
begrepene fra læringsteori som ble introdusert i vår litteraturgjennomgang så 
kan det synes som om mobiliseringsvirkemidlene i VRI i hovedsak dreier 
seg om ‘enkelt-sløyfet’ læring. Det handler også i mange tilfeller om å 
stimulere til å utnytte kjent kunnskap på nye måter (exploitation), mens det 
er mer krevende å stimulerer til utforskning og utvikling av forskningsbasert 
kunnskap i den enkelte bedrift (exploration). Det siste forutsetter blant at det 
jobbes med mer grunnleggende organisasjonsendring i virksomhetene, som 
igjen kan bidra til varig endring av organisasjonens praksis (dobbelt-sløyfet 
læring). Sees dette opp mot skille mellom ‘know how’ og know what’, synes 
det klart at man bidrar med ‘know how’ inn mot bedriftene, og at man i 
tillegg også til en viss grad styrker deres forutsetninger for å forstå 
nødvendigheten av å bruke og utvikle forskningsbasert kunnskap (know 
why).  

Også innenfor en del av de brukerorienterte og brukerstyrte 
programmene har det også vært jobbet en del med mobilisering. Særlig BIA, 
Regionalt forskningsfond og SkatteFUNN har hatt fokus på dette. Noen av 
virkemidlene/ordningene man har benyttet er prosjektverksted, 
søkerkonferanse, idekonkurranser, innovasjonsnettverk. Igjen så må det 
understrekes at vi ikke har presis informasjon om effekten av disse tiltakene, 
men samtidig kan man observere at det er et stort antall nye søkere til flere 
av disse ordningene. Det kan være mange ulike forklaringer på dette, men en 
forklaring kan være at man gjennom mobiliseringsarbeidet har styrket 
bedriftene absorpsjonskapasitet og dermed deres vilje og evne til å delta i 
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FoU. Dette er særlig relevant i tilfeller hvor bedriftene får tett oppfølging fra 
programmet i utviklingen av eget forskningsprosjekt.  
 Mobiliseringsvirkemidler handler om å mobiliserer bedrifter til økt 
bruk av FoU. Noen satsinger i Forskningsrådet, slik som VRI-programmet, 
har slik mobilisering som sin primære aktivitet, mens det for andre 
satsinger/programmer dreier seg om å mobilisere og dyktiggjøre potensielle 
søkere til den aktuelle satsingen eller det aktuelle programmet. Følgelig er 
det viktig at det er en bevissthet i virkemiddelapparatet både i forhold til hva 
man mobiliserer til og hva som er mobiliseringsvirkemidlenes 
begrensninger. Gjennom mobiliseringsvirkemidlene kan man primært bidra 
til å styrke bedriftenes motivasjon og interesse for bruk av forskningsbasert 
kunnskap og deres tilgang til relevant kunnskap og til relevante nettverk. 
Dette er de direkte effektene av mobiliseringsvirkemidlene. At bedriftene 
blir dyktigere på å gjennomføre FoU, at de i større grad evner å bruke denne 
forskningsbasert kunnskapen i eget innovasjonsarbeid og man på den måten 
får en mer varig endring i organisasjonene (dvs. ‘dobbelt –sløyfet’ læring) 
vil i hovedsak komme som en effekt av at bedriftene involveres i FoU-arbeid 
og den erfaringene de tilegner seg ved å gjennomføre ekstern finansierte 
FoU-prosjekter. I en effektkjedetenkning blir dette de mer indirekte 
effektene av mobiliseringsvirkemidlene.  
  
Lærdom for politikkutforming av svarene på spørsmål 3 oppsummeres i 
kapittel 5. 
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1 Innledning 

Denne rapporten består av tre hoveddeler som også gjenspeiler at arbeidet 
har vært organisert i tre arbeidspakker. I kapittel 2 diskuteres det hvordan 
man kan identifisere regioner og næringsmiljøer der det finnes en betydelig 
andel bedrifter med vekstpotensial som kan utløses dersom bedriftene får 
bedre tilgang på FoU-basert kunnskap. I dette kapitlet gis det et teoretisk 
rammeverk som gir bakgrunn for arbeidet med å identifisere regioner og 
næringsmiljøer som har bedrifter med vekstpotensial. Rammeverket viser 
hva som er a) kjennetegn ved bedrifter med vekstpotensial som kan utløses 
gjennom mer FoU-basert kunnskap, b) måter som bedrifter kan få tilgang på 
og utnytte FoU-basert kunnskap og c) viktige forhold ved regioner og 
næringsmiljøer som kan fremme og hemme bedrifters tilgang på FoU-basert 
kunnskap. 

I kapittel 3 drøftes begrepet ‘beslektet mangfold’ eller relatert 
kunnskapsmessig variasjon, som en viktig driver for innovasjon. Om en 
region er kjennetegnet av beslektet mangfold innebærer at en region har 
mange bransjer som ligger kunnskapsmessig tett på hverandre. I dette 
kapitlet utvikles det en metode og et overordnet perspektiv på hvordan man 
kan finne næringer som har behov og potensiale for private FoU-
investeringer. For å identifisere disse næringene, tas det utgangspunkt i den 
pågående diskusjonen om innovasjon innenfor litteraturen om økonomisk 
geografi, som har vist at innovasjonsaktiviteter ofte er geografisk 
avgrensede. Dette er knyttet til lokale kunnskapsoverføringer, hvor 
arbeidsmobilitet er en viktig mekanisme. Disse kunnskapsoverføringene er 
viktige for innovasjonsaktivitetene og innovasjonsevnen til regioner. 

I kapittel 4 ser vi på hvordan offentlige virkemidler kan øke bruken av 
FoU og bidra til å realisere bedrifters vekstpotensial. Forskningsrådet har et 
stort antall virkemidler som skal fremme forskningsbasert innovasjon, men i 
denne analysen vil vi ha søkelyset på mobiliseringsordninger. 
Mobiliseringsordninger eller mobiliseringsvirkemidler er tiltak som skal 
motivere og kvalifisere bedriftene til deltakelse i ordinære programmer og 
virkemidler i Forskningsrådet og Horisont 2020. Særlig innenfor VRI-
programmet har det vært et sterkt fokus mot å styrke bedrifters 
forutsetninger for å delta i forskningsprosjekter og for å samarbeide med 
FoU-institusjoner, og det finnes her en rekke mobiliseringsvirkemidler for å 
oppnå dette, slik som kompetansemekling, personmobilitet, dialog og bred 
medvirkning og forprosjekt/bedriftsprosjekter. Men også i flere andre av 
Forskningsrådets programmer har det vært rettet søkelyset mot hvordan man 
kan bidra til å mobilisere bedrifter til deltakelse i forskning. I kapitlet sees 
det nærmere på noen av disse virkemidlene.  
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I rapportens kapittel 5 gis det på bakgrunn av drøftinger i de 
foregående kapitlene enkelte policyanbefalinger. Rapporten inneholder i sum 
både et teoretisk rammeverk og empiri som skal kunne gi god bakgrunn for 
Forskningsrådets arbeid med å utvikle nye regionale satsinger for 
mobilisering og kvalifisering til forskningsbasert innovasjon. 
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2 Utløse vekstpotensial gjennom mer 
forskningsbasert innovasjon2 

2.1 Innledning 

Spørsmålet som Forskningsrådet stiller og som adresseres i dette kapitlet er 
hvordan det kan identifiseres regioner eller næringsmiljøer med 
vekstpotensial som mangler tilgang til et relevant utdannings- og 
forskningsmiljø. 

Vi har sett behov for å spesifisere spørsmålet for å gjøre det mer 
håndterbart å utforske. For det første mener vi at bedrifter må være 
studieenheten, det vil si at det skal identifiseres bedrifter med vekstpotensial 
og dernest kjennetegn ved regioner og næringsmiljøer som har mange av 
denne typen bedrifter. For det andre er det snakk om vekstpotensial som kan 
utløses dersom bedrifter kan ta i bruk mer FoU-basert kunnskap. Bedrifter 
kan oppnå bedre tilgang på FoU-basert kunnskap gjennom direkte samarbeid 
med relevante utdannings- og forskningsmiljøer, men også på andre måter. 
Vi oppfatter poenget til å skulle diskutere hvordan bedrifter kan få tilgang på 
og utnytte FoU-basert kunnskap for å kunne utløse et vekstpotensial 
uavhengig av hva som er kilden for kunnskapen. Med disse to 
presiseringene, ser vi formålet med kapittel 2 som å identifisere regioner og 

næringsmiljøer der det finnes en betydelig andel bedrifter med 
vekstpotensial som kan utløses dersom bedriftene får bedre tilgang på FoU-
basert kunnskap. 

I kortform besvares spørsmålet for kapittel 2 slik: Regioner avgrenses 
til økonomiske regioner slik disse identifiseres av Statistisk Sentralbyrå3, 
som er bo- og arbeidsmarkedsregioner innenfor fylker. Næringsmiljøer eller 
rettere sagt potensielle næringsmiljøer avgrenses til (såkalt to-siffer) 
næringer som er relativt viktige i regionene målt med 
lokaliseringskvotienter. Vi finner da fram til spesialiserte næringsmiljøer, 
mens vi i kapittel 3 viser betydningen av variasjon i næringsstrukturen 
gjennom å utforske begrepet beslektet mangfold. Kapittel 2 benytter videre 
tilnærmingen med innovasjonsmåter for å identifisere bedrifter som kan ha 
vekstpotensial gjennom å få bedre tilgang på FoU-basert kunnskap. Vi 
argumenter for at dette først og fremst er såkalte DUI-bedrifter, der DUI står 
for Doing, Using, Interacting. Det er bedrifter som innoverer, men med lite 
eller ingen bruk av intern og ekstern FoU-basert kunnskap. Denne typen 
bedrifter kan identifiseres ut fra hva de har lite av, FoU-kostnader, FoU-

                                                      
2 Av Arne Isaksen 
3 Hustoft m. fl. (1999) 



Agderforskning 

 4 

personell og samarbeid med eksterne forskningsmiljøer, men også ut fra hva 
som ellers kjennetegner deres innovasjonsaktivitet. DUI bedrifter 
kjennetegnes av  bred deltakelse i stegvise innovasjonsprosesser, læring på 
tvers av faggrupper i bedrifter og samarbeid ved innovasjon med kunder og 
leverandører. DUI-bedrifter kan identifiseres gjennom informasjon fra besøk 
og intervju i bedrifter, og i større skala gjennom bruk av 
Innovasjonsundersøkelsen til Statistisk Sentralbyrå og gjennom bruk av data 
fra SkatteFUNN. De to datakildene viser store variasjoner i innovative 
bedrifter og i FoU-aktive bedrifter mellom økonomiske regioner. 

Rapporten viser nå et teoretisk rammeverk som gir bakgrunn for 
arbeidet med å identifisere regioner og næringsmiljøer som har bedrifter med 
vekstpotensial. Rammeverket viser hva som er a) kjennetegn ved bedrifter 
med vekstpotensial som kan utløses gjennom mer FoU-basert kunnskap, b) 
måter som bedrifter kan få tilgang på og utnytte FoU-basert kunnskap og c) 
viktige forhold ved regioner og næringsmiljøer som kan fremme og hemme 
bedrifters tilgang på FoU-basert kunnskap. 

2.2 Innovasjonsmåter 

For å diskutere punkt a) over tar vi utgangspunkt i begrepet 
innovasjonsmåter. Det betegner hvordan bedrifter organiserer og 
gjennomfører innovasjonsaktivitet4. Vi skiller mellom tre ulike 
innovasjonsmåter. Selv om bedrifter ofte har innslag av flere av 
innovasjonsmåtene, vil en ofte finne at bedrifter kjennetegnes av én 
dominerende måte å innovere på.  

Den første innovasjonsmåten er den vitenskapsbaserte STI-måten, der 
STI står for Science, Technology, Innovation5. I denne måten organiseres 
innovasjonsaktivitet i avgrensede prosjekter der det er betydelige innslag av 
systematisk forskning og utvikling. Prosjektene foregår i bedrifters 
forsknings- og utviklingsavdelinger eller i små, forskningsintensive bedrifter 
som gjerne er etablert nettopp for å utvikle og kommersialisere et nytt 
produkt eller en ny løsning fra et forskningsresultat. STI-bedrifter har FoU-
kompetanse internt og kan ta i bruk forskningsbasert kunnskap fra eksterne 
aktører. STI-bedrifter er dermed ikke den primære målgruppen i vår 
sammenheng.  

STI-modellen er den tradisjonelle måten å tenke innovasjonsaktivitet 
på. Det er imidlertid en sjelden modell i sin rendyrkede form utenfor de store 
universitetsbyene. DUI-modellen (Doing, Using, Interacting) ble utviklet 
som et supplement til STI-modellen, nettopp for å vise at det er mulig å 

                                                      
4 Jensen m. fl. (2007) 
5 Jensen m. fl. (2007) 
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innovere uten å forske seg fram til nye løsninger og samtidig få fram en 
modell som treffer bedre den måten som innovativ aktivitet skjer på i 
flertallet av i hvert fall små og mellomstore bedrifter. Legg merke til at det 
fortsatt er snakk om bedrifter som er innovative. DUI-modellen omfatter i 
liten grad såkalte ‘levebrødsbedrifter’ som har ingen eller lite 
innovasjonsaktivitet. Det er bedrifter som gjør investeringer og endringer 
som synes nødvendig for å fortsette omtrent som før, som tilsier lite 
vekstpotensial.  

DUI-bedrifter er derimot innovative, men uten å basere 
innovasjonsaktiviteten på forskningsbasert kunnskap, men heller på 
kunnskap skaffet gjennom lang erfaring med en bestemt type virksomhet. 
Det er snakk om bedrifter som skaper nytt ‘i det daglige arbeidet’ for å løse 
praktiske problemer i egen produksjon eller tilpasse løsninger til bestemte 
krav hos kunder. Bedriftene finner løsninger hovedsakelig gjennom å prøve 
seg fram og bruke erfaring fra ting de vet fungere, uten nødvendigvis alltid å 
vite hvordan ting fungerer. Bedriftene har gjerne ikke avgrenset egne 
innovasjonsprosjekter, men DUI-modellen krever en form for ‘lærende 
organisering’. Det omfatter desentralisering av ansvar og beslutninger og 
bred medvirkning fra mange ansatte for stadig forbedringer av arbeidsmåter 
og av produkter og tjenester. 

DUI-bedrifter har likhetstrekk med målgruppen for dette prosjektet, 
dvs. bedrifter med vekstpotensial som kan utløses gjennom bedre tilgang på 
FoU-basert kunnskap. Studier peker nemlig på at bedrifter som kombinerer 
STI- og DUI-modellene klarer å være mere produktinnovative enn bedrifter 
som konsentrerer seg om en av innovasjonsmåtene6. Isaksen og Karlsen7 
beskriver en tredje innovasjonsmåte som forkortes til CCI (Combined and 
Complex Mode of Innovation). DUI-modellen baserer innovasjoner på 
erfaringer og kunders krav, men bedrifter risikerer å måtte starte nærmest på 
nytt i hvert innovasjonsprosjekt siden mye av kjernekompetansen i 
bedriftene er taus og dermed lite systematisert. DUI-bedrifter kan ha også 
problemer med større endringer i produkter, tjenester og produksjonsmåter 
siden de baserer seg omtrent utelukkende på erfaringsbasert kunnskap for 
skrittvise forbedringer av eksisterende måter å gjøre ting på.  

For at DUI-bedrifter skal bli mere forskningsbaserte og være i stand til 
å ta i bruk ekstern, forskningsbasert kunnskap må de ofte a) oppgradere sin 
interne kompetanse og organisere egne innovasjonsprosjekter og b) koble 
seg til FoU-miljøer. Det betyr at DUI-bedrifter beveger seg mot CCI 
innovasjonsmåten. Punkt a) omfatter at bedrifter må øke sin evne og vilje til 
å lære nytt og sette læring og kunnskap i system. Det betyr å øke bedrifters 

                                                      
6 Jensen m. fl. (2007) 
7 Isaksen og Karlsen (2012) 
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absorpsjonsevne, som behandles nærmere i kapittel 4 i denne rapporten. Her 
skal vi diskutere nærmere punkt b) om hvordan DUI-bedrifter kan øke 
tilgangen på forskningsbasert kunnskap. 

2.3 Kunnskapsflyt 

Bedrifter kan i prinsippet skaffe tilgang på FoU-kompetanse utenfra på to 
hovedmåter8; gjennom embodied og disembodied kunnskapsflyt. Embodied 

eller ‘innebakt’ flyt omfatter kunnskap, også FoU-basert kunnskap, som 
kommer til en bedrift når den kjøper maskiner, utstyr og ulike andre varer og 
tjenester. For eksempel vil bedrifter innenfor fiskeoppdrett ta i bruk mye 
FoU-basert kunnskap som er ‘innebakt’ i medisiner og fôr9. Robertson og 
Smith10 betegner denne typen flyt som distribuerte kunnskapsbaser. Med det 
menes at kunnskap som bedrifter og næringer bruker i sin produksjons- og 
innovasjonsaktivitet, kommer fra mange kilder, blant annet fra bedrifter i 
leverandørnæringer som ofte er forskningsbaserte. Bedrifter må utvikle 
kompetanse til å kunne benytte maskiner, komponenter og tjenester fra FoU-
intensive leverandørbedrifter. 

Disembodied kunnskapsflyt omfatter to hovedtyper11. For det første 
kunnskap som kommer fra samarbeid med andre aktører, som kunder, 
leverandører, forskningsinstitutter og universiteter. Mens embodied 
kunnskap følger med kjøp av maskiner, komponenter og liknende, overføres 
disembodied kunnskap gjennom prosjektsamarbeid og konsulentoppdrag. 
Ideelt sett skal det lede til læring hos begge parter som tar del i samarbeidet, 
for eksempel både forskere ved et universitet og ingeniører i en bedrift. Det 
er glidende overganger mellom de to typene kunnskapsflyt. For eksempel vil 
kjøp av maskiner ofte følges av opplæring fra maskinleverandører, og 
bestilling av komponenter kan forutsette diskusjoner mellom kunde og 
leverandør om tekniske spesifikasjoner og annet.  

Den andre typen disembodied kunnskap flyter til bedrifter fra ‘åpne 
kilder’ i den forstand at bedrifter ikke er avhengige av kontakt med bestemte 
aktører. Kunnskapen kommer gjennom rekruttering av arbeidskraft, både 
kandidater fra utdanningsinstitusjoner og personer fra andre bedrifter. 
Kandidater er en viktig bærer av kunnskap fra universiteter og høyskoler til 
næringslivet12. Åpne kilder ellers omfatter bruk av faglitteratur, og deltakelse 
på konferanser og varemesser13. Poenget er at kunnskap, også FoU-
                                                      
8 Robertson og Smith (2008) 
9 Aslesen (2009) 
10 Robertson og Smith (2008) 
11 Isaksen (2013) 
12 Mowery og Sampat (2005) 
13 Power og Jansson (2008) 
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kunnskap, flyter til bedrifter fra en rekke kilder og på flere måter utover 
samarbeid i innovasjonsprosjekter mellom eksterne forskere og bedrifter. 

2.4 Regionale og globale kunnskapskilder 

Det siste punktet i det teoretiske rammeverket gjelder hvilke forhold ved 
regioner og næringsmiljøer som kan fremme og hemme tilgang på FoU-
basert kunnskap for særlig DUI-bedrifter. Vi har allerede nevnt at DUI-
bedrifter må sørge for å ha intern kompetanse og organisering til å kunne 
hente inn og benytte seg av ekstern FoU-kunnskap. Her diskuteres hvilke 
kunnskapskilder som DUI-bedrifter med fordel kan ha geografisk nært og 
kilder der lokalisering betyr lite eller ingenting for kunnskapsflyten. 

Det kan argumenteres for at bedrifter henter inn eller bør få tak i den 
beste kunnskapen som finnes, uavhengig av hvor den er og hvem som kan 
levere kunnskapen. Et slikt synspunkt må nyanseres etter hvilke type bedrift 
og hva slags kunnskapskilde det er snakk om. DUI-bedrifter bygger som 
kjent sin produksjons- og innovasjonsaktivitet på erfaringsbasert kunnskap. 
Bedriftene er som regel ikke i stand til uten videre å ta i bruk avansert FoU-
kunnskap fra universiteter og forskningsinstitutter. Det er med å forklare 
hvorfor noen land og regioner som investerer betydelig i FoU-aktivitet kan 
vise til lite resultater i form av innovasjoner14. DUI-bedrifter har problemer 
med å utnytte forskningsbasert kunnskap, og det gjelder trolig spesielt når 
kunnskapen finnes utenfor regionen og nasjonen. Da vil mye av 
kunnskapsoverføringen måtte skje på andre måter enn gjennom ansikt-til-
ansikt kontakt og diskusjoner. Kunnskapsflyt forutsetter da at ansatte i 
bedrifter og kunnskapskilde snakker mye av det samme fagspråket, som i 
langt mindre grad vil være tilfeller i DUI- enn i STI-bedrifter.   

En slik argumentasjon leder til at samarbeid om innovasjonsprosjekter 
mellom DUI-bedrifter og eksterne forskningsmiljøer skjer best over kort 
geografisk avstand, eller at det i hvert fall krever reising for fysiske møter, 
spesielt i en startfase av samarbeidet. Hensikten er at bedriften skal lære 
gjennom samarbeidet. Kunnskap skal utvikles i fellesskap mellom to eller 
flere partnere, kunnskap skal ikke kun overføres fra en aktør til en bedrift. 
Det gjøres best gjennom fysiske møter og diskusjoner, som forenkles ved 
kort geografisk avstand. 

Rekruttering av arbeidskraft skjer også først og fremst innenfor et 
regionalt arbeidsmarked. Spesialister kan i mange tilfeller rekrutteres fra 
hvor som helst i verden, men det meste av høyt utdannet og faglært 
arbeidskraft skaffes fra regionen. Flyt av forskningsbasert kunnskap til DUI-
bedrifter gjennom prosjektsamarbeid og rekruttering stimuleres dermed når 

                                                      
14(Bitard m. fl. (2008) 
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en region har relevante FoU-institutter og høyere utdanningsinstitusjoner, 
eventuelt supplert med nasjonale forskning- og utdanningsinstitusjoner. 

De to andre kunnskapskildene nevnt foran, kunnskap ‘innebakt’ i 
maskiner, utstyr, komponenter o.l. og åpne kilder som litteratur og 
konferanser, har mindre avstandsfriksjon.  

Diskusjonen i teoridelen av kapittel 2 oppsummeres i rammeverket i 
figur 2-1. Spørsmålet er hva som kan bidra til at DUI-bedrifter tar i bruk mer 
forskningsbasert innovasjon (som kan utløse et vekstpotensial i bedriftene). I 
vår terminologi betyr det at bedrifter beveger seg mot CCI 
innovasjonsmåten. På bedriftssida i figuren framheves organisasjons-
utvikling i bedrifter som viktig slik at bedrifter blir i stand til å utnytte FoU 
og slik at forskere lettere kan bidra med sin kompetanse. Det kan bety at 
bedrifter systematiserer sin egen kompetanse og definerer egne 
innovasjonsprosjekter der utenforstående forskere kan bidra.  

Kunnskapsorganisasjoner, som universiteter og høgskoler, kan også 
organisere seg annerledes for å bli bedre i stand til å samarbeide med DUI-
bedrifter om innovasjonsprosjekter og utdanne relevante kandidater. 
Kunnskapsinnhentingen i DUI-bedriftene motsvares av omtrent samme form 
for spredning hos kunnskapsaktørene, selv om det i stor grad er snakk om 
felles utvikling av kunnskap mellom partnerne. Den videre empiriske 
analysen skal identifisere hvilke næringer som dominerer i ulike regioner og 
i ulike regiontyper, og vi kartlegger regionale variasjoner i FoU-intensitet. 
Kapitlet diskuterer hvordan bedrifter i ulike typer av regioner kan styrke 
forskningsbasert innovasjon.  

Figur 2-1: Forhold som kan bidra til mer forskningsbasert innovasjon i DUI-
bedrifter 

DUI-bedrifter  CCI-bedrifter  Kunnskapsorganisasjoner 
   
Intern organisasjonsutvikling  Intern organisasjonsutvikling 
Kunnskapsinnhenting utenfra via:  Kunnskapsutvikling 
- Formelt samarbeid 

(interaktiv læring) 
 Kunnskapsspredning via: 

- Rekruttering  - Formelt samarbeid 
- ‘Innebakt’ FoU-kunnskap  - Student- og ansattemobilitet 
- Åpne kilder  - ‘Innebakt’ FoU-kunnskap 

 

2.5 Avgrensing av regioner og næringsspesialiseringer  

Rapporten skal identifisere regioner og næringsmiljøer med vekstpotensial. 
Vi trenger da en hensiktsmessig inndeling i regioner. Vi har valgt å benytte 
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inndelingen i økonomiske regioner til Statistisk Sentralbyrå15. Den avgrenser 
arbeidsmarkedsregioner innenfor fylker. Norge er inndelt i 90 økonomiske 
regioner i denne inndelingen. For å få oversikt over noen kjennetegn ved de 
90 regionene, har vi også gruppert disse i fem regiontyper. Her har vi 
benyttet inndelingen hos Gundersen og Juvkam16 som inndeler regioner etter 
en sentrum-periferidimensjon. Regiontypene er Osloregionen (Oslo og 
Akershus); andre storbyregioner (Bergen, Stavanger og Trondheim), 
mellomstore byer (20 regioner der det sentrale tettstedet i regionen har over 
19.000 innbyggere), småbyregioner (30 regioner der det sentrale tettstedet 
har minst 3.500 innbyggere) og øvrige regioner som vi omtaler som perifere 
regioner. I tillegg avgrenses sone 2 i det distriktspolitiske virkeområdet som 
en egen regiontype. Det omfatter 22 kommuner som har behov for ekstra 
innsats for å styrke utviklingen. 

Vi bruker to indikatorer for å identifisere viktige næringer etter 
størrelse i regionene. Først og fremst benyttes lokaliseringskvotienter. Det 
viser hvor mange sysselsatte en region har i en næring sammenliknet med 
næringens betydning på landsbasis. Dersom en region har 4 % av sine 
sysselsatte i en næring mens næringen står for 2 % av all sysselsetting på 
landsbasis, blir lokaliseringskvotienten for næringen i regionen 2 (dvs. 4 % 
delt på 2 %). Høye lokaliseringskvotienter tilsier at næringen er svært 
overrepresentert i en region. 

I noen sammenhenger benytter vi også lokaliseringsindeks for å 
avgrense viktige næringer. Denne bygger på Floridas High-Tech Indeks17. 
Indeksen regnes ut som lokaliseringskvotienten for en næring i en region 
multiplisert med den andelen som næringen i regionen har av alle landets 
sysselsatte i næringen. Lokaliseringskvotienten kan favorisere små regioner 
som er spesialisert i en eller flere næringer, mens regioners andel av en 
nærings sysselsetting på landsbasis favoriserer store regioner. 
Kombinasjonen kan gi et mer balansert bilde enn hver enkelt av faktorene 
gjør hver for seg. 

2.6 Stor forskjell i næringsspesialisering mellom 
regiontyper 

Vi starter med å vise hvilke næringer som er viktigst i hver av de fem 
regiontypene med bakgrunn i lokaliseringsindeksen nevnt foran. Allerede det 
gir grunnlag for interessante betraktninger om muligheter for å utløse 
vekstpotensial.  

                                                      
15 Hustoft m. fl. (1999) 
16 Gundersen og Juvkam (2013) 
17 Florida (2002, s. 332-333) 
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Tabell 2-1 viser de ti næringene med høyest lokaliseringsindeks, og 
etter minkende indeks, i de fem regiontypene. Tilsvarende oversikt for det 
distriktspolitiske virkeområde vises nedenfor i tabell 2-2.  I vedlegget til 
rapporten vises dessuten en tabell med oversikt over næringer med høyest 
lokaliseringsindeks i fylkene.  

Tabell 2-1 (og fylkesoversikten) viser for det første en tydelig 
nasjonal arbeidsdeling når det gjelder hvor ulike næringer særlig er 
lokalisert. Osloområdet har sine relativt største næringer innenfor media og i 
deler av kunnskapsintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Andre 
storbyområder har sin spesialisering innenfor olje- og gassektoren, både 
engineering, utvinning, leverandørindustri og arbeidskraftutleie. I tillegg har 
storbyene relativt mange arbeidsplasser i forskning og utviklingsarbeid, der 
Trondheimsregionen skårer spesielt høyt.  De mellomstore byområdene er 
spesialisert i ulike industrinæringer, mens småbyene i relativ forstand 
domineres av primærnæringer og ressursbasert industri (pluss farmasøytisk 
industri som er konsentrert til tre av småbyregionene). De perifere regionene 
har mye av de samme næringsspesialiseringene som småbyene, i tillegg til at 
turistnæringen kommer inn på tiende plass. 

Et annet hovedpoeng i tabell 2-1 gjelder forskningsintensitet. H-en i 
tabellen er for næringer som er i øverste kvartil når det gjelder 
gjennomsnittlige kostnader til egenutført FoU per sysselsatt på landsbasis, 
som er høyere enn 53.000 kr.18. L-en gjelder næringer med lave FoU-
kostnader, dvs. næringer i laveste kvartil som har mindre enn 8.600 kr i 
kostnader til FoU per sysselsatte.  De øvrige næringene er i de to midterste 
kvartilene. (For noen næringer mangler imidlertid tall for kostnader til 
egenutført FoU i Indikatorrapporten; som er næringene jordbruk og 
tilhørende tjenester, jakt; skogbruk og tilhørende tjenester; 
reklamevirksomhet og markedsundersøkelser; arbeidskrafttjenester; og 
overnattingstjenester). Vi vet at næringer også kjøper inn FoU-tjenester, som 
ikke er tatt hensyn til her. Tabellen viser at det finnes næringer med høye 
FoU-kostnader i alle regiontyper, og spesielt i industrinæringene i de 
mellomstore byene. Motsatt finnes store næringer med lave kostnader til 
FoU også i Osloområdet. Tallene for FoU-kostnader gjelder næringene på 
landsbasis, som ikke trenger å være representative for hver region. 
Farmasøytisk industri har for eksempel betydelige FoU-kostnader. Den 
farmasøytiske industrien framstår som spesialisert i småbyene, men er der 
konsentrert til store produksjonsanlegg i Halden, Elverum og Mandal. I hvert 
fall fabrikken i Mandalsregionene (GE Healthcare i Lindesnes) har ingen 

                                                      
18 Kilden er tabell A.6.3a i Indikatorrapporten 2014. 
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egen produktutvikling og lite eller ingen forskning, men en svært effektiv og 
avansert produksjon og vedvarende arbeid med prosessutvikling19. 
  

                                                      
19 Informasjon fra bedriftsbesøk/intervju. 
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Tabell 2-1: Næringer med høyest lokaliseringsindeks i regiontypene 2014 og 
med mer enn 200 sysselsatte20. (Vist etter minkende størrelse på 
lokaliseringsindeksen)21 

Osloområdet Andre 
storbyregioner 

Mellomstore 
byer 

Småbyer Perifere 
regioner 

Informasjons-
tjenester 

Petroleums- og 
kullvare-
industri 
H 

Kjemisk 
industri 
 
H 

Bryting av 
metallholdig 
malm 

Tjenester til 
bergverk og 
utvinning         
H 

Radio- og fjernsyns-
kringkasting               
L 

Utvinning av 
råolje og 
naturgass 

Møbelindustri Papir- og 
papirvare-
industri 

Fiske, fangst 
og akvakultur 

Finans- og 
forsikringshjelpe-
tjenester 

Tjenester til 
bergverk og 
utvinning          
H 

Motorkjøretøy-
industri 
H 

Farmasøytisk 
industri 
H 

Utvinning av 
råolje og 
naturgass 

Film- og TV-prod.; 
musikkutgivelse          
L 

Forskning og 
utviklings-
arbeid 

Elektroteknisk 
industri                
H 

Skogbruk og 
tilhørende 
tjenester 

Metall-
industri 

IT-tjenester 
 
H 

Maskin-
industri 
 
H 

Maskinindustri 
 
H 

Fiske, fangst 
og akvakultur 

Jordbruk og 
tilhørende 
tjenester, jakt 

Reklamevirksomhet 
og markeds-
undersøkelser 

Maskin-
reparasjon og -
installasjon 

Gummivare- og 
plastindustri 

Transport-
middelindustri 
ellers 

Trelast og 
trevare-
industri    L 

Telekommunikasjon 
 
H 

Beklednings-
industri 

Data- og 
elektronisk 
industri              
H 

Jordbruk og 
tilhørende 
tjenester, jakt 

Tekstil-
industri 

Forsikring og 
pensjonskasser 

Arkitekter og 
tekniske 
konsulenter 

Metallvare-
industri 

Trelast og 
trevareindustri    
L 

Skogbruk og 
tilhørende 
tjenester 

Hovedkontor-
tjenester, 
administrativ 
rådgivning 

Arbeidskraft-
tjenester 

Mineralprodukt-
industri 

Metallindustri Bryting og 
bergverks-
industri ellers 

Forlagsvirksomhet 
H 

Annen industri Papir- og 
papirvare-
industri 

Bryting og 
bergverks-
industri ellers 

Overnattings-
virksomhet 

 
Det kan gjøres noen betraktninger om politikk-uforming fra tabell 2-1. Ett 
poeng er å vurdere hele spekteret av næringer om en ønsker å bidra til mer 

                                                      
20 Lønnet arbeid i private husholdninger kommer på sjuendeplass i Osloområdet, men med 
kun 230 sysselsatte og med lite relevans i vår sammenheng er denne næringen utelatt. Lotteri- 
og totalisatorspill med 874 sysselsatte kommer femteplass i gruppen mellomstore byer, men 
er også utelatt på grunn av liten relevans 
21 Kilde: Bearbeidet fra tabell 08536 i Statistikkbanken, SSB 
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forskningsbasert innovasjon i næringer der regioner har en sterk 
spesialisering. Et eksempel er medienæringen i Oslo, der i hvert fall deler av 
sektoren, som forlagsbransjen, gjennomgår betydelige endringer i 
forretningsmodeller, produkter, tjenester og produksjonsprosesser gjennom 
digitalisering22. Viktig for utviklingen er ulike måter å kombinere tradisjonell 
kunnskap fra bokbransjen med ny kunnskap om digitalisering. Slik 
kombinasjon lettes av at flere typer kunnskap er tilgjengelig i bedrifter og 
hos personer i en stor by som Oslo. Det betyr at epokegjørende innovasjoner 
i bokbransjen som digitalisering, skjer særlig gjennom rekruttering, 
entreprenørskap og spin-off. Det skjer ikke gjennom samarbeid mellom 
forskningsmiljøer og bokbransjen23, selv om FoU-aktivitet har vært helt 
avgjørende for å utvikle utstyr og løsninger som digitalisering bygger på. 

En annen betraktning tar utgangspunkt i at regioner er spesialiserte i 
tradisjonelle næringer, som ressursbasert industri og jordbruk, skogbruk, 
fiske og akvakultur. Det underbygger at en sentral oppgave i nærings- og 
innovasjonspolitikken vil være å utvikle det eksisterende, sterke næringslivet 
i ulike regioner gjennom mer forskningsbasert innovasjon. Det kan bestå i å 
arbeide for å gjøre nåværende produkter og tjenester bedre og rimeligere 
(dvs. path extension) og å utvikle nye produkter, tjenester, løsninger og 
bedrifter basert på eksisterende kompetanse. Som i eksempelet med 
mediebransjen i Oslo foran, er en generell konklusjon at nytt næringsliv ofte 
bygger på kombinasjon av eksisterende kompetanse; ‘nytt vokser fram fra 
gammel kompetanse’. Forskningsbasert kunnskap kan være nødvendig for å 
hindre at eksisterende næringsliv låses fast i etablerte rutiner, arbeidsmåter 
og faste nettverk. Hvordan FoU-basert kunnskap kan kobles med tradisjonell 
kompetanse vil variere etter hvilke næring og region det er snakk om. Vi 
skal se nærmere på regioner som inngår i de fem regiontypene i tabell 2-1. 

2.7 UIike regioner, ulike kontekster, ulike strategier 

Også i de fleste enkel-regioner framtrer næringsspesialiseringer24. De sterke 
næringene i Oslo er vist i tabell 2-1. I de tre andre storbyregionene 
framkommer Stavanger med spesialisering innenfor olje- og gassnæringen, 
både når det gjelder utvinning, engineering og andre hjelpetjenester. Bergen 
har spesialisering innenfor samme næringer om enn mindre utpreget, men er 
også spesialisert i maskinindustri, maskininstallasjon og innen 
forsikringsvirksomhet. Trondheim har en sterk spesialisering innenfor 

                                                      
22 (Bugge og Øiestad 2015) 
23 (ifølge Bugge og Øiestad 2005) 
24 Med næringsspesialiseringer mener her næringer i en region som har lokaliseringskvotient 
på 3,0 eller høyere og mer enn 200 sysselsatte. 
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forskning og utviklingsarbeid og også innenfor data- og elektronisk industri. 
Viktige spørsmål, som delvis analyseres i kapittel 3, er den regionale 
effekten av sterk spesialisering i næringer som informasjonstjenester i Oslo 
og forskning og utviklingsarbeid i Trondheim, og videre på hvilken måte det 
kan vokse fram nytt næringsliv fra sterk spesialisering i olje- og gassektoren 
i Stavanger og Bergen. Det er her snakk om FoU-tunge næringer, og i vår 
sammenheng er et sentralt spørsmål hvordan FoU-kunnskap i disse 
næringene kan bidra til mer forskningsbasert innovasjon i andre, mindre 
forskningstunge sektorer (i tillegg til spin-off-aktivitet fra de regionalt sterke 
nærigene). 

De mellomstore byene omfatter 20 økonomisk regioner som utgjør 16 
byregioner25. Av disse har 14 en eller to spesialiseringer innenfor 
industrinæringene. Det er kun Lillehammer og Tromsø som ikke har noen 
spesialiseringer etter definisjonen som er benyttet her. De to byregionene er 
mer å regne som administrasjons- og servicesentra med blant annet 
universitet, høgskole og sjukehus. I de 14 andre regionene står industrien 
relativt sterkt. Her inngår allerede kjente næringsspesialiseringer, for 
eksempel mekanisk industri i Gjøvik/Raufoss, elektronikkindustri i 
Tønsberg/Horten og møbelindustri i Molde og Ålesund.  

Mønstret av spesialiseringer i de mellomstore byregionene viser et par 
viktige ting: i) Næringsspesialiseringer varer over lang tid, og ii) det er ingen 
tegn til spesialiseringer (gitt vår indikator og standarden for 
næringsgruppering) i helt nye næringer utenfor industrien. Unntaket fra den 
siste observasjonen er fiske, fangst og akvakultur i Ålesund og Bodø, i den 
grad akvakultur kan regnes som en ny næring26. De to observasjonene 
understreker lærdommen, som også ble nevnt foran, om at nye næringer, 
som kan bli spesialiseringer, vokser ut av eksisterende sterke næringer i en 
region. På den ene siden vil spesialiseringer ofte forsterkes fordi bedrifter og 
næringer som har liten støtte i det regionale nærings- og kunnskapsmiljøet 
(for eksempel fra utdanningssystemet) forsvinner først fra en region, mens 
bedrifter som etableres i eller flytter inn til en region ofte kommer i næringer 
som er viktige der fra før27. Studier i noen av næringsklyngene i mellomstore 
byer28 er at klyngene består av både svært FoU-intensive og lite FoU-
intensive bedrifter. Den siste gruppen er i noen grad underleverandører med 
stor erfaringsbasert produksjonskompetanse. Mer forskningsbasert 

                                                      
25 Moss, Fredrikstad/Sarpsborg, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Drammen med Sande/Svelvik 
og Holmestrand, Tønsberg/Horten, Sandefjord/Larvik, Skien/Porsgrunn med Kragerø,  
Arendal, Kristiansand med Lillesand, Haugesund, Molde, Ålesund, Bodø og Tromsø 
26 Arendal kommer ut med en spesialisering i finans og forsikring, som hovedsakelig 
avspeiler en gammel spesialisering innenfor skipsforsikring. 
27 Boschma og Frenken (2011) 
28 som Raufoss og Horten, oppsummert i Isaksen og Karlsen (2013) 
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innovasjon i denne typen bedrifter kan i noen tilfeller ha nytte av ‘treveis-
kobling’: lite FoU-aktiv bedrift, forskningsmiljø og FoU-intensiv, lokal 
bedrift. 

Tretti regioner tilhører gruppen småbyer29. Fire av regionene har 
ingen næringsspesialisering med indikatorene som benyttes i denne 
rapporten. Flertallet av de øvrige regionene (16) har spesialiseringer innenfor 
industrien. Fremst her er det sterke industrimiljøet på Kongsberg. Noen av 
industrispesialiseringene er knyttet til naturressurser, for eksempel har 
Kongsvinger og Elverum spesialiseringer både innenfor skogbruk og 
trelast/trevareindustri og Vesterålen innenfor fiske, fangst, akvakultur og 
næringsmiddelindustri. En annen gruppe er nettopp regioner med 
spesialisering innenfor fiske, fangst, akvakultur. Det gjelder foruten 
Vesterålen også Sandenssjøen, Finnsnes, Hammerfest og Alta. I tillegg 
kommer Nordre Sunnhordaland og Kristiansund, men i kombinasjon med 
spesialiseringer i industrinæringer. Til slutt har vi tre regioner med flere og 
varierte næringsspesialiseringer. Mest særpreget er Sogndal/Årdal med hele 
13 næringsspesialiseringer. Her inngår metallindustrien i Årdal, men først og 
fremst en rekke spesialiseringer knyttet til regionens rolle som 
administrasjonssenter og servicesenter for Sogn og Fjordane, for eksempel 
innenfor handel, offentlig administrasjon, undervisning og helsetjenester. 

Hvilke muligheter er det for å styrke forskningsbasert innovasjon i 
næringsspesialiseringer i småbyregionene? Det må først nevnes at bedrifter 
og næringsklynger i noen av småbyene har betydelige FoU-aktivitet og 
samarbeid med nasjonale forskningsmiljøer, som tilfellet er i Halden og 
Kongsberg30. Videre er regionene med styrke i akvakultur del av et nasjonalt 
innovasjonssystem der FoU-kunnskap flyter inn i bedrifter fra 
forskningsbaserte teknologi- og utstyrsleverandører31. Det avspeiler én 
modell for tilgang til FoU-basert kunnskap og styrking av forskningsbasert 
innovasjon. Bedrifter som er i sterke norske næringer, som metall-/kjemisk 
industri, akvakultur og deler av olje og gassektoren, er del av nasjonale 
innovasjonssystemer og får tilgang til forskningsbasert kunnskap og i noen 
grad høyt utdannet arbeidskraft fra nasjonalt nivå.  

Når det gjelder regioner med spesialiseringer i lite FoU-intensive 
næringer og der det i mindre grad finnes sterke nasjonale 
innovasjonssystemer, er det også mulig å søke nasjonale, eventuelt 
internasjonale løsninger, dvs. knytte bedrifter til høyt kvalifiserte, eksterne 

                                                      
29 Halden, Askim/Mysen, Kongsvinger, Elverum, Hønefoss, Kongsberg, Notodden/Bø, 
Mandal, Egersund, Nordre Sunnhordaland, Voss, Sogndal/Årdal, Florø, Førde, Ørsta/Volda, 
Kristiansund, Orkanger, Steinkjer, Namsos, Levanger/Verdal, Narvik, Mosjøen, Mo i Rana, 
Harstad, Sandnessjøen, Vesterålen, Finnsnes, Hammerfest, Alta, Kirkenes. 
30 Onsager m. fl. (2007) 
31 Aslesen (2009) 
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forskningsmiljøer. Men bedrifter vil trenge egen FoU-kunnskap for å kunne 
samarbeide med de mest avanserte, FoU-miljøene. Det krever gjerne 
rekruttering av personer med høyere utdanning. Som kommentert i 
teoridelen, vil denne typen bedrifter, som ofte er DUI-bedrifter, ha fordel av 
kort geografisk (pluss kognitiv og institusjonell) avstand til utdannings- og 
forskningsmiljøer for hyppig kontakt, diskusjoner, interaktiv læring og 
rekruttering32. Det krever imidlertid relevante utdanningsprogrammer og 
FoU-kompetanse ved regionale utdannings- og FoU-miljøer. Når det gjelder 
de få småbyregionene uten identifiserte næringsspesialiseringer kan de ha en 
variert næringsstruktur. Det anses som en fordel for muligheter for 
kunnskapskoblinger og innovasjon (jfr. kapittel 3), men da er konteksten 
store byer med mye ulik kunnskap tilgjengelig. Småbyregioner uten 
spesialiseringer (og også regioner dominert av få store bedrifter) har gjerne 
liten kritisk masse av bedrifter, som gjør det vanskelig å vite hvor en kan 
starte med å stimulere forskningsbasert innovasjon uten nærmere analyse. 

Blant de perifere regionene er det kun tre uten næringsspesialisering 
etter vår indikatorer. De spesialiserte, perifere regionene er av to hovedtyper. 
For det første regioner med spesialisering i en eller flere industrinæringer. 
Her inngår både ensidige industristeder som Odda, Høyanger og 
Sunndalsøra og steder med bredere industrisammensetning, som Risør, 
Lyngdal/Farsund, Flekkefjord og ikke minst Ulsteinvik. En studie i 
Lyngdal/Farsund og Flekkefjord33 viser at utenlandsk eide prosessbedrifter 
har stor betydning for forskningsbasert innovasjon i regionen. De 
utenlandske bedriftene må være konkurransedyktige internt i sine konserner. 
De lærer og tar i bruk best practise metoder fra konsernene og driver egen 
FoU-virksomhet. Best practise metoder spres til underleverandører, der 
mange er lokale, særlig mekaniske verksteder og entreprenører. Én strategi 
for mer forskningsbasert innovasjon i DUI-bedrifter i denne typen regioner 
er spredning av forskningsbasert og anvendt kunnskap fra kjernebedrifter, 
som konsernbedrifter, med eksterne koblinger. 

Den andre typen perifere regioner domineres av jordbruk og/eller 
fiske og akvakultur. Mye forskningsbasert kunnskap tilflyter gårdbrukere via 
Norsk Landbruksrådgivning (NLR) som har 39 rådgivningsenheter og 330 
ansatte over hele landet. NLR beskriver seg som ‘et bindeledd mellom 
forskning og landbruket og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som 
rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket’34. Jordbruk og 
akvakultur er også forskningsbasert i form av ‘innebakt’ FoU-kunnskap. Det 
foregår også en rekke initiativ med småskala videreforedling av 

                                                      
32 Boschma (2005) 
33 Isaksen (2014) 
34 Kilde: http://www.nlr.no/om-oss/ 
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jordbruksressurser35. Noen regioner (Gudbrandsdal og Hallingdal) har i 
tillegg spesialisering i turisme/hoteller eller i næringsmiddelindustri, først og 
fremst fiskeforedling. Strategien for mer forskningsbasert innovasjon i denne 
typen regioner er den samme som nevnt foran: DUI-bedrifter må koble seg 
til eksterne forskningsmiljøer (siden det svært sjelden finnes i perifere 
regioner) og dra nytte av eventuelle forskningsintensive kjernebedrifter i 
regionen.  

Sone 2 i det distriktspolitiske virkeområdet består av 22 kommuner 
med behov for spesiell innsats for utvikling36. Med bruk av samme 
framgangsmåte som foran, viser tabell 2-2 de ti næringene med høyest 
lokaliseringsindeks i disse kommunene samlet. Denne lista og oversikten 
over kommuner viser at sone 2 i det distriktspolitiske virkeområdet er 
heterogent. Den består av kommuner dominert av hovedsakelig tradisjonell 
industri og primærnæringer. 

Tabell 2-2: Næringer med høyest lokaliseringsindeks i 2014 og med mer enn 
200 sysselsatte. (Vist etter minkende størrelse på lokaliseringsindeksen)37 

Sone 2, Distrikts-
politisk 
virkeområde 

Møbelindustri; papir- og papirvareindustri; farmasøytisk industri; 
trelast- og trevareindustri; sjøfart; kjemisk industri; fiske, fangst og 
akvakultur; jordbruk og tilhørende tjenester, jakt; 
næringsmiddelindustri; maskinreparasjon og installasjon 

 

2.8 Regionale variasjoner i FoU-intensitet 

Et neste punkt er å diskutere hvordan DUI-bedrifter kan identifiseres. Det er 
fullt mulig å bestemme om en bedrift har ‘DUI-kjennetegn’ med bakgrunn i 
informasjon om en bedrifts organisering og innovasjonsaktivitet. Bedriften 
er innovativ, for eksempel med jevnlig utvikling eller oppgradering av 
produkter, tjenester og/eller produksjonsmåter, og innovasjonsaktiviteten 
skjer med lite eller ingen bruk av systematisk forskningsaktivitet eller 
forskningspersonell i bedriften.  

I større målestokk egner Innovasjonsundersøkelsen til Statistisk 
Sentralbyrå seg til å identifisere omfanget av DUI-bedrifter i en næring eller 
region. Undersøkelsen identifiserer foretak som er innovative, ofte avgrenset 
til foretak som har introdusert nye eller vesentlige endrede varer eller 
tjenester på markedet eller tatt i bruk nye eller vesentlig endrede prosesser i 
løpet av de siste tre årene, omtalt som PP-innovative foretak. Skillet mellom 
                                                      
35 (Sæther 2014) 
36 Kommunene er Hurdal, Ringsaker, Løten, Flesberg, Bamble, Lyngdal, Lindesnes, Bokn, 
Finnøy, Vindafjord, Radøy,  Fusa, Bømlo, Austevoll, Fræna, Sykkylven, Hareid, 
Kristiansund, Herøy, Aukra, Orkdal og Levanger. 
37 Kilde: Bearbeidet fra tabell 08536 i Statistikkbanken, SSB 
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foretak som hovedsakelig innoverer etter STI-modellen og etter DUI-
modeller kan deretter gjøres på flere måter ved hjelp av denne 
undersøkelsen. En måte er å analysere omfanget av kostnader til innovasjon i 
foretaket, nærmere bestemt hvor store kostnader foretaket har hatt til eget 
forsknings- og utviklingsarbeid og til kjøp av FoU-tjenester fra andre 
sammenliknet med andre kostnader til innovasjon38. Et annet, supplerende 
alternativ er å analysere hvem som er foretakets viktigste samarbeidspartner 
ved innovasjon. Her er universiteter eller høyskoler og forskningsinstitutter 
alternativer som peker mot STI-modellen39. 

Innovasjonsundersøkelsen er krevende å benytte for å identifisere 
DUI-bedrifter på region- og næringsnivå. Bruk av undersøkelsen til det 
formålet krever bruk av data på bedriftsnivå. Innovasjonsundersøkelsen 
gjennomføres på foretaksnivå. Foretak vil i mange tilfeller omfatter 
geografisk adskilte bedrifter, slik at det kan være vanskelig å henføre 
innovasjonsaktiviteten i denne typen foretak på de enkelte bedriftene i 
foretaket.  Undersøkelsen dekker ikke alle næringer, og for næringer som er 
med i undersøkelsen brukes et utvalg av enheter når disse har mindre enn 50 
sysselsatte. Endelig er FoU-arbeid definert ganske bredt som ‘kreativ 
virksomhet som utføres systematisk for å oppnå økt kunnskap samt bruk av 
denne kunnskapen til å finne nye anvendelser eller løse vitenskapelige eller 
tekniske problemer’ (fra spørreskjemaet for undersøkelsen av innovasjon i 
næringslivet 2012-2014).  

Tabell 2-3 viser likevel ett illustrerende resultat for denne studien fra 
Innovasjonsundersøkelsen. Andelen av foretaks samlede innovasjons-
kostnader som brukes på egenutført FoU, er omtrent 40%. Andelen er 
imidlertid svært mye høyere i ‘andre storbyområder’ samlet, der for øvrig 
foretak i Trondheimsregionen har en FoU-andel på 63% og Stavanger og 
Bergen på rundt 50%. Det er en viss sentrum-periferidimensjon i utførelse av 
FoU i foretak, der en finner den laveste andelen i de perifere områdene. 
Andelen av DUI-bedrifter kan følge samme mønster som tabell 2-3 med 
økende betydning av denne typen bedrifter i takt med at regioner blir mer 
perifere. 

                                                      
38 Spørsmål 12 i spørreskjemaet for ‘Undersøkelse om innovasjon (nyskaping) i næringslivet 
2012-2014’. 
39 Spørsmål 16. 
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Tabell 2-3: Egenutført FoU i prosent av samlede innovasjons-kostnader i 
foretak i 201340 

Regiontype Andel 
egenutført 

FOU 
Osloområdet 38,0 
Andre storbyområder 52,2 
Mellomstore byer 33,6 
Småbyer 34,7 
Perifere områder 26,1 
Norge samlet 39,6 
 
Et annet alternativ for å studere omfanget av DUI-bedrifter er å benytte data 
over bruk av SkatteFUNN. Det er en skattefradrags-ordning der alle norske 
bedrifter som har forskning- og/eller utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter), 
eller som planlegger å starte slike prosjekter, kan søke SkatteFUNN om 
godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag (jfr. 
Forskningsrådets hjemmeside). Ordningen gjelder alle bedrifter og næringer. 
Den gjelder FoU-prosjekter, og vi vil dermed anta at ordningen favorisere 
STI-bedrifter og CCI-bedrifter. DUI-bedrifter kan også ha SkatteFUNN-
prosjekter, siden systematisk arbeid for å fremskaffe ny kunnskap og nye 
ferdigheter, dvs. utviklingsarbeid, er støtteberettiget. Imidlertid kreves det 
også at bedriften har et målrettet og avgrenset prosjekt for å utvikle en ny 
eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, og at systematisk 
forskning og/eller utvikling er nødvendig. Som vi så i teoridelen, vil mange 
DUI-bedrifter ha en mer uformell innovasjonsprosess. Regioner og næringer 
med forholdsvis lite bruk av SkatteFUNN (sammenliknet med 
landsgjennomsnittet), kan derfor være regioner og næringer med forholdsvis 
mange DUI-bedrifter som har vekstpotensial med mer bruk av FoU-basert 
kunnskap. 

Vi analyserer data fra SkatteFUNN for å få noe innblikk i hvilke type 
områder ordningen brukes relativt mye og lite i og for å vurdere muligheter 
for å kunne bruke ordningen til å identifisere regioner med potensial for 
vekst gjennom mer bruk av FoU (og SkatteFUNN). Tabell 2-4 viser høyest 
bruk av SkatteFUNN i de tre storbyregionene. De mellomstore byene har 
også relativt høy bruk av SkatteFUNN når en ser på antall prosjekter per 100 
bedrifter. Ellers er det ganske jevn fordeling av prosjekter på de øvrige 
regiontypene. Fordelingen av SkatteFunn-prosjekter (2002-2013) på 
regiontyper i tabell 2-4 har likhetstrekk med andelen av egenutført FoU (i 
2013) i regiontypene i tabell 2-3. Det underbygger antakelsen om at 

                                                      
40 Kilde: Bearbeiding av data tilsendt fra Statistisk Sentralbyrå. SSB fremhever at dataene er 
av noe provisorisk karakter. 
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fordelingen av SkatteFUNN-prosjekter også gir innblikk i hvor FoU-aktive 
bedrifter særlig er lokalisert. Tabell 2-4 viser også en markert lavere bruk av 
SkatteFUNN-ordningen i sone 2 i det distriktspolitiske området enn på 
landsbasis. I den forstand synes nettopp bedrifter i dette området å ha behov 
for å stimuleres til mer innovasjon og FoU-aktivitet. 

Tabell 2-4: Antall igangsatte SkatteFUNN-prosjekter 2002-201341 

Regiontype Prosjekter per 100 
bedrifter 

Prosjekter per 1000 
sysselsatte 

Osloregionen 62,1 60,9 
Andre storbyregioner 98,5 68,0 
Mellomstore byer 74,6 63,5 
Småbyer 64,1 54,3 
Perifere regioner 63,7 63,6 
Sone 2, Distriktspol. virkeomr. 48,8 37,9 
Totalt 72,6 62,4 
 
Regiontypene i tabell 2-4 dekker over betydelige variasjoner innenfor enkelt-
regioner. Det framgår tydelig av figurene i vedlegget, der bruken av 
SkatteFUNN er vist for økonomiske regioner i hver av de regionale 
forskningsfondregionene (RFF-regionene). Med noen unntak vises et tydelig 
sentrum-periferimønster innen hver av RFF-regionene; de store regionene 
har jevnt over mer bruk av SkatteFUNN (per 100 bedrifter) enn mindre 
regioner og mer perifert beliggende regioner. Det finnes noen få unntak fra 
sentrum-periferimønsteret der industriregioner (som Risør, Mandal og 
Høyanger) og fiskeriregioner (som Frøya/Hitra og Sandnessjøen) har stor 
bruk av SkatteFUNN. 

Selv om det er et visst sentrum-periferimønster i bruk av 
SkatteFUNN-prosjekter, er bildet likevel komplekst når en ser på enkelt-
regioner. Analyser viser at regionenes næringsstruktur forklarer noe, i den 
forstand at regioner som har relativt mange ansatte i næringer med mange 
SkatteFUNN-prosjekter på landsbasis stort sett tjener på sin struktur. Det 
betyr at antall SkatteFUNN-prosjekter i regionene avhenger noe av om 
regionene har mye av næringer som generelt sett er store eller små brukere 
av SkatteFUNN-ordningen42. Omfanget av SkatteFUNN-prosjekter i 
regionene avhenger også til en viss grad av veksten i regionenes næringsliv, 
målt som vekst i antall jobber og bedrifter i næringer som er betydelige 
SkatteFUNN-brukere, og det avhenger av hvor innovativt næringslivet 
generelt er i regionene. Det er ikke mulig i denne rapporten, og er heller ikke 
formålet med rapporten, å gi en omfattende analyse av årsaker til regionale 
variasjoner i bruken av SkatteFUNN-ordningen. Hovedpoenget er at 

                                                      
41 Kilde: SkatteFUNN-data, tilrettelagt av Olav R. Spilling , NIFU 
42 Spilling, Isaksen, Normann (2015) 
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omfanget av SkatteFUNN-prosjekter i en region, for eksempel antall 
prosjekter pr 100 bedrifter over noen år, sier noe om hvor mye regionens 
bedrifter benytter FoU-prosjekter i sin innovasjonsaktivitet. Det er ikke gitt 
av regioner med lite bruk av SkatteFUNN-prosjekter har et vekstpotensial 
som kan utløses med mer FoU. Det er likevel verd å studere slike regioner 
nærmere for å se om det kan være tilfelle. Eksemplet nye bedrifter i olje- og 
gassektoren 
Som et mer detaljert eksempel på muligheter for forskningsbasert innovasjon 
i ulike typer av regioner, analyseres nye bedrifter innenfor leverandører til 
olje- og gassektoren i fire områder: deler av Finnmark, Hordaland, Rogaland 
og Agder. Eksemplet bygger på statistikk, dokumentstudier og intervju i fem 
entreprenørbedrifter i hver av de fire områdene. Studien gjennomføres av 
Elisabet Hauge som en del av VRI-prosjektet om Path development in 
different regional settings. Spørsmålet som belyses her er muligheter for nye 
bedrifter innenfor olje- og gassektoren i de fire områdene til forskningsbasert 
innovasjon. 

I Finnmark er nye leverandørbedrifter til olje- og gassektoren DUI-
bedrifter som baseres seg på erfaringsbasert kompetanse, og som uttrykker at 
det er den kompetanse de først og fremst har behov for. Mer FoU-basert 
kunnskap i disse bedriftene vil kreve økt kompetanse i bedriftene til å 
benytte FoU og kobling til forskningsmiljøer hovedsakelige i andre deler av 
landet.  

I Agder domineres leverandørindustrien til olje- og gassektoren av tre 
svært store selskaper. Nye bedrifter er i noen grad etablert av personer som 
kommer fra en av de tre store bedriftene, og med disse som sentrale kunder. 
Det er stort sett DUI-bedrifter som innoverer sammen med sine store kunder, 
men med lite bruk av FoU-basert kunnskap. Agder har imidlertid i 
motsetning til Finnmark relevant høyere utdanning og forskningsaktivitet for 
denne sektoren i regionen, som bygges ytterlige ut gjennom oppstarten av 
SFI Offshore Mechatronics. Det finnes således eksempler på nye bedrifter i 
Agder som rekrutterer høyt utdannet personell og som samarbeider med 
Universitetet i Agder. 

I Hordaland og Rogaland er det både DUI-bedrifter og STI-bedrifter 
blant nye bedrifter i olje- og gassektoren. Begge typene av bedrifter har nytte 
av samarbeid med andre aktører i sterke olje- og gassklynger, der det er mye 
ideer, kunnskap og kunder å få tak i, som gir relativt gode gründermuligheter 
innenfor olje- og gassektoren i denne sektorens vekstperioder. 
Kunnskapsflyten i DUI-bedrifter skjer særlig i kontakten med kunder, 
gjennom rekruttering av erfarne medarbeidere og bruk av konsulenter. STI-
bedriftene har betydelig FoU-aktivitet (som er definisjonen på denne typen 
bedrifter), samarbeid med regionale forskningsmiljøer og er i noen grad 
resultat av akademisk entreprenørskap. Et annet kjennetegn ved denne 
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(begrensede) gruppen av bedrifter er at kommersialisering tar lang tid, som 
gjør at langsiktig støtte fra virkemiddelsystemet og investorer er sentralt.   

2.9 Oppsummering 

Formålet med kapittel 2 er å svare på spørsmålet om hvordan en kan 
identifisere regioner og næringsmiljøer med en betydelig andel bedrifter med 
vekstpotensial som kan utløses dersom bedriftene får bedre tilgang på FoU-
basert kunnskap. Vi svarer på spørsmålet gjennom sju trinn: 1) Vi avgrenser 
bo- og arbeidsmarkedsregioner til økonomiske regioner i inndelingen til 
Statistisk Sentralbyrå. 2) Med bruk av lokaliseringskvotienter og –indekser 
avgrenses regionale næringsspesialiseringer; næringer som har relativt 
mange sysselsatte i bestemte regioner sammenliknet med næringenes 
betydning på landsbasis. 3) Bedrifter med vekstpotensial ved forbedret 
tilgang på FOU-basert kunnskap klassifiseres som bedrifter dominert av den 
erfaringsbaserte DUI-innovasjonsmåten. 4) Vi har erfaring for at DUI-
bedrifter er fullt mulige å identifisere enkeltvis gjennom å samle informasjon 
om bedriftenes innovasjonsaktivitet. Da er viktige indikatorer at bedrifter har 
innovasjonsaktivitet og denne foregår med ingen eller lite bruk av 
systematisk FoU-aktivitet. 5) I større skala, men mer krevende, kan DUI-
bedrifter identifiseres gjennom bruk av Innovasjonsundersøkelsen til 
Statistisk Sentralbyrå og analyse av SkatteFUNN-data fra Forskningsrådet. 
6) Innovasjonsundersøkelsen viser at bedrifter i gruppen ‘andre 
storbyområder’ (som omfatter Bergen, Stavanger og Trondheim) jevnt over 
bruker klart mest på forskning og utvikling når de innoverer, mens perifere 
områder bruker minst. Bruken av SkatteFUNN-ordningen varierer også 
betydelig mellom regioner, men er lavest i småbyer og perifere regioner, og 
ikke minst i sone 2 av det distriktspolitiske virkeområdet. Til sammen tyder 
de to datakildene på at andel DUI-bedrifter øker når regioner blir mer 
geografisk perifere, selv om enkelte regioner bryter med dette mønsteret. 7) 
Variasjoner i bruk av SkatteFUNN-ordningen mellom regioner forklares i 
noen grad av regionenes næringsstruktur, av veksten i regionenes næringsliv 
og av det generelle innovasjonsnivået i regionene. 

Kapitlet har sammenstilt eksisterende teoretisk kunnskap om 
innovasjonsmåter og kunnskapsflyt for å lage et rammeverk som viser 
hvordan regioner og næringsmiljøer som har vekstpotensial med bedre 
tilgang på FoU kan identifiseres. Det er vist eksempler på datakilder og 
indikatorer for å avgrense regioner og næringsmiljøer med forholdsvis få 
FoU-aktive bedrifter. Det vil være interessant å utnytte datakildene til en 
grundigere empirisk studie for å identifisere omfanget av DUI-bedrifter i de 
økonomiske regionene og avklare relevante og enkle indikatorer for å 
identifisere DUI-bedrifter. 
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3 Identifisering av næringer med behov og 
potensiale for private FoU-investeringer43 

3.1 Introduksjon  

FoU- og innovasjonsaktiviteter er komplekse eksperimentelle prosesser med 
usikre utfall. Det er usikkerhet knyttet til om nye varer, tjenester og 
prosesser blir innført, om de blir (kommersielle) suksesser, og om de fører til 
økonomisk vekst. Offentlige myndigheter er interesserte i å finne effektive 
måter å håndtere denne usikkerheten på, slik at de blir bedre i stand til å 
vurdere hvor det er mer sannsynlig at innovasjon og FoU vil finne sted. 
Denne informasjonen vil føre til mer effektiv politikk for å understøtte FoU- 
og innovasjonsaktiviteter. Målet med dette kapitlet er å bidra til slik innsikt 
gjennom å besvare spørsmålet om hvordan man kan identifisere sektorer 
med størst behov og potensiale for private FoU-investeringer. 

Innovasjon er et resultat av nye kombinasjoner av eksisterende 
kunnskap, ferdigheter og kompetanse, slik Joseph Schumpeter klassisk 
formulerte det.44 Det er imidlertid ikke rimelig å forvente at enhver ny 
kombinasjon vil føre til innovasjon. En avgjørende faktor vil være hvilke 
typer kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kombineres. Kunnskaper, 
ferdigheter og kompetanse (heretter: kunnskap) som likner på hverandre vil 
være lett å kombinere, men man kan stille spørsmål ved nyhetsgraden i en 
slik prosess. Motsatt vil kunnskaper som er radikalt forskjellig være bortimot 
umulig å kombinere ettersom det ikke er noen komplementaritet. Forsøk på å 
lære ny kunnskap som er radikalt forskjellig fra ens egen, er vanskelig fordi 
kunnskap er kumulativ og bygger på tidligere kunnskap. Man vil derfor ofte 
mangle den nødvendige absorpsjonskapasiteten til å tilegne seg avansert 
kunnskap på nye områder.45 Selv om det ikke er umulig, vil det være mindre 
sannsynlig at innovasjon kommer ut av slike kombinasjoner.46 Vi kan derfor 
forvente at innovasjon i større grad vil finne sted i en situasjon hvor bedrifter 
har tilgang til kunnskap som er forskjellig fra deres egen kunnskap, men ikke 
så forskjellig at de er ute av stand til å forstå eller bruke denne eksterne 
kunnskapen.  

Potensialet for private FoU-investeringer vil derfor komme an på i 
hvilken grad kunnskapen til bedriftene i en bestemt næring slekter til 

                                                      
43 Av Bram Timmermans og Rune Dahl Fitjar 
44 Schumpeter (1934).  
45 Cohen & Levinthal (1990). Se kapittel 4 for en nærmere forklaring av begrepet 
absorpsjonskapasitet. 
46 Hvis innovasjon finner sted, vil det oftere dreie seg om banebrytende innovasjoner (Castaldi 
et al 2013). 
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kunnskapen til bedrifter i andre næringer som de har tilgang til. Ettersom 
bedrifter ofte både samarbeider og rekrutterer arbeidskraft lokalt, vil dette 
mange tilfeller være knyttet til en regional kontekst. Innovasjonsaktiviteter 
er ofte regionalt avgrensede47 og avhengige av innovasjonsaktivitetene til 
andre bedrifter i regionen.48 Kunnskap om hvilke muligheter som finnes 
innenfor regionen, vil også kunne si noe om hvor det er avgjørende å hente 
inn ekstern kunnskap som kan bidra til FoU og innovasjon blant regionale 
bedrifter. 

Det er en sterk sammenheng mellom innovasjonsevnen til bedrifter, 
næringer og regioner og i hvilken grad bedrifter og næringer i regionen 
bruker beslektet kunnskap. Begrepene beslektet mangfold49 og ferdighets- 
eller næringsslektskap, som først ble utviklet i en studie av Frenken, Van 
Oort og Verburg,50 utgjør derfor det teoretiske grunnlaget og den empiriske 
tilnærmingen for å identifisere næringer med størst behov og potensiale for 
private FoU-investeringer. 

Begrepene beslektet mangfold og ferdighetsslektskap bygger på 
forskningen på (kognitiv) nærhet av Nooteboom51 og Boschma52. Dette gir et 
mer nyansert bilde av hvordan effektive kunnskapsoverføringer mellom 
næringer og bedrifter finner sted. Vi forventer at en høy grad av slektskap og 
beslektet mangfold ”øker mulighetene for å samhandle, kopiere, modifisere 
og kombinere ideer, praksiser og teknologier” (Frenken et al 2007: s. 687). 
Jo flere næringer og bedrifter det er i regionen som bygger på beslektet 
kunnskap, jo flere muligheter for læring vil oppstå. Dette vil i sin tur ha en 
positiv virkning på innovasjonsevnen og på økonomisk utvikling i regionen. 

Selv om begrepene er relativt nye, har forskning påvist robuste 
sammenhenger mellom slektskap og beslektet mangfold og regional 
økonomisk utvikling, herunder innovasjonsaktivitet og –evne. Det er derfor 
ikke overraskende at slektskap og beslektet mangfold er sentrale begreper i 
den rådende regionale innovasjonspolitikken i EU, som går under 
betegnelsen smart spesialisering.53 Den voksende mengden bevis for 
betydningen av beslektet mangfold bør i seg selv tilsi at myndigheter med 
ansvar for regional innovasjonspolitikk gjør seg kjent med begrepene og 
deres underliggende mekanismer. Disse begrepene er særlig viktige i lys av 
at innovasjon er en eksperimentell og usikker prosess, som nevnt over. 
Denne usikkerheten gjør det vanskelig for myndighetene i utgangspunktet å 

                                                      
47 Audretsch & Feldman (1996).  
48 Fritsch & Franke (2004). 
49 «Related variety» på engelsk 
50 Frenken, Van Oort, & Verburg (2007). 
51 Nooteboom (2000).  
52 Boschma (2005). 
53 McCann & Ortega-Argiles (2013); Boschma & Gianelle (2013) 
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identifisere områder som vil være mottakelige for innovasjonsstøtte og hvor 
virkemidlene vil ha størst virkning. Slektskap og beslektet mangfold har 
sterk prediksjonskraft for utfall som innovasjonsaktivitet, FoU-aktivitet og 
påfølgende innovasjonsevne. Beslektet mangfold kan derfor brukes til å 
vurdere hvilke næringer det er mer sannsynlig at vil engasjere seg i vellykket 
innovasjonsaktivitet.  

Lokale, regionale og nasjonale myndigheter kan utfra deres inngående 
kjennskap til nasjonale, regionale og lokale strukturer peke på næringer, 
teknologier og kompetanse som er beslektet og derfor i stand til å sette i 
gang innovasjonsaktiviteter. De kan for eksempel peke på næringer som ikke 
er særlig innovative i dag, men som er nært beslektet med næringer som er 
innovative. Målet med denne rapporten er å gi myndigheter innsikt i 
betydningen av slektskap og beslektet mangfold for regional økonomisk 
utvikling og innovasjon, samt hvordan slektskap kan måles og hvordan de 
kan identifisere beslektet mangfold i sine lokale, regionale og nasjonale 
strukturer. 

3.2 Betydningen av beslektet mangfold 

Interessen i begrepene beslektet mangfold og slektskap som en tilnærming til 
å forklare økonomisk aktivitet har vokst etter artikkelen av Frenken, Van 
Oort og Verburg54 som så på betydningen av beslektet og ubeslektet 
mangfold for regional økonomisk vekst i Nederland. De to begrepene gir en 
forklaring på betydningen av kunnskapsoverføringer ved å kombinere 
egenskaper fra de to dominerende, men motstridende, sidene av 
agglomerasjonsøkonomier. 

En del av litteraturen om agglomerasjonsøkonomier vektlegger 
betydningen av regional spesialisering. Denne bygger på såkalte Marshall-
Arrow-Romer, eller MAR, eksternaliteter.55 Regional spesialisering fører til 
tykke og spesialiserte arbeidsmarkeder, tilgang til spesialiserte leverandører 
og store markeder. Det legger til rette for regional kunnskapsoverføring fordi 
bedriftene bygger på liknende kunnskap, slik at nye ideer kan spres fort 
gjennom kopiering og gjennom bevegelser av arbeidskraft. Disse ideene har 
hatt stor betydning for utviklingen av klyngeprogrammer, som har vært 
populære blant myndigheter i mange land siden tidlig på 1990-tallet. 
Klyngeprogrammer stimulerer til regional spesialisering gjennom å støtte 
videreutviklingen av næringer som allerede er sterke i regionen. I Norge er 
Norwegian Innovation Clusters-programmene – Arena, NCE og GCE – 
eksempler på denne typen tiltak. 

                                                      
54 Frenken, Van Oort & Verburg (2007). 
55 Glaeser, Kallal, Scheinkman & Shleifer (1992). 
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En annen del av litteraturen legger mer vekt på betydningen av 
mangfold i den regionale økonomien. Denne tilnærmingen bygger på såkalte 
Jacobs-eksternaliteter, etter byteoretikeren Jane Jacobs.56 Hennes påstand er 
at det ikke er spesialisering, men snarere mangfold i regionale strukturer, 
som gir nye ideer som kan føre til ny økonomisk aktivitet og påfølgende 
vekst. Ideene til Jane Jacobs har i den senere tid vært sentrale i forskningen 
til Richard Florida, som har hatt stor innflytelse på regionalpolitikk i USA og 
flere europeiske land, inkludert Norge, på 2000-tallet. Floridas forskning 
legger vekt på å utvikle en regional kultur som er åpen for et mangfold av 
kreative arbeidere som en viktig mekanisme for å stimulere til regional 
utvikling og innovasjon.57  

Beslektet mangfold ligger et sted mellom disse to tilnærmingene. 
Dette perspektivet vektlegger at vi ikke kan forvente kunnskapsoverføring 
mellom alle næringer, ettersom en viss komplementaritet må være til stede 
før effektiv kunnskapsoverføring kan finne sted.58 For mye nærhet kan 
imidlertid også begrense potensialet for gjensidig læring og innovasjon.59 
Verken regionalt mangfold eller regional spesialisering er derfor gunstig i 
seg selv. I stedet er innovasjon et resultat av at kunnskap overføres mellom 
næringer som er teknologisk beslektede. Beslektet mangfold gir flere 
muligheter for kunnskapsoverføring, noe som vil føre til mer økonomisk 
vekst. Ubeslektet mangfold, som betyr at det ikke er noen åpenbar – eller 
bare begrenset – komplementaritet mellom næringer, har en 
porteføljevirkning som kan gi større beskyttelse mot kriser eller 
arbeidsledighet. Slike porteføljevirkninger kan imidlertid også oppnås med 
beslektet mangfold dersom næringene er utsatt for ulike konjunkturer.60 
Politikk som bygger på beslektet mangfold har vært populært i EU de siste 
årene, særlig gjennom rammeverket knyttet til smart spesialisering. 
Tilsvarende politikk har, med noen unntak, ikke i særlig grad blitt brukt i 
Norge til nå. 

Det er en voksende mengde studier som ser på betydningen av 
beslektet mangfold. Disse studiene har sett på ulike regioner i Europa og 
USA og har dekket neste alle næringer. Noen studier skiller mellom 
høyteknologiske og lavteknologiske næringer, mens andre ser på mindre og 
mer avgrensede næringer.61 De fleste studiene undersøker bredere regionale 
økonomiske virkninger av beslektet mangfold, for eksempel betydningen 
for:  

                                                      
56 Jacobs (1969). 
57 Florida (2004) 
58 Frenken, Van Oort, Verburg (2007) 
59 Nooteboom (2000); Boschma (2005); Fitjar, Huber og Rodríguez-Pose (2015) 
60 Boschma (2015) 
61 Hartog et al (2011); Bishop & Gripaios (2010) 
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 regionale økonomiske indikatorer som sysselsetting og arbeidsledighet, 

brutto regionalprodukt, produktivitet og verdiskapingsevne 
 regioners evne til fornyelse, som viser til fremveksten av nye næringer; 

og 
 motstandsdyktighet, som er regioners evne til å komme seg etter 

økonomiske kriser62 
 
Studiene som ser på betydningen av beslektet eller ubeslektet mangfold for 
regionale økonomiske indikatorer følger i stor grad den ovennevnte studien 
av Nederland, som Frenken, van Oort og Verburg gjennomførte. Denne 
studien konkluderer klart at beslektet mangfold har en positiv virkning på 
sysselsettingsvekst, mens ubeslektet mangfold kan begrense veksten i 
arbeidsledighet etter en økonomisk krise.63 Forskningen viser imidlertid at 
virkningene kan variere sterkt mellom ulike næringer.64 De positive 
virkningene av beslektet mangfold er også synlige i studier som ser på 
produktivitetsvekst og verdiskaping, både på regionalt nivå65 og innenfor 
enkeltbedrifter.66 

En annen gruppe empiriske studier ser på hvordan beslektet mangfold 
bidrar til utvikling av nye næringer i en region, et fenomen som gjerne kalles 
regional forgrening.67 Resonnementet bak tanken om regional forgrening er 
at den eksisterende næringsstrukturen i en region kan si noe om muligheten 
for fremvekst av nye næringer i regionen. Dette har blitt påvist for regioner i 
Sverige68, Spania69 and for byregioner i USA.70 Foruten disse kvantitative 
studiene, har flere case-studier funnet tilsvarende virkninger av beslektet 
mangfold på fremveksten av nye næringer.71  

I den senere tid har beslektet mangfold også blitt knyttet til regional 
motstandsdyktighet. Motstandsdyktighet defineres som ”regionale næringer, 
teknologier, arbeidskraft og institusjoners evne til å tilpasse seg endringer i 
de konkurransemessige, teknologiske og markedsmessige begrensninger og 

                                                      
62 Simmie & Martin (2010) 
63 Frenken et al. (2011); Boschma & Iammarino (2009); Boschma et al. (2011); Van Oort et al 
2015 
64 Hartog et al (2011); Bishop & Gripaios (2010) 
65 Boschma & Iammarino, (2009); Boschma, Minondo & Navarro, (2011) 
66 Boschma et al (2009); Eriksson (2012); Timmermans & Boschma (2013) 
67 Næringsmessige forgreninger kan i seg selv også sees på som innovasjon. 
68 Neffke et al (2011) 
69 Boschma et al (2013) 
70 Essletzbichler (2015) 
71 F.eks. Steen & Hansen 2014; Shang 2013; Bugge & Oiestad 2015; Elola et al 2013; Parrilli 
& Zabala-Iturriagagoitia 2014; Wink et al 2015; Tomlinson and & Branston 2014) 
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muligheter som regionens bedrifter og arbeidstakere står overfor”.72 
Beslektet mangfold bidrar til motstandsdyktighet ettersom beslektede 
aktiviteter ikke nødvendigvis er utsatt for de samme konjunkturer. Beslektet 
mangfold kan derfor hjelpe regioner til å overvinne økonomiske kriser, 
ettersom personer som mister jobben i en næring lettere kan skifte til et 
beslektet enn til en ubeslektet næring. Denne hypotesen ble undersøkt, og 
støttet, i Nederland73, og har også blitt påvist for verftsindustrien i Danmark 
og Sverige.74 

3.3 Beslektet mangfold og innovasjon 

Det neste spørsmålet er i hvilken grad beslektet mangfold påvirker 
innovasjon og FoU-aktiviteter. Innovasjon er, som nevnt i innledningen, et 
resultat av nye kombinasjoner av eksisterende kunnskap. Betydningen av 
mangfold for innovasjon, særlig mangfold av kunnskap, burde derfor være 
åpenbar.75 I en region hvor innovasjonsprosesser i stor grad bygger på lokal 
kunnskap, vil slikt mangfold, i tråd med Jane Jacobs argument, gi gode 
vilkår for samhandling mellom mennesker med ulik bakgrunn og dermed for 
innovasjon. 

Mens beslektet og ubeslektet mangfold forventes å ha motsatt 
betydning for regionale økonomiske indikatorer som sysselsettingsvekst og 
arbeidsledighetsvekst, er det ikke sikkert at dette er tilfelle når det gjelder 
innovasjon og FoU-aktivitet.76 Beslektet mangfold kan, som nevnt over, ”øke 
muligheten for å samhandle, kopiere, modifisere og kombinere ideer, 
praksiser og teknologier”77, og dette vil være viktig for mengden av 
innovasjon. Innovasjon som er et resultat av samhandling mellom ubeslektet 
kunnskap vil være sjeldnere, men man kan forvente at slike kombinasjoner 
vil føre til mer banebrytende innovasjoner.78  

Empiriske studier har påvist at både beslektet og ubeslektet mangfold 
har en betydning for innovasjon, selv om beslektet mangfold ser ut til å være 
viktigere.79 Studier fra Sverige har vist positive virkninger av beslektet og 
ubeslektet mangfold på innovasjon og innovasjonsaktivitet. Beslektet 
mangfold henger også sammen med bedriftenes deltakelse i FoU-aktivitet.80 
Beslektet mangfold i utdannelsesbakgrunn ser også ut til å øke 
                                                      
72 Simmie & Martin (2010) 
73 Diodato & Weterings (2015) 
74 Holm et al (2015); Eriksson et al (2014) 
75 Breschi et al 2003; Suzuki & Kodama, 2004; Østergaard et al 2011 
76 Castaldi et al (2013) 
77 Frenken et al (2007: p. 687) 
78 Castaldi et al (2013) 
79 Tavassoli & Carbonara (2014) 
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sannsynligheten for innovasjon i Danmark.81 Andre studier ser på 
patentsøknader som et mål på innovasjon. Både beslektet og ubeslektet 
mangfold øker sannsynligheten for å patentere. Dersom beslektede 
teknologier er til stede i en region, øker sannsynligheten for at nye 
teknologier introduseres.82 Beslektet mangfold i regionale teknologier har en 
positiv virkning på antallet patenter som produseres, mens ubeslektet 
mangfold er gunstig for å skape banebrytende patenter.83 Dette kan være et 
tegn på at banebrytende innovasjoner i sin natur er mer eksplorative og 
eksperimentelle. Dette gjør dem mer risikable, men har potensielt større 
oppside. Når det gjelder FoU-samarbeid, har en ny studie vist at FoU-
samarbeid mellom beslektet næringer ofte er mer vellykket.84  

Alt i alt kan man argumentere for at ubeslektet mangfold gir større 
muligheter for eksperimentelle innovasjonsprosesser enn beslektet mangfold. 
Slike prosesser har større risiko og usikkerhet, ettersom det vil være 
vanskelig å vurdere hvilke typer ubeslektet kunnskap som kan gi større og 
bedre FoU og innovasjon. Beslektet mangfold kan derfor gi mer 
forutsigbarhet når det gjelder hvor innovasjon og innovasjonsaktivitet kan 
vokse frem. For mer langsiktig økonomisk utvikling, er det imidlertid viktig 
å stimulere til en kombinasjon av beslektet og ubeslektet mangfold. 

3.4 Mål på ferdighetsslektskap og beslektet mangfold 

Avsnittene over har gitt viktig innsikt i hvordan beslektet mangfold i 
regionale næringsstrukturer påvirker regionale økonomiske prosesser 
generelt, og innovasjonsaktivitet og –evne spesielt. Det neste spørsmålet er 
hvordan man kan vurdere hvilke bedrifter og næringer som er beslektet. De 
ulike empiriske studiene av beslektet mangfold bygger på ulike metoder og 
datakilder. Case-studier kan gi mer detaljerte beskrivelser av slektskap 
mellom bedrifter og næringer. De er derfor relevante på lokalt og regionalt 
nivå, hvor de kan gi en bedre forståelse av ulike dimensjoner av slektskap 
mellom bedrifter og næringer.85 Studier med store utvalg og de som 
undersøker beslektet mangfold fra et regional eller nasjonalt perspektiv 
bruker kvantitative metoder for å klassifisere bedrifter eller næringer utfra 
deres sektorklassifisering eller sektorsammensetning. 
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Denne sektorklassifiseringen har selvsagt sine begrensninger ettersom 
det ikke er sikkert at bedriftene er kategorisert riktig.86 Sektorklassifiseringen 
er dessuten orientert i hovedsak mot tilbudssiden. Dagens økonomiske 
trender handler ofte om næringer som er etterspørsels- eller behovsdrevet, 
som energi, helse og grønn eller ren teknologi, og disse er det ofte vanskelig 
å finne i sektorklassifiseringen. På tross av disse begrensningene, ser 
resultatene av analysene ofte ut til å stemme med forventningene, og de er 
robuste på tvers av ulike regioner og tidsperioder. 

Målemetodene som brukes i eksisterende empiriske studier kan 
klassifiseres i følgende fire kategorier87: 

 
 Klassifiseringshierarkiet 
 Samforekomst av næringer 
 Likheter i ressursbruk 
 Flyt av ressurser 

3.4.1 Klassifiseringshierarkiet 

Mye økonomisk virksomhet og mål på ferdigheter og kunnskap kan 
klassifiseres i hierarkiske klassifiseringssystemer som brukes på tvers av 
land. De ledende sektorklassifiseringssystemene, for eksempel NACE eller 
SIC, har en struktur hvor underkategorier (for eksempel firesiffernivå) av de 
samme kategoriene på høyere nivå (for eksempel tosiffernivå) antas å være 
beslektet (se figur 3-1). For å illustrere dette, vil produksjon av batterier og 
akkumulatorer (NACE 27.20) bli sett på som beslektet med produksjon av 
elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler (NACE 27.12), ettersom 
de begge tilhører den overordnede kategorien produksjon av elektrisk utstyr 
(NACE 27). De ville imidlertid ikke være beslektet med produksjon av 
komponenter til hydraulisk eller pneumatisk utstyr (NACE 28.12), som 
tilhører en annen kategori på tosiffernivå. Liknende klassifiseringshierarkier 
finnes også for teknologier, patenter, produkter, utdannelse og yrke, og alle 
disse systemene kan brukes til å se på ferdighetsslektskap innenfor og 
mellom næringer. Ettersom disse klassifiseringshierarkiene er internasjonale, 
kan de brukes til sammenlikninger på tvers av regioner og land. 

                                                      
86 Bedrifters aktiviteter klassifiseres for eksempel ofte med bare en sektorkode, ofte den 
aktiviteten som genererer størst verdiskaping. Dette reflekterer ikke alltid bredden i aktiviteter 
som finner sted i en organisasjon. Et godt eksempel på dette kan være den danske bedriften 
ECCO. Selv om folk flest ville klassifisere denne bedriften som en skofabrikant, blir ECCO i 
det danske systemet klassifisert som en grossest ettersom det meste av produksjonen finner 
sted utenlands og aktivitetene i Danmark i hovedsak handler om import av disse varene. 
87 Neffke & Henning (2013); Essletzbichler( 2015) 
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Figur 3-1: Klassifiseringshierarkier og slektskap 

 
En annen tiltrekkende egenskap ved denne metoden er at den er lett å bruke, 
ettersom sekundærdata (ofte på regionalt eller nasjonalt nivå) er tilgjengelig 
for mange av disse målene. Ettersom disse dataene ofte er aggregerte, brukes 
denne metoden ofte til å beskrive mangfold på regionalt nivå i studier av 
økonomisk vekst eller arbeidsledighet i regioner eller land. Metoden brukes 
imidlertid også på individnivå til å se på betydningen av bevegelser av 
arbeidskraft fra beslektede næringer for innovasjon i bedrifter. Andre studier 
ser på hvorvidt det finnes beslektede næringer, teknologier eller kompetanse 
i omgivelsene, og hvordan dette i sin tur påvirker innovasjon. 

Det er åpenbare begrensninger ved denne metoden ettersom 
klassifiseringen av næringer, teknologier eller produkter ikke nødvendigvis 
bygger på slektskap mellom næringene. Denne metoden klarer heller ikke å 
fange opp slektskap på tvers av de overordnede kategoriene. Man kan for 
eksempel forvente at næringer innenfor samme leverandør- eller verdikjede 
(slik som IKT-produksjon, IKT-salg og IKT-tjenester) eller som er 
avhengige av de samme ferdigheter, kompetanse og teknologi er beslektet. 
NACE-systemet skiller imidlertid mellom produksjon, salg og 
tjenestenæringer allerede på det første nivået i klassifiseringen. Ettersom 
mange av disse bedriftene derfor tilhører ulike sektorkoder på tosiffernivå, 
vil man ikke oppdage slektskap med dette målet. 

3.4.2 Samforekomst 

En annen mye brukt metode er å undersøke hvorvidt to eller flere næringer 
ofte forekommer sammen i økonomisk aktivitet. Denne metoden kan brukes 
i ulike sammenhenger. Ett eksempel kan være å se på samarbeidsmønstre 
mellom næringer. Hvis bedrifter i to ulike næringer ofte søker om FoU-
prosjekter sammen,88 er det rimelig å anta at det finnes en underliggende 
forklaring på dette. En mulighet kan være at disse næringene har 
komplementær kunnskap som kan gjøre det verdifullt å samarbeide. Andre 
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har sett på samproduksjon av ulike produkter i samme bedrift.89 Hvis 
samproduksjon er vanlig, kan man anta at liknende ferdigheter og 
produksjonsprosesser er sentrale, og at produktene derfor er beslektede. En 
annen populær tilnærming bruker patentdata for å se på samklassifisering av 
patenter, samoppfinnerskap eller siteringer av andre patenter. Dette brukes i 
noen studier til å utvikle et såkalt teknologirom for å visualisere nærheten 
mellom ulike teknologier.90 

Sammenliknet med klassifiseringshierarkiene, er det her mulig å 
krysse sektorgrenser og utvide antallet beslektede næringer. Denne metoden 
krever imidlertid tilgang til detaljerte data om bedrifters økonomiske 
aktivitet. Data som brukes til dette formålet er produktdatabaser, 
teknologidatabaser, patentdatabaser og data om FoU-samarbeid. Det kan 
være vanskelig å få tak i slike data i noen tilfeller, men offentlige registre 
kan ofte brukes. Denne metoden er også resultatbasert, hvor man antar at 
bedriftenes porteføljer henger sammen. Bedrifter kan også produsere mange 
ulike ting som ikke nødvendigvis bygger på samme teknologi. Samme 
produkter kan også utvikles ved hjelp av ulike teknologier og bygge på ulike 
typer kunnskap. I slike tilfeller vil denne metoden støte på utfordringer med 
å identifisere slektskap på en korrekt måte. 

Figur 3-2: Samforekomst og likhet i ressursbruk 

 

3.4.3 Likheter i ressursbruk 

Samforekomstmetoden som beskrives i avsnittet over bygger på 
resultatbaserte mål på slektskap, men som et alternativ kunne man måle 
bruken av beslektede ressurser eller andre produksjonsfaktorer. Eksempler 
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på slektskap ved hjelp av dette målet ville være å finne likheter i 
yrkesbakgrunn blant ansatte, bruk av samme typer maskiner eller teknologi i 
produksjonsprosessen, etter siteringer av liknende patenter (som beskrevet i 
diskusjonen av patentdata over) i utviklingen av ny teknologi. 

En begrensning ved denne metoden er at det er vanskelig å vurdere 
betydningen av disse ressursene for organisasjonen. Noen ressurser kan 
dessuten ha stor strategisk betydning uten at de nødvendigvis er spesifikke 
for en enkelt næring.91 På samme måte som for samforekomstmetoden, kan 
det også være begrensninger i tilgangen til relevante data. 

3.4.4 Flyt av ressurser 

Den siste metoden som brukes for å måle slektskap mellom næringer, er å se 
på flyt av ressurser mellom ulike typer næringer. En vanlig tilnærming er å 
se på input-output-tabeller, som beskriver forholder mellom produsenter og 
konsumenter. Disse kan brukes til å finne handelsmessige koblinger mellom 
næringer. En annen tilnærming er å se på flyt av arbeidskraft mellom 
næringer.92 Den underliggende mekanismen her er at næringer hvor det er 
stor flyt av arbeidskraft bygger på liknende former for kunnskap og derfor i 
større grad er beslektet. Input-output-tabeller er ofte tilgjengelige for 
næringer på aggregrert nivå, mens flyt av arbeidskraft kan analyseres ved 
hjelp av koblede sysselsettingsregisterdata.  

Det underliggende argumentet for flyt av arbeidskraft som mål på 
slektskap, er antakelsen om at arbeidstakere oftere vil flytte til næringer hvor 
deres ferdigheter blir verdsatt. Hvis man tar en ny jobb i en næring hvor ens 
eksisterende ferdigheter ikke er nyttige, vil dette redusere ens egen 
humankapital og potensielt føre til lavere (eller negativ) lønnsvekst. Når vi 
ser høy mobilitet mellom to næringer, kan vi derfor ta dette som et tegn på at 
liknende ferdigheter verdsettes i begge næringene. I dette tilfellet vil 
arbeidstakere som skifter jobb, ødelegge mindre av sin egen humankapital 
og slektskapet vil være høyt.  

Næringspar hvor vi observerer større mobilitet enn det som er 
statistisk forventet ved en tilfeldig fordeling, klassifiseres som beslektede 
næringer. I næringer hvor mobiliteten er mindre enn statistisk forventet, 
klassifiseres som ubeslektede (selv om det fortsatt kan være mobilitet 
mellom disse). 

                                                      
91 Neffke & Henning (2013) 
92 Neffke & Henning 2013; Timmermans & Boschma 2013; Fitjar & Timmermans 2015. 
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Figur 3-3: Flyt av ressurser 

 

3.5 Operasjonalisering 

De mange ulike metodene og datakildene som brukes til å undersøke 
ferdighetsslektskap og beslektet mangfold reflekterer at bedrifter og 
næringer er flerdimensjonale. Hver enkelt metode vil bare gi myndighetene 
en liten bit av puslespillet. Jo mer data myndighetene har til rådighet, desto 
lettere vil det bli å identifisere bedrifter og næringer som er beslektede. Hvis 
man for eksempel ser at bedrifter i to næringer ofte søker om felles 
prosjekter, har mange felles leverandører og kunder og dessuten rekrutterer 
liknende arbeidskraft, kan man forvente at det er nært slektskap mellom 
næringene. En slik kombinasjon vil være et bedre mål enn hvert enkelt av 
disse målene. Ved å bruke flere av disse datakildene og metodene for å 
vurdere slektskap, kan myndighetene dermed mer presist finne relevante 
næringer i sine lokale, regionale og nasjonale kontekster.93 

En slik vurdering kan gjøres på grunnlag av kompliserte 
samforekomstanalyser, men dette er ikke nødvendig som sådan. En rekke 
studier har for eksempel gjort en kvalitativ vurdering av slektskap ved å se 
på de overordnede egenskapene ved næringer og hvordan disse kan føre til 

                                                      
93 Boschma et al (2013) 
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ny økonomisk aktivitet i fremtiden. Myndigheter bruker også ofte denne 
typen vurderinger for å utvikle regionale planer, for eksempel når man ser på 
potensialet for å utvikle annen ingeniør-basert industri når Norge prøver å 
diversifisere fra olje- og gassnæringen. Selv uten å bruke avanserte 
algoritmer, vil det være mulig å anta at noen aktiviteter er mer beslektede 
enn andre. Luftfartøysproduksjonsnæringen i Baskerland oppstod for 
eksempel på grunn av tilstedeværelsen av næringer som 
motorvognproduksjon, elektrisk energi og maskinutstyr.94 I norsk 
sammenheng kunne vindkraftklyngen i Verdal bygge på kunnskap som ble 
brukt i olje- og gassnæringen, som opplevde nedgang i regionen etter 2001 
som en følge av fallende oljepriser.95 

3.6 Slektskap og beslektet mangfold i Norge: et 
ressursflytperspektiv 

På bakgrunn av tidligere forskning kan vi konkludere med følgende: 
 
 Slektskap og beslektet mangfold er begreper som er nyttige for å forstå 

regional økonomisk vekst, regional næringsdynamikk, regional 
motstandsdyktighet og innovasjonsaktiviteter 

 Slektskap og beslektet mangfold kan måles med ulike indikatorer, noe 
som illustrerer de mange ulike mekanismene for kunnskapsoverføringer 
mellom bedrifter i og mellom regioner 
 

For å vise hvordan slektskap og beslektet mangfold kan identifiseres i ulike 
norske regioner, vil vi bygge på metoden med ferdighetsslektskap beregnet 
utfra flyt av arbeidskraft (metoden som er beskrevet i seksjon 3.4). Ettersom 
denne metoden lar oss identifisere beslektede næringer på tvers av et stort 
antall sektorkoder, er dette et av de beste målene for å finne slektskap. Vi 
anbefaler imidlertid å gjøre slike vurderinger basert på flere ulike datakilder 
og metoder. Tilnærmingen som vises her, kan imidlertid allerede gi en god 
indikator på hvilke næringer som er beslektet. 

Denne metoden har selvsagt også sine begrensninger, som diskutert i 
seksjon 4. For det første bygger den på den gjeldende sektorklassifiseringen, 
og bedriftenes aktiviteter kan være mye bredere enn det som beskrives i 
klassen de tilhører. Noen bedrifter kan simpelthen også være feilklassifiserte. 
For det andre har vi ingen informasjon om arbeidsoppgavene til den enkelte 
arbeidstaker, så vi kan ikke vite hvilke oppgaver vedkommende hadde 
verken i sin tidligere jobb eller i den nye jobben. Denne metoden har 

                                                      
94 Elola et al (2013) 
95 Steen & Karlsen (2014) 



Agderforskning 

 37 

imidlertid blitt brukt i mange tidligere studier til å finne koblinger mellom 
næringer som man intuitivt skulle forvente at er beslektede.96 Dette tyder på 
at det er et gyldig mål på slektskap. 

Disse kartene illustrerer dessuten bare beslektet mangfold innenfor 
regionen. De kan altså ikke vise koblinger som finnes utenfor den 
spesifiserte regionale konteksten. Kartene viser dermed hvilke muligheter 
som finnes innenfor den eksisterende næringssammensetningen i regionen, 
og i hvilken grad regionen er avhengig av eksterne krefter for å fremme 
FoU- og innovasjonsaktiviteter.  

Vi finner slektskap og næringer med FoU-potensiale i to trinn ved 
hjelp av denne tilnærmingen: Først finner vi alle bevegelser av arbeidskraft 
mellom norske næringer i perioden 2008 til 2011. Totalt finner vi 210.681 
unike næringspar på firesiffernivå i sysselsettingsregisteret (459*458 ulike 
næringer) som arbeidskraften potensielt sett kan bevege seg mellom. Det 
store flertallet av disse parene vil naturlig nok være tomme, ettersom vi ikke 
observerer noen bevegelser mellom disse næringene. For de næringsparene 
hvor vi observerer bevegelser, er bevegelsesmønstrene for det store flertallet 
mindre enn hva man ville forvente å finne dersom mønsteret var helt 
tilfeldig. Disse næringene er ikke beslektede. Motsatt er de næringsparene 
hvor vi observerer flere bevegelser enn forventet, beslektet. Vi setter som 
krav at bevegelsen mellom næringen skal være betydelig høyere enn 
forventet97 for perioden som helhet, og i minst to av de fire årene. Totalt 
gjelder dette 6614 næringspar. For å illustrere dette viser figur 4 et kart over 
slektskapskoblinger mellom industrinæringer (tjenestenæringer er holdt 
utenfor for å gjøre figuren enklere å lese). 

I kartet er noder med samme farger næringer som tilhører samme 
sektorkode. De lyserøde nodene oppe og til høyre i figuren indikerer 
næringer innenfor tekstilproduksjon. Disse ligger i utkanten av figuren og 
har få koblinger både seg imellom og til andre vareproduserende næringer. 
Det vil derfor være begrensede muligheter for kunnskapsoverføringer både 
til og fra disse næringene gjennom arbeidsmobilitet. De mørkerøde nodene 
til venstre hører til næringsmiddelindustrien. Denne gruppen befinner seg i 
utkanten av kartet, noe som betyr at disse næringene kun i liten grad er 
beslektet med annen industri. Det er derfor mindre sannsynlig at FoU- og 
innovasjonsaktiviteter i denne næringen får ringvirkninger for andre 
næringer, og vice versa. Internt i næringsmiddelindustrien er det imidlertid 
mange koblinger, slik at næringene kan ha stor betydning for hverandre. 
Maskinproduksjon (lilla) og produksjon av elektrisk utstyr (mørkeblå) 
befinner seg derimot mer sentralt på kartet, hvilket betyr at disse næringene 

                                                      
96 Neffke & Henning (2013) 
97 For å vurdere dette, tar vi utgangspunkt i metoden utviklet av Neffke & Henning (2013) og setter som 
krav at standardisert ferdighetsslektskap skal være høyere enn 0,25. 
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er beslektet med mange andre industrinæringer i landet som helhet. Det er 
derfor mer sannsynlig at kunnskap som produseres i disse næringene kan ha 
relevans for andre næringer.  

For å oppsummere, viser kartet i figur 3-4 det vi kan kalle et 
næringsrom for vareproduserende industri i Norge som helhet. Som nevnt 
tidligere, viser innovasjonsforskning at den regionale konteksten påvirker 
bedriftenes muligheter til å innovere eller til å bruke andre bedrifters 
innovasjoner.98 Særlig gjelder dette for arbeidsmobilitet, som i norsk 
sammenheng ofte skjer innenfor regioner. For å finne ut hvorvidt 
kunnskapsoverføring på regionalt nivå er sannsynlig, må vi finne ulike 
regioners næringssammensetning og se på hvorvidt de næringene som finnes 
i den enkelte region er beslektede. 
  

                                                      
98 Audretsch & Feldman (1996); Fritsch & Franke (2004); Boschma (2005); Feldman & 
Kogler (2010); Galliano et al (2014); Fitjar og Rodríguez-Pose (2015) 
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Figur 3-4: Slektskapskart for industriproduksjon i Norge 

  

 
PRODUKSJON AV: 

  NÆRINGS-,  NYTELSESMIDLER OG DRIKKEVARER 

  TEKSTILER, KLÆR, LÆR OG LÆRVARER 

  TRE, KORK, STRÅ, FLETTEMATERIALER, PAPIR OG PAPIRVARER 
  TRYKKING OG REPRODUKSJON AV INNSPILTE OPPTAK 

 

KULL- OG RAFFINERTE PETROLEUMSPRODUKTER, KJEMIKALIER OG KJEMISKE 

PRODUKTER, FARMASØYTISKE PRODUKTER, GUMMI OG PLAST 
  ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE MINERALPRODUKTER 

  METALLER OG METALLVARER 

  

DATAMASKINER, ELEKTRONISKE OG OPTISKE PRODUKTER OG ANNET ELEKTRISK 

UTSTYR 

  MASKINER, MOTORER OG ANDRE TRANSPORTMIDLER 

  ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 
 

For å vise noen regionale eksempler på dette, bruker vi den samme 
klassifiseringen av regioner som i kapittel 2. Vi skiller dermed mellom Oslo-
området, andre storbyregioner, mellomstore byer, småbyer og perifere 
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regioner med utgangspunkt i inndelingen til Gundersen og Juvkam99. I 
tillegg tar vi utgangspunkt i skillet mellom regioner i og utenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. Statistisk Sentralbyrås klassifisering deler 
landet inn i 89 økonomiske regioner, som utgjør bo- og 
arbeidsmarkedsregioner på nivået mellom fylker og kommuner. Dette er for 
mange til å vise alle i denne rapporten. Vi har derfor valgt regioner i og 
utenfor det distriktspolitiske virkeområdet og på ulike sentralitetsnivåer for å 
illustrere variasjonen som finnes i regionale næringsstrukturer og slektskap 
mellom næringene. Av grafiske hensyn og med tanke på hvilken 
betydningen næringene kan ha i regionen, tar vi bare med næringer med 
minst 50 sysselsatte for de store regionene og med minst 10 sysselsatte for 
de mindre regionene. I tillegg har vi av grafiske hensyn begrenset kartene til 
næringer med en lokaliseringskvotient på minst 0,7.100 Dersom vi skulle 
inkludert alle næringer, ville kartene bli vanskelige å lese, mens det i mange 
regioner ville bli få koblinger igjen å vise dersom grensen ble satt til 1,0. 
Næringer med en lokaliseringskvotient over 0,7 har en viss tilstedeværelse i 
regionen. 

I hovedteksten viser vi næringsrommet for Oslo og Kongsberg, som 
begge ligger utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, men som har ulik 
størrelse og sentraliseringsgrad. Innenfor det distriktspolitiske virkeområdet 
velger vi tilsvarende en mellomstor by, Tromsø, og en perifer region, Odda. 
Analysene kan dermed illustrere variasjonen både mellom regioner i og 
utenfor det distriktspolitiske virkeområdet, og mellom regioner av ulik 
sentralitet innenfor hver kategori. I appendiks til kapittel 3 viser vi i tillegg 
kart for to regioner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (Trondheim 
og Kristiansand), samt tre regioner innenfor det distriktspolitiske 
virkeområdet (Mo i Rana, Lyngdal/Farsund og Kirkenes) for å gi et inntrykk 
av bredden i koblinger og behovet for å finne slektskapsmønstre på det 
regionale nivået. 

3.6.1 Oslo 

For Oslo er slektskapet mellom alle næringer i privat sektor med minst 50 
sysselsatte vist i figur 3-5. Hver node representerer en næring på 
firesiffernivå som er beslektet med minst en annen næring i regionen. 

                                                      
99 Gundersen & Juvkam (2013) 
100 En lokaliseringskvotient er et mål på en regions næringsspesialisering i forhold til det 
nasjonale nivået. Lokaliseringskvotienten beregnes som en nærings andel av total 
sysselsetting i regionen delt på den samme næringens andel av den nasjonale sysselsettingen. 
En lokaliseringskvotent på 1,0 betyr for eksempel at regionen og landet har samme andel 
sysselsatte i næringen, mens for eksempel en lokaliseringskvotient høyere enn 1,0 betyr at 
regionen har en høyere konsentrasjon av arbeidstakere i denne næringen enn landet som 
helhet. 



Agderforskning 

 41 

Størrelsen på nodene viser lokaliseringskvotienten for næringen i Oslo. For 
Oslo er den høyeste lokaliseringskvotienten på 5,5. Dette er forholdsvis lavt 
sammenliknet med andre regioner, men ettersom Oslo er en stor region vil 
næringsstrukturen likne mer på den nasjonale næringsstrukturen enn hva 
som er tilfelle i mindre regioner. Kartet viser relativt stor tetthet i sentrum, 
noe som illustrerer at mange næringer er beslektet med andre næringer i 
Oslo-regionen. Det er derfor stort potensiale for kunnskapsoverføringer 
mellom næringer i Oslo. 

På grunn av at kartet er så tett, viser vi bare fullt navn for de 
næringene som vi vil se nærmere på under, nemlig de som tilhører NACE-
kode 61 telekommunikasjon. Som vist i kapittel 2, er telekommunikasjon en 
av næringene med høyest lokaliseringskvotient i Oslo og tilhører også 
øverste kvartil når det gjelder FoU-investeringer. Det er derfor relevant å se 
på hvilke andre næringer som er beslektet med telekommunikasjon og som 
dermed kan ha potensiale til større FoU-aktivitet i fremtiden. 

Figur 3-5: Slektskapskart for privat næringsliv i Oslo 

 
Slektskapskartet for telekommunikasjonsnæringen i Oslo er vist i figur 3-6. I 
tillegg til å vise denne næringens slektskap til andre næringer, viser kartet 
også slektskap mellom disse beslektede næringene (lysegrå linjer). Alle 
næringene er tett koblet med hverandre, noe som viser at det er stor 
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bevegelse av arbeidskraft mellom dem. Slektskapene mellom næringer er 
nokså forventede, for eksempel mellom kringkasting, engroshandel med 
elektronikk og telekommunikasjon, engroshandel med datamaskiner, 
databehandling og -lagring og forskning innenfor naturvitenskap og teknikk. 

Med så mange koblinger er det muligheter for samarbeid på mange 
områder, inkludert FoU og innovasjon. Dette næringskartet kan gi en 
indikasjon på hvor det er mer sannsynlig at samarbeid vil oppstå. 

Figur 3-6: Slektskapskart for telekommunikasjonsnæringen i Oslo 

 
 
Med utgangspunkt i dette kartet er det mulig å (i) finne andre næringer i 
Oslo-regionen som i stor grad bygger på den samme kunnskapen som 
telekommunikasjon, (ii) identifisere hvor det er mer sannsynlig at 
kunnskapsoverføringer vil finne sted, og (iii) utfra dette vurdere hvilke 
næringer som vil tjene på FoU-aktivitet i andre næringer og som vil kunne 
engasjere seg i FoU-aktivitet med utgangspunkt i deres koblinger til 
næringer som er FoU-aktive. For å vurdere det siste, er det nødvendig å 
koble dette til ytterligere informasjon om pågående FoU- og 
innovasjonsaktiviteter. 
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3.6.2 Kongsberg 

I motsetning til Oslo eller andre storbyregioner som Trondheim (se 
appendiks A), har mindre økonomiske regioner, også de som ligger utenfor 
det distriktspolitiske virkeområdet, vanligvis en mer spesialisert 
næringsstruktur, hvor arbeidskraften er konsentrert i noen få næringer. Dette 
betyr også at bevegelsesmønstre og påfølgende kunnskapsoverføringer 
følger en annen dynamikk i mindre regioner, ettersom noen næringer vil 
være mer isolerte fra den øvrige regionale næringsstrukturen. Det kan også 
være tydelige blokker av spesifikke næringer.  

For å illustrere disse kvalitativt ulike egenskapene, viser vi 
næringsstrukturen og slektskapsmønsteret for Kongsberg, som er klassifisert 
som en småbyregion utenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Som vist i 
kapittel 2, er Kongsberg det fremste eksempelet på et sterkt industrimiljø 
blant småbyregionene. I næringskartet (se figur 7) har vi inkludert næringer 
på firesiffernivå med minst 20 sysselsatte i Kongsberg. Vi viser bare 
næringer med en lokaliseringskvotient på 0,7 eller høyere, og de minste 
næringene på kartet har dermed 24 sysselsatte. Det totale antall sysselsatte i 
næringene vist på kartet er 13.500. Kongsberg har en sterk 
næringsspesialisering i fire næringer: Våpen- og ammunisjonsproduksjon, 
bygg av skip og flytende materiell; måle-, kontroll- og 
navigasjonsinstrumenter; og produksjon av luft- og romfartøy og lignende. 
Disse næringene har en lokaliseringskvotient på 122, som er mye høyere enn 
andre næringer i regionen. 

Næringskartet viser også at disse næringene er nært beslektede med 
hverandre, men forholdsvis frikoblet fra andre næringer i regionen. Det er to 
eller flere steg mellom de dominerende næringene og de fleste andre 
næringene i regionen. Selv om det er noe slektskap i regionen, er 
næringsstrukturen altså sterkt konsentrert. Dette kan ha betydning for i 
hvilken grad kunnskapsoverføringer vil finne sted, og potensialet for 
innovasjon og FoU-aktivitet kan være mindre. Det er derfor færre muligheter 
for å utvikle ny økonomisk aktivitet basert på eksisterende næringer i 
regionen. To av de sentrale næringene – måle-, kontroll- og 
navigasjonsinstrumenter og produksjon av luft- og romfartøy og lignende – 
er heller ikke beslektede, selv om begge er beslektede med de to andre 
dominerende næringene i regionen. Dette kan skyldes at de ikke bygger på 
samme type kunnskap, men dette kan også være et område som har 
potensialet til å utvikle nye koblinger gjennom fremtidige 
utviklingsprogrammer. En mer inngående forståelse for næringene og deres 
aktiviteter ville være nødvendig for å vurdere potensielle FoU-muligheter 
her. 

Kartet gir også en indikasjon på regionens risikoprofil i nedgangstider. 
FMC Kongsberg Subsea kunngjorde for eksempel nylig ytterligere 
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nedskjæringer.101 Kartet sier noe om hvilke andre jobbmuligheter som finnes 
i regionen for de oppsagte arbeiderne, dersom disse næringene er i posisjon 
til å sysselsette flere arbeidstakere.  

Figur 3-7: Slektskapskart for privat næringsliv i Kongsberg 

 

3.6.3 Tromsø 

De to avsnittene over så på regioner som ligger utenfor det distriktspolitiske 
virkeområdet. Tromsø er en mellomstor by som ligger innenfor det 
distriktspolitiske virkeområdet. I næringskartet (se figur 8) har vi inkludert 
næringer på firesiffernivå med minst 40 sysselsatte. Vi viser bare næringer 
med en lokaliseringskvotient på 0,7 eller høyere, og de minste næringene på 
kartet har dermed 40 sysselsatte. Det totale antall sysselsatte i næringene vist 
på kartet er 19.000. På dette kartet har vi fremhevet næringene som har 
høyest lokaliseringskvotient i Tromsø. Dette omfatter flere de største 
                                                      
101http://multimedia.dn.no/nyheter/energi/2015/09/02/1453/oljesmellen/-det-kommer-nok-
som-et-sjokk-p-mange 
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næringene i antall arbeidstakere, men også mer spesialiserte næringer som 
teknisk konsulentvirksomhet (NACE 71.12) og forsknings- og 
utviklingsarbeid (NACE 72). 
 Som nevnt i kapittel 2, er mellomstore byer ofte spesialiserte 
innenfor industrinæringer. I Tromsø er det imidlertid lite vareproduserende 
industri, som kartet viser. FoU- og innovasjonsaktiviteter finnes i alle 
næringer, men vareproduserende næringer skiller seg gjerne ut med stor grad 
av FoU. Det er en relativt høy grad av slektskap mellom næringene i 
Tromsø, ettersom de fleste næringer er beslektet med flere andre næringer. 
Næringene med høy lokaliseringskvotient er også spredt på ulike steder i 
kartet og har koblinger til andre næringer i regionen. Dette skaper muligheter 
for kunnskapsoverføringer til andre næringer. Teknisk konsulentvirksomhet 
og forsknings- og utviklingsarbeid er nært beslektet med hverandre, men litt 
frakoblet fra andre næringer i kartet. Kunnskapsoverføringer fra disse 
næringene vil derfor i liten grad oppstå som et resultat av arbeidsmobilitet, 
men det kan likevel finnes kunnskapsoverføringer gjennom andre 
økonomiske aktiviteter. 

Figur 3-8: Slektskapskart for privat næringsliv i Tromsø 
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3.6.4 Odda 

Odda i Hordaland er en region av en helt annen størrelse enn de tre 
regionene som er presentert over. Det er klassifisert som en perifer region og 
ligger også i det distriktspolitiske virkeområdet. Som nevnt i kapittel 2, er de 
perifere regionene som regel spesialisert innenfor enten industrinæringer 
eller jordbruk og/eller fiske og akvakultur. Odda er et klart eksempel på en 
ensidig industriregion, som vi har flere av, særlig på Vestlandet. I kartet som 
vises i figur 3-9, inkluderte vi næringer med minst 10 sysselsatte i Odda, og 
alle disse næringene har en lokaliseringskvotient på minst 0,7. Det totale 
antall sysselsatte i næringene som vises på kartet er litt over 3000 sysselsatte. 

Selv om den samlede størrelsen på næringene er begrenset, er de to 
spesialiserte næringene oppføring av bygninger (222 sysselsatte) og bly-, 
sink- og tinnproduksjon (324 sysselsatte). Disse næringene er fullstendig 
frakoblete og befinner seg på hver sin side av slektskapskartet i regionen. 
Som forventet for denne typen region, er det begrensede muligheter for 
kunnskapsoverføringer, og det er antakelig vanskelig å utvikle innovasjon og 
FoU-aktiviteter internt i regionen. Det er viktig å få tak i ekspertise fra 
utenfor regionen, og bedriftene i regionen må samarbeide med bedrifter og 
næringer i andre regioner. Tettere koblinger til miljøer utenfor regionen vil 
være den viktigste strategien for å øke innovasjonsaktiviteten i en region 
som Odda. Dette er i tråd med konklusjonen for perifere regioner i kapittel 2. 
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Figur 3-8: Slektskapskart for privat næringsliv i Odda 

 

3.7 Oppsummering 

Målet med dette kapitlet er å utvikle en metode og et overordnet perspektiv 
på hvordan man kan finne næringer som har behov og potensiale for private 
FoU-investeringer. For å identifisere disse næringene, tok vi utgangspunkt i 
den pågående diskusjonen om innovasjon innenfor litteraturen om 
økonomisk geografi, som har fremhevet betydningen av slektskap mellom 
næringer for å forklare mulighetene for regionale kunnskapsoverføringer. 
Arbeidsmobilitet er en viktig mekanisme for at slik kunnskapsoverføring 
skal kunne finne sted. Disse kunnskapsoverføringene er viktige for 
innovasjonsaktivitetene og innovasjonsevnen til regioner. Hvilke typer 
beslektet kunnskap som finnes i regionen, sier dessuten noe om på hvilke 
områder man har størst behov for å supplere den regionale 
kunnskapsallmenningen med kunnskap utenfra. 
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Vi har særlig sett på betydningen av beslektet mangfold i den 
regionale næringsstrukturen. Dette begrepet gir et mer nyansert bilde av 
hvordan kunnskap overføres mellom næringer og bedrifter. Den regionale 
absorpsjonskapasiteten (dette begrepet diskuteres inngående i kapittel 4) vil 
være større dersom næringer og bedrifter i regionen bygger på beslektet 
kunnskap. Dette har betydning for i hvilken grad bedriftene i regionen kan 
bygge på endogene kunnskapskilder, hvilket i sin tur sier noe om hvilke 
muligheter for kunnskapsoverføring som finnes internt i regionen og når 
man må se utover regionens grenser. 

Tidligere forskning har undersøkt slektskap i næringsstrukturen både 
kvantitativt med store datasett og gjennom mer detaljerte case-studier. Dette 
brukes til å forstå mønstre i regional økonomisk vekst og endringer i 
næringsstruktur, regional motstandsdyktighet og innovasjonsaktiviteter. Ved 
hjelp av disse metodene, bekrefter tidligere empirisk forskning disse 
forventede positive virkningene av slektskap og beslektet mangfold både for 
fremveksten av FoU og for betydningen av FoU for innovasjon og 
økonomisk utvikling.  

Betydningen av slektskap og beslektet mangfold gjør det viktig at 
myndighetene blir kjent med disse begrepene og deres underliggende 
mekanismer. Denne kapitlet har til hensikt å gi myndigheter innsikt i 
betydningen av beslektet mangfold for regional økonomisk utvikling og 
innovasjon, hvordan slektskap kan måles, og hvordan slektskap kan 
identifiseres i en gitt lokal, regional og nasjonal kontekst.  

Metodene som ofte brukes i denne sammenhengen, bygger på 
klassifiseringssystemer, samforekomst av økonomisk aktivitet og likheter i 
ressursbruk mellom næringer, samt flyt av ressurser mellom næringer. 
Denne bredden i metoder viser at slektskap kan måles i ulike dimensjoner, 
som alle har sine fordeler og begrensninger. En kombinasjon av de foreslåtte 
metodene ville være ideelt, ettersom en slik flerdimensjonal tilnærming vil 
gjøre forskere og myndigheter bedre i stand til å vurdere graden av 
slektskap. En slik tilnærming ville kreve tilgang til en stor mengde data, som 
sjelden er tilgjengelig for enkeltforskere. På dette stadiet er det derfor 
vanskelig å anslå i hvilken grad de ulike foreslåtte metodene er korrelerte og 
hvilke resultater et slikt flerdimensjonalt slektskapsmål ville gi for Norge. 
Ved å utvikle slike databaser og gjøre disse tilgjengelig for forskning, ville 
det utvilsomt være mulig å identifisere næringer med behov og potensiale for 
FoU på en mer presis måte. Dette ville kreve tilgang til et større batteri av 
data om slektskap.  

Metoden som brukes i dette kapitlet måler slektskap ved hjelp av flyt 
av arbeidskraft. Ved hjelp av denne metoden har vi beskrevet graden av 
slektskap i ulike norske regioner, både i og utenfor det distriktspolitiske 
virkeområdet og av ulik størrelse og sentralitet. En slik tilnærming utvikler 
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regionspesifikke mål, ettersom det er betydelig variasjon mellom regioner 
når det gjelder næringsstruktur, slektskap mellom næringer og dermed også 
mulighetene for regionale kunnskapsoverføringer og innovasjon. Foruten å 
identifisere regionale strukturer og hvilke muligheter og begrensninger disse 
gir, muliggjør dette også en vurdering av hva som mangler i regionen og 
hvor det er nødvendig å koble inn eksogene kunnskapskilder.  

På tross av at dette er en empirisk robust metode, har den også sine 
begrensninger. For det første er det bare mulig å identifisere slektskap basert 
på regional interaksjon, mens de eksterne koblinger som allerede eksisterer, 
ikke kan fanges opp. For det andre kan slektskap, som nevnt over, måles på 
ulike måter, og arbeidsmobilitet måler bare en dimensjon av dette 
slektskapet. 

For å illustrere metoden, har vi vist et sett av næringskart som viser 
slektskap utfra arbeidsmobilitet for et utvalg økonomiske regioner.102 Som 
kartene viser, er det betydelige forskjeller i beslektet mangfold, selv mellom 
regioner av samme type. Det er derfor vanskelig å trekke generelle 
konklusjoner som for eksempel vil være gyldige for alle regioner i det 
distriktspolitiske virkeområdet, eller for alle småbyregioner. Konteksten vil 
være ulik i hver enkelt region. Både i Odda og Kongsberg ser vi eksempelvis 
at det er begrensede muligheter for kunnskapsoverføringer internt i regionen, 
enten fordi den regionale næringsstrukturen er svært tynn (Odda) eller fordi 
viktige næringer er lite beslektet med annen økonomisk aktivitet i regionen 
(Kongsberg). I Oslo og Tromsø er flere muligheter for koblinger mellom 
beslektede næringer, men FoU-intensive næringer som teknisk 
konsulentvirksomhet og forsknings- og utviklingsarbeid i Tromsø har 
begrenset med koblinger til annet næringsliv i regionen. 

Slektskap og beslektet mangfold er sentrale begreper for å si noe om i 
hvilke næringer FoU og innovasjonsaktivitet vil finne sted. De sier noe om 
sannsynligheten for at slik aktivitet vil oppstå og for at den vil lykkes og føre 
til innovasjon og økonomisk utvikling. Slektskap i kunnskap, ferdigheter og 
kompetanse kan måles ved hjelp av ulike typer data som er tilgjengelig for 
myndigheter på alle nivåer. For å finne de sektorene som har størst behov og 
potensiale for private FoU-investeringer, kan man se på eksisterende 
næringer med høy FoU-intensitet. Næringer som er beslektet med disse, men 
som investerer mindre i FoU, kan ha behov og potensiale for større 
investeringer. Disse kan finnes på ulike måter, for eksempel ved å se på 
næringer som mangler FoU-kapasitet (for eksempel utfra andelen høyere 
utdannede) enn beslektede næringer, eller som har FoU-kapasitet, men som 
likevel investerer forholdsvis lite i FoU sammenliknet med beslektede 
næringer. På grunnlag av dette, har begrepene også blitt sentrale i EUs 

                                                      
102 Forfatterne kan kontaktes dersom man ønsker flere kart. 
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politikk knyttet til smart spesialisering, som tar utgangspunkt i regionenes 
eksisterende kunnskap og næringsstruktur for å finne muligheter til å utvikle 
nye næringer. 
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4 Mobiliseringsvirkemidler og 
absorpsjonskapasitet  

4.1 Innledning 

4.1.1 Bakgrunn og problemstilling 

I kapittel 4 fokuserer vi på hvordan offentlige virkemidler kan øke bruken av 
FoU og bidra til å realisere bedrifters vekstpotensial. I kravspesifikasjonen 
for oppdraget uttaler Forskningsrådet at de ønsker en vurdering av ‘mulige 
nye virkemidler for å øke bedriftenes evne til å utnytte investeringer i 
FoU’103. Forskningsrådet har et stort antall virkemidler som skal fremme 
forskningsbasert innovasjon, men i denne analysen vil vi ha søkelyset på 
mobiliseringsordninger. Mobiliseringsordninger eller 
mobiliseringsvirkemidler er tiltak som skal motivere og kvalifisere 
bedriftene til deltakelse i ordinære programmer og virkemidler i 
Forskningsrådet og Horisont 2020. Mer spesifikt uttaler oppdragsgiver at de 
‘ønsker en analyse av om dagens mobiliseringsordninger er tilstrekkelig til å 
styrke bedriftenes absorbsjonskapasitet, eller om det er behov for nye 
virkemidler’ (Kravspesifikasjon s.3). Særlig innenfor VRI-programmet har 
det vært et sterkt fokus mot å styrke bedrifters forutsetninger for å delta i 
forskningsprosjekter og for å samarbeide med FoU-institusjoner, og det 
finnes her en rekke mobiliseringsvirkemidler for å oppnå dette, slik som 
kompetansemekling, personmobilitet, dialog og bred medvirkning og 
forprosjekt/bedriftsprosjekter.  Men også i flere andre av Forskningsrådets 
programmer har det vært rettet søkelyset mot hvordan man kan bidra til å 
mobilisere bedrifter til deltakelse i forskning.  

I analysen vil vi se nærmere på noen av disse virkemidlene, og vi har 
utformet følgende overordnet problemstilling: ‘Hvilke 
mobiliseringsvirkemidler har vært benyttet for å styrke bedriftene evne (eller 
absorpsjonskapasitet) til å delta i Forskningsrådets ordinære programmer og 
satsinger, og hvordan kan disse forbedres?’  

4.1.2 Tema for analysen 

For å besvare denne problemstillingen har vi delt analysen inn i 3 
underpunkt: 
 

i) Drøfting av bedrifters involvering i og bruk av forskning 

                                                      
103 (Kravspesifikasjon s.3) 
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Innledningsvis i denne delen av rapporten gjennomføres det en litteratur og 
teoribasert drøfting av hva som kjennetegner bedrifters involvering i og bruk 
av forskning.  For det første drøftes dette i et læringsperspektiv. 
Mobiliseringsvirkemidlenes betydning for bedriftenes læring kan fortelle noe 
om bedriftenes evne til å utnytte investeringer i FoU, og vi ser på ulike 
tilnærminger i teorien for å forstå mulig læringsutbytte. 
Absorpsjonskapasitet er et særlig viktig teoretisk begrep for å forstå 
bedriftenes evne til å lære og delta i forskning104.  Vi retter derfor et spesielt 
fokus mot litteraturen om absorpsjonskapasitet. Basert på denne 
gjennomgangen vil vi etablere noen begreper eller analytiske kategorier som 
vil bli anvendt i den empiriske analysen, hvor vi trekker inn erfaringer fra 
eksisterende mobiliseringsvirkemidler.  
 
ii) Gjennomgang av eksisterende mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet 
 
Som tidligere nevnt finnes det en rekke mobiliseringsvirkemidler i 
Forskningsrådet. Særlig innenfor VRI-programmet har det vært et sterkt 
fokus mot å mobilisere bedrifter til deltakelse i forskning.  

Midtveisevalueringene av VRI-programmet105 gir en oversikt over 
hvilke bedrifter som mobiliseres og hvordan, men har ikke en inngående 
drøfting av erfaringer med de ulike mobiliseringsvirkemidlene. Følgelig 
mangler det en systematisk og helhetlig oversikt over slike erfaringer, noe 
som er viktig med hensyn til videreutvikling og forbedring av 
virkemiddelene.  Vi vil også hente inn erfaringer fra det å jobbe med å 
mobilisere bedrifter til deltakelse i andre relevante programmer som har et 
fokus mot å mobilisere bedrifter til forskning, slik som Regionale 
Forskningsfond, BIA, SMARTTRANS, og SkatteFUNN.  
 
iii) Drøfting av hvordan arbeidet med mobilisering kan styrkes  
 
På bakgrunn av teoridrøfting og gjennomgang av erfaringer med 
mobiliseringsvirkemidler vil vi i den avsluttende delen av analysen drøfte 
hvordan arbeidet med mobilisering kan styres. Vi vil da både se på hvordan 
eksisterende mobiliseringsvirkemidler kan forbedres og hvilke nye 
mobiliseringsvirkemidler som eventuelt kan introduseres. 

                                                      
104 (Cohen og Levithal 1990) 
105 (Oxford Research 2012) 
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4.1.3 Metodisk design  

Analysen vil baserer seg på flere ulike datakilder: 

 
 Gjennomgang av relevant litteratur om absorpsjonskapasitet 
 Gjennomgang av dokumenter og rapporter fra VRI programmet 

(både VRI1, VRI2 og VRI3) 
 Telefonintervju med representanter for de 15 regionale VRI 

satsingene. Det er gjennomført 1-2 intervjuer i hver region, og vi har 
totalt utført 25 intervjuer. Ved utvalg av informanter har vi tilstrebet 
å finne fram til aktører som har hatt nøkkelroller i satsingen, og som 
gjerne har vært med i flere enn en VRI-periode. 12 av våre 
informanter har vært prosjektledere for VRI-samhandling, mens 13 
representerer sentrale samarbeidspartnere/aktører i den regionale 
VRI-satsingen  

 Workshop med prosjektledere i VRI 3, hvor foreløpige funn fra 
analysen ble presentert og diskutert (ble gjennomført i Sogndal 
16.9.2015) 

 Gjennomgang av sluttrapporter/evalueringer av Regionale 
Forskningsfond, BIA, SMARTTRANS, og SkatteFUNN.  

4.2 Læringseffekter og utvikling av absorpsjonskapasitet 

4.2.1 Om læringsteori 

Når vi nå skal se på mobiliseringsvirkemidlene i et læringsperspektiv vil vi 
konsentrere oss om noen sentrale tilnærminger til organisatorisk læring. Vi 
fokuserer på et organisatorisk nivå fordi vi ønsker å se nærmere på hvorvidt 
mobiliseringsvirkemidlene bidrar til at en bedrift lærer og derigjennom 
styrker sin evne til å utnytte investeringer i FoU. Skal vi vurdere eventuelle 
læringseffekter for bedrifter trenger vi et begrepsapparat som tar 
utgangspunkt i læring som resultat av sosiale prosesser. Sosial læringsteori 
handler om hvordan erfaringer utvikles i et samspill med andre som igjen 
kan omsettes til ny kunnskap. Samtidig er det vel så viktig at kunnskapen 
også bidrar til endring i praksis. Sosial læring er dermed en relasjonell 
aktivitet som ikke bare består i å utvikle kunnskap om praksis, men også om 
å endre egen praksis (Elkjaer 2003106). 

I en artikkel fra 1991 skiller James G. March, inspirert av bl.a. 
Schumpeter107, mellom to tilnærminger til organisasjonslæring. For det første 

                                                      
106 Elkjær 2006 
107 Schumpeter 1934 
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hvordan læring kan skje gjennom å utforske nye muligheter (exploration) og 
for det andre læring gjennom å utnytte etablert kunnskap (exploitation). 
Mens utforsking kan knyttes til begrep som risikotaking, eksperimentering, 
lek, fleksibilitet, oppdagelse og innovasjon, knyttes utnyttelse til 
avgrensning, valg, produksjon, effektivitet, seleksjon, implementering og 
gjennomføring. I artikkelen fremmer March et argument om behovet for en 
balanse mellom de to tilnærmingene til læring: “The paper develops an 

argument that adaptive processes, by refining exploitation more rapidly than 
exploration are likely to become effective in the short run but self-destructive 
in the long run.”108 Begrepsparet illustrerer den strategiske forskjellen 
mellom det å satse på utvikling av ny kunnskap i forhold til det å basere seg 
på utnyttelse av kjent og etablert kunnskap.  

Mobiliseringsvirkemidlene i Forskningsrådet for økt FoU i bedrifter 
kan både forstås som et bidrag til å bedre utnytte eksisterende 
forskningsbasert kunnskap og til å stimulerer til utvikling av ny kunnskap og  
«exploration-strategier» i bedrifter. I den sammenheng er det et interessant 
spørsmål hvorvidt virkemidlene faktisk bidrar til læring i bedrifter som reelt 
bidrar til endringer i praksis (forstått som økt deltakelse i FoU og et 
tydeligere fokus på utvikling av ny kunnskap). En indikator på at det har 
skjedd en endring i praksis kan være at bedriftene deltar i FoU aktivitet etter 
mobiliseringsfasen eller om aktiviteten stopper opp etter at tiltaket har vært 
gjennomført.  

Det kan også skilles mellom ulike former for læring og hvorvidt 
læringen fører til varige effekter i form av ny praksis. For å se nærmere på 
slike læringseffektene er det nødvendig å trekke inn noen supplerende 
begreper. Chris Argyris og Donald A. Schön (1996109) lanserer i boka 
«Organizational Learning II» en læringsteori som skiller mellom læring som 
bidrar til endring av handling og læring som mer fundamentalt utfordrer 
problemforståelser og grunnleggende verdier. De kaller dette enkel- og 
dobbel-sløyfet læring (single-loop og double-loop læring). Enkelt-sløyfet 
(singel-loop) læring refererer til en instrumentell læring som bidrar til 
tilpasninger av atferd basert på nye erfaringer, men som ikke bidrar til å 
stille spørsmål ved adferdsstrategier (strategi for handling) som i 
utgangspunktet var årsaken til en problematisk situasjon. Dobbeltsløyfet 
(double-loop) læring fokuserer på læringseffekter som på en mer 
grunnleggende måte bidrar til endring av praksis: “One kind of double-loop 
learning consists of restructuring values and fundamental assumptions built 

                                                      
108 March 1991, s.71 
109 Argyris & Schön 1996 
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into an organization‟s theory-in-use, which includes its strategy, values, 
views of its environment, and understanding of its own competence.”110 

For å bedre forstå læring og læringseffekter kan vi kombinere 
begrepsparene utnytte/utforske og enkel-/dobbel-sløyfet. Mens begrepene 
utnytte/utforske vektlegger graden av læringsfokus i bedriftene, vil enkel-
/dobbel-sløyfet læring si noe om hvor fundamental endringene av bedriftenes 
praksis er i forhold til utnyttelsen av FoU.   Dersom organisasjonens læring 
preges av det å utnytte kjent kunnskap og enkel sløyfet læring, handler det 
om å løse konkrete utfordringer og man vil kun oppnå marginale endringer i 
organisasjonen (alternativ 1). Den mest radikale læringen i bedriftene vil 
man få i tilfeller hvor bedriften fokuserer på å utforske og utvikle ny 
kunnskap, samtidig som dette er koblet mot ‘dobbel sløyfet læring’. Dette vil 
kunne gi varige endringer i bedriftenes praksis (alternativ 4) og kan 
eksempelvis være koblet til at bedriftene innfører faste og mer varige 
strukturer for å drive med forskningsbasert innovasjon.       
 

Tabell 4-1 Kunnskapstilnærminger og læringseffekter 

 Enkelt-sløyfet læring Dobbelt-sløyfet læring 

Utnytte kjent kunnskap 1) Løse konkrete 
utfordringer 

2) Økt læringsorientering 

Utforske ny kunnskap 3) Kortsiktig endring av 
praksis 

4) Varig endring av praksis 

 
Med hensyn til læringseffekter kan det også gjøres et skille mellom det å 
tilegne seg praktisk og konkret kunnskap og det å tilegne seg mer 
grunnleggende og generisk kunnskap. Praktisk kunnskap er relatert til ‘know 
how’ og handler om å bruke ny kunnskap til å løse spesifikke og konkrete 
utfordringer bedriften står ovenfor (jf. alternativ 1 i tabell 4). Den mer 
generiske og ‘dype’ kunnskapen er knyttet til ‘know what’ og ‘know 
why’.111 Dette handler om kodifisert og faktabasert kunnskap (know what) 
og kunnskap som gir mer grunnleggende innsikt i de utfordringene som skal 
løses (know why). Slik generell eller generisk kunnskap kan dreie seg om at 
bedriftene utvikler en metodikk for eget FoU-arbeid.   
 

4.2.2 Om absorpsjonskapasitet 

I vår analyse er organisasjoners læring og læringseffekter særlig viktig når 
det gjelder bedrifters evne eller forutsetninger for å delta i FoU og det å 
anvende forskningsbasert kunnskap i eget innovasjonsarbeid. Et sentralt og 

                                                      
110 Argyris & Schön 1978, s. xxiii 
111 Lundvall & Johnson 1994, Jensen m.fl. 2007 
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relevant begrep i litteraturen som fokuserer på bedrifter eller organisasjoners 
evne til læring er absorpsjonskapasitet. Dette begrepet ble opprinnelig 
introdusert av Cohen og Levithal112, som definerte det som: ‘…the ability of 
a firm to recognize the value of new external information, assimilate it and 
apply it to commercial ends’. Det handler altså om bedrifters evne til å hente 
inn og anvende ekstern kunnskap, men både Cohen og Levithal og 
påfølgende bidrag innenfor faglitteraturen har fokusert mye på bedrifter evne 
til å innhente og utnytte forskningsbasert kunnskap og hvordan dette igjen 
kan gjøre selskapene mer innovative113.   

Det finnes en rekke oversiktsartikler som gir et godt innblikk i 
forskningen om absorpsjonskapasitet114. I denne litteraturen har man blant 
annet observert at bedrifter som selv har erfaring med forskning eller 
forskningsliknende aktivitet har særlig gode forutsetninger for å hente inn 
ekstern forskningsbasert kunnskap og delta i forskningssamarbeid med FoU-
institusjoner. En annen viktig observasjon er at bedrifters 
absorpsjonskapasitet forstås som en dynamisk kategori, dvs. at det er noe 
som over tid kan utvikles og styrkes. Dette legitimerer iverksettelsen av 
offentlig virkemidler for å styrke bedrifters evne og vilje til å delta i 
forskning, eksempelvis gjennom bruk av mobiliseringsvirkemidler.  I 
forskningslitteraturen knyttes policy dimensjonen særlig opp mot 
‘mellomromsaktører/meglere’s (intermediaries/brookers) rolle for å styrke 
bedrifters forutsetninger for å delta i forskningsbasert innovasjon og for å 
koble bedrifter og FoU-institusjoner115.  

Cohen og Levithal116 introduserte en tre-fase modell for å forstå 
hvordan organisasjoner utnytter ny kunnskap. Førte fase innebærer at 
individer i organisasjonen ‘fanger’ ny ekstern kunnskap. I den andre fasen 
forstås og deles kunnskapen i organisasjonen (bedriften), mens man i den 
tredje fasen utnytter kunnskapen utnyttes til ny praksis i organisasjonen (eks 
forskningsbasert innovasjon). Bedrifter som har høy absorposjonskapasitet 
vil være dyktige til å hente inn ny kunnskap, de vil ha gode mekanismer for 
læring i organisasjonen, og de vil ha gode evne til å bruke den nye 
kunnskapen. Bedrifter med lav absorpsjonskapasitet vil være svake på å 
oppfatte og hente inn ny kunnskap, de vil ha svake læringsmekanismer og de 
vil i liten grad evne å dele kunnskapen i organisasjonen eller anvende den 
nye kunnskapen. I litteraturen understrekes det også at individers 
læringsevne og organisasjoners evne til tilrettelegge for læring og deling av 

                                                      
112 (Cohen og Levithal 1990, 128) 
113 (Zahra og George 2002) 
114 Eksempelvis Volberda m.fl. 2010 og Marbelli og Newell 2014 
115 (Howell 2006, Parjanen 2011, Gassman et al 2011) 
116 (Cohen og Levithal 1990) 
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kunnskap er kritiske faktorer for innovasjon117. Det er stor variasjon mellom 
bedrifter med hensyn til deres evne til å nyttiggjøre seg ny kunnskapen, dette 
forklare mye av variasjonen i innovasjons- og konkurranseevne118. Særlig 
kan det være krevende å forholde seg til og anvende ny kompleks kunnskap 
(eksempelvis forskningsbasert kunnskap).  

Etterhvert har man i forskningen også fått et økende fokus mot 
betydningen av intra-organisatorisk læring for utvikling av 
absorpsjonskapasitet. Slik læring kan foregår både i dyader (relasjon mellom 
to aktører), i nettverk mellom flere aktører, i klynger eller i større regionale, 
nasjonale eller internasjonale systemer og verdikjeder.  Bedriftens evne til å 
lære i slike nettverk er både avhengig av karakteristika ved bedriften og 
trekk ved partneren/nettverket/ systemet119. I forskningen poengteres det 
også at utvikling av organisasjoners absorpsjonsevne er en kumulativ og 
‘spor avhengig prosess’, hvor man over tid gjerne forsterker etablerte 
læringsmekanismer og læringsmønstre i bedriftene120. 

I litteraturen har det vært påpekt en rekke kritiske faktorer for 
utvikling av absorpsjonskapasitet. Det er eksempelvis at det intern i 
organisasjonen utvikles tillit for å sikre deling av kunnskap i organisasjonen. 
I den forbindelse er Zahra og George121 opptatt av at det må utvikles kultur 
for deling av kunnskap i organisasjonen. Andre fokuserer på aktiv bruk av 
uformell/sosiale kanaler for å fremme ‘dyp’ ‘dobbel-sløyfet læring, eller mer 
eksplorativ læring i organisasjonen122. Også medarbeidernes ressurser og 
egenskaper er viktig. Det trengs eksempelvis tilstedeværelse av 
nøkkelpersoner i organisasjonen som kan fungere som ‘gatekeepere’ for 
innhenting og deling av kunnskap123, og i tillegg er medarbeidere med 
komplementær og relatert kunnskap viktig både for intern og ekstern 
kunnskapsflyt og læring124. Når det gjelder organisasjonsstruktur, poengteres 
det at formelle hierarkiske strukturer kan hindrer deling av ny kunnskap og 
det derfor viktig med en organisasjonsstruktur som til en viss grad har et 
organisk preg125. Til slutt poengteres også den viktige rollen til såkalte 
mellomromaktører, noe vi skal komme tilbake til senere126.  

                                                      
117 (Sun og Anderson 2010) 
118 (Grant 1996) 
119 (Tsai 2001, Parjanen 2011) 
120 (Marabelli og Newell 2014) 
121 (Zahra og George 2002) 
122 (Gebauer m.fl. 2012) 
123 (Jones 2006) 
124 (Zahra m.fl. 2008, Noteboom m.fl. 2007) 
125 (Tsai 2002) 
126 (Howell 2006, Parjanen 2011, Gassman et al 2011) 
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4.2.3 Potensiell og realisert absorpsjonskapasitet 

Zahra og George127 introduserer et viktig skille mellom to ulike typer av 
absorpsjonskapastitet (AC), nemlig potensiell og realisert. Potensiell 
absorpsjonskapasitet er en organisasjons evne til ‘å hente inn’ (acquistion) 
kunnskap, ‘ta opp i seg’ (‘assimilation’) ny kunnskap og delta i nettverk hvor 
kunnskap deles (inter-organisatoriske koblinger).  Realisert 
absorpsjonskapasitet kan relateres til March (se kap.4.2.1) begrepspar 
exploration og exploiration, dvs. at det kan skilles mellom en organisasjons 
evne til å utnytte den nye kunnskapen (exploitation) og dens evne til å 
omdanne/videreutvikle (exploiration/transformation) den nye kunnskapen.  
Med dette som utgangspunkt kan man tenke seg 5 ulike varianter av 
mobiliseringsvirkemidler for å styrke absorpsjonskapasiteten:  
 

I. Virkemidler som styrker bedriftenes tilgang til ny forskningsbasert 
kunnskap (potensiell AC, ‘hente inn’) 

II. Virkemidler som styrker bedriftens evne til å dele forskningsbaserte 
kunnskapen internt (systemer for læring, FoU-metodikk) (potensiell 

AC, ‘ta opp i seg/dele’) 
III. Virkemidler som styrker bedriftens evne til å være involvert i FoU-

samarbeid, eksempelvis med FoU-institusjoner (potensiell AC, inter-

organisatoriske koblinger) 
IV. Virkemidler som styrker bedriftenes evne til å bruke etablert 

forskningsbasert kunnskap i eget innovasjonsarbeid (realisert AC, 
‘utnytte(exploitation)’) 

V. Virkemidler som styrker bedriftens evne til å bearbeide, utnytte og 
videreutvikle forskningsbasert kunnskapen for bruk i eget 
innovasjonsarbeid (realisert AC, videreutvikle (exploration)) 

 

Vi vil senere i drøftingen koble disse teoriinformerte 
mobiliseringskategoriene opp mot de virkemidlene som har vært brukt av 
Forskningsrådet. Først vil vi imidlertid se nærmere på mellomromaktørenes 
rolle.  

4.2.4 Mellomromaktørene 

I litteraturen argumenteres det for at man gjennom bruk av offentlige 
virkemidler kan styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet og bedre deres evne 
til å lære. Det argumenteres for pro-aktiv jobbing og bruk av 
mobiliseringsvirkemidler. Her trekkes særlig de såkalte 
‘mellomromaktørene’ /’mellomledd’/’ meglere’ (intermediaries/brokers) 

                                                      
127 (Zahra og George 2002) 
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fram128. Hvordan en slik rolle skal innrettes og hvilke 
mobiliseringsvirkemidler som bør brukes for å oppnå ‘optimale’ resultater, 
gir ikke forskningen noe entydig svar på. Mellomromaktørene kan:  

«…help to increase the absorptive capacity of different actors of a regional 
innovation system. But how they actually do it is still very much uncharted 

territory»129.  

Med ‘mellomromaktører’ forstår vi i vår sammenheng representanter for det 
offentlige virkemiddelapparater som iverksetter ulike tiltak for å mobilisere 
bedrifter til deltakelse i forskning (eksempelvis kompetansemekling, 
mobilitetsvirkemidler, samlinger med potensielle søkere og annen proa-aktiv 
jobbing for å mobilisere bedriftene til å delta i programmer).  

Mobiliseringsarbeidet, eller virksomheten til mellomromaktørene kan 
både være innrettet mot ulike nivå og mot ulike faser i 
innovasjonsprosessen. Når det gjelder nivå så skiller Uotila130  mellom i) 
system/nettverksorientert aktivitet (system level brokering), ii) 
bedrift/organisasjonsrettet aktivitet (organisational level brokering) og iii) 
Individrettet aktivitet (individual level brokering). 

De ‘faseorienterte tilnærmingene’ har koblet mellomromaktørrollen 
direkte opp mot utvikling av absorpsjonskapasitet. Gassmann m.fl.131 skiller 
mellom i) innovation broadener (bidra til styrke bedriftens evne til å ‘hente 
inn’ og ‘ta opp i seg/intern deling’ av kunnskap) (potensiell AC), ii) 
innovation multiplier (fokus mot å ‘utnytte’ og ‘videreutvikle’ kunnskap) 
(realisert AC)) og iii) innovation leverager (dekker både potensiell og 
realisert absorpsjonskapasitet). Parjanen m.fl.132 skiller mellom det å jobbe 
mot i) innledningsfasen (hente inn ny kunnskap, bidra til at organisasjonen 
tar opp i seg/har en intern deling av kunnskap, utvikling av organisasjonen), 
ii) seleksjonsfasen (utvikle koblinger til partnere, velge aktuelle 
utviklingsprosjekter) og iii) implementeringsfase (ta i bruk etablert 
forskningsbasert kunnskap i eget innovasjonsarbeid og videreutvikle 
forskningsbasert kunnskap for eget innovasjonsarbeid). Det poengteres 
imidlertid at man mellomromaktørene parallelt gjerne både vil jobbe på ulike 
nivå og mot ulike faser.  

                                                      
128 (Howell 2006, Parjanen 2011, Gassman et al 2011) 
129 (Parjanen et al 2011:922) 
130 (Uotila 2008) 
131 (Gassmann m.fl. 2011) 
132 (Parjanen m.fl. 2011) 
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4.2.5 Oppsummering: Virkemidler for utvikling av 
absorpsjonskapasitet  

På bakgrunn av vår teoretiske drøfting har vi i figur 1 skissert ulike måter å 
jobbe på for å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet. På den ene siden har 
man tiltak som er rettet mot ‘potensiell absopsjonskapasitet’, dvs. at man 
jobber for styrke bedriftenes forutsetninger for å delta i forskningsarbeid 
og/eller drive med forskningsbasert innovasjon. Den andre 
hovedtilnærmingen handler om bedriftenes ‘realiserte absorpsjonskapasitet’. 
dvs. tiltak som er rettet mot å styrke bedriftene evne til å gjennomføre 
forskning og forskningsbasert innovasjon. Vi har også plassert inn noen av 
de mobiliseringsvirkemidlene man har i Forskningsrådet i oversikten. Som 
tidligere nevnt er det særlig innenfor VRI-programmet man har 
institusjonalisert og formalisert noen gitte virkemidler for mobilisering, men 
også i en del andre virkemidler er det etter hvert formalisert noen spesifikke 
tiltak/virkemidler for mobilisering. 
 



Agderforskning 

 61 

Tabell 4-3: Virkemidler for utvikling av absorpsjonskapasitet  

Type virke-
middel 

Potensiell absorpsjonkapasitet  Realisert absopsjonskapasitet 

Fokus-
område 

Evne til å hente inn ny 

kunnskap (i) 
(monitorering, 

markeds- og teknologi 

trender m m) 

Evne til intern deling og 

videreutvikling av kunnskap 
(ii) (metodikk for læring og 

for FoU-arbeid)  

Evne til å delta i 
nettverk (iii) 
(utvikling av 
relasjoner, tillit) 

 Evne til å bruke 
etablert 
forskningsbasert 
kunnskap i eget 
innovasjonsarbeidet 
(iv) 
  

Evne til å 
videreutvikle 

forskningsbasert 
kunnskap for bruk i 
eget innovasjons-
arbeid (v) 

Dimensjoner 
ved abs. 
kapasitet  

Acquistion Assimilation  Inter-orga. koblinger  Exploitation Exploration/ 
Transformation 

Aktuelle 
mobile-
serings-tiltak 

Kompetan-semekling, 
Mobilitet, Foresight, 
Idekonkurranser 
 

Dialog og bred 
medvirkning, mobilitet, 
Prosjektide/prosjektverksted 

Dialog og bred 
medvirkning, 
Mobilitet, 
Kompetanse-
mekling, 
søkerkonferanser, 
forprosjekt (inkl. 
bedriftsprosjekt) 

 Kompetanse-
mekling, 
forprosjekter, 
kvalifiserings-
prosjekter 

Rådgivning, 
forprosjekter,  

Mellom-aktør 
modell  (nivå) 

System/ 
Bedrift  

Bedrift System/ 
Bedrift 

 System/ 
Bedrift 

Bedrift/ 
System 
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4.3 Mobiliseringsvirkemidler og utvikling av 
absorpsjonskapasitet 

4.3.1 Innledning 

I vår gjennomgang av erfaringer med mobiliseringsvirkemidler i 
Forskningsrådet vil vi ha hovedfokus mot VRI-programmet, som er et 
program som blant annet er rettet mot det å mobilisere bedrifter til mer 
forskning. Her er det også formalisert og institusjonalisert en rekke 
mobiliseringsordninger. Analysen baserer seg for det første på gjennomgang 
av evalueringer og programdokumenter. I tillegg er det gjennomført 23 
telefonintervjuer med representanter for de regionale VRI-satsingene. Vår 
intensjon med disse intervjuene har vært å dekke erfaringer fra både VRI1, 
VR2 og VRI3. I tillegg vil vi hente inn erfaringer fra noen andre utvalgte 
programmer og satsinger. 

Vi starter analysen med å se på erfaringer med bruk av 
mobiliseringsvirkemidler i VRI (kap.4.3.2.). Deretter summerer vi opp 
erfaringer fra andre utvalgte satsinger i Forskningsrådet (kap.4.3.3). Til slutt 
drøfter vi i hvilke grad de aktuelle virkemidlene synes å styrke bedriftenes 
potensielle og realiserte absorpsjonskapasitet (kap.4.3.4). Her baserer vi oss 
primært på data fra VRI-programmet  

4.3.2 Erfaringer med bruk av mobiliseringsvirkemidler i VRI 

Kompetansemekling, forprosjekt/bedriftsprosjekt, Personmobilitet og Dialog 
og bred medvirkning er de viktigste mobiliseringsvirkemidlene i VRI.  

4.3.2.1 Kompetansemekling og forprosjekt/bedriftsprosjekt 

Kompetansemekling handler om proaktiv virksomhet for å koble bedrifter og 
forskningsmiljøer. Kompetansemeglere bistår bedriftene med å etablere et 
utviklings/forskningsprosjekt og til å finne fram til rett 
forskningskompetanse for gjennomføring av prosjektet. Mange av 
kompetansemeklerne har bakgrunn fra eller er ansatt i FoU-institusjoner, 
mens det har også vært anvendt meglere med bakgrunn fra næringslivet eller 
virkemiddelapparatet.  

Tilbakemeldingen fra våre informanter er særdeles positiv med hensyn 
til erfaringer med virkemiddelet:   

‘Det tror jeg er en erfaring i hele VRI programmet, at dette med 
kompetansemegling er et virkemiddel som har fungert veldig bra […] det er 

en type måte å jobbe på som vi kommer til å ta med oss inn i evigheten’ 
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‘Det som fungerte, det var kompetansemegling, det har fungert hele tiden. 

Når du sammenligner med andre plasser i landet når man snakker med folk, 
så er det for så vidt det som har fungert andre steder også’ 

‘Det viktigste som VRI kan bidra med etter min mening, det er å ha en sterk 

og tydelig kompetansemeglerfunksjon’ 

‘Bedriften fikk løst noen utfordringer der og da, det var med på ufarliggjorde 

forskning. Det gav litt sånn små positive drypp av forskning inn i 

virksomheten sin som jeg mener vil være stimulerende og motiverende for 
videre forskning’ 

Hovedobservasjonen er altså at   kompetansemekling synes å fungere som et 
mobiliseringsvirkemiddel ved at det gir bedriftene innsyn i FoU-rettet arbeid 
og ved at det bidrar til at det etableres noen kontakter i FoU-miljøer. 
Kompetansmekling er også er virkemiddel som har lange tradisjoner i det 
norske forsknings- og innovasjonssystemet, og kompetansmekling var et 
eget program i Forskningsrådet før det gikk inn i VRI-programmet da dette 
ble etablert i 2007.   

Kompetansemeklingsaktiviteten har ofte vært koblet mot utvikling av 
forprosjekter eller bedriftsprosjekter i bedriftene, dvs. at man formaliserer 
den aktuelle forskning/utviklingsoppgaven i bedriften i form av et lite 
prosjekt. Slike forprosjekt/bedriftsprosjekt har tradisjonelt hatt ulik 
innretning og ulik finansiering i de forskjellige regionale satsingene (eks 
finansiering gjennom egne prosjektmidler i VRI, gjennom midler fra 
fylkeskommunene eller gjennom midler fra Innovasjon Norge). Etter hvert 
er ‘Bedriftsprosjekter’ også institusjonalisert som et eget virkemiddel for alle 
VRI-satsingene, med en felles søknadsprosedyre, søknadsskjemaer m.m.   

Vår respondenter er opptatt av viktigheten av å koble 
meklerfunksjonen med ressurser til utvikling av små prosjekter:  

‘Ressursene i forprosjekt har ikke vært så store, med de har vært viktige’  

‘Viktig å ikke ta bort forprosjektmidlene. For at kompetansemekling skal 

fungere må de ha dem i sin verktøykasse’  

Opprinnelig var kompetansemekling i betydelig grad innrettet mot jobbing 
mot enkeltbedrifter, men etter hvert har det vært et økende fokus mot såkalt 
nettverksbasert kompetansemekling. Her jobber meklerne mot nettverk av 
bedrifter/FoU-institusjoner, som eksempelvis kan inngå i samme verdikjede 
eller være del av en klynge eller ha en felles teknologiplattform. Slik jobbing 
gir muligheter for å skape synergier og få til læring på tvers av bedrifter. 
Våre informanter rapporterer om flere fordeler ved slik jobbing:   
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‘Vi har på sett og vis vært litt konservative med den og vært opptatt av at 
kompetansemeglerne skal ut i bedriftene og møte bedriftene 1-1. […] 
Etterhvert har det med nettverksbasert kompetansemegling og dialog kommet 

opp som en ny greie’  

‘Dette ble litt for mye sånn quick-fix […] få løst utfordringene her og nå som 

bedriften har.  Vi har nå jobbet mer med innovasjonssystemene og det med å 

tilrettelegge på nye måter’  

‘De som jobbet med temabasert kompetansemegling innenfor marint, de fikk 
en "aha-opplevelse" gjennom dette, fordi at når de hadde tenkt nettverk så 

hadde de vært veldig på det at det skulle være nettverk av like bedrifter. 

Istedenfor å tenke på nettverk knyttet mer til verdikjeden’  

‘Jeg har tro på det med klynger og det å jobbe i lag og stryke de enkelte 

bedriftene ved å sette i gang fellesprosjekter’ 

4.3.2.2 Personmobilitet 

Personmobilitet innebærer at studenter/forskere og næringslivsaktør deltar i 
hverandres virksomhet for en avgrenset periode. Slik aktivitet kan både bidra 
til å skape nettverk mellom FoU-institusjoner og næringslivet og til 
kunnskapsdeling. I VRI sammenheng har det vært mye studentmobilitet, 
dvs. at man støtter prosjekter hvor studenter oppholder seg i bedrifter for 
kortere periode og gjennomfører aktiviteter/utredninger som er relevant for 
bedriftene. Våre informanter anerkjenner at studentmobilitet er et kurant 
virkemiddel som har vært en del brukt, men de er usikre på effektene:  

 ‘Det ble jo levert resultater, men jeg har alltid synes det har vært vanskelig å 

se det inn i VRI og effekter her’  

‘Vi har brukt studenter inn mot bedrifter mer er litt usikker på effekter’ 

‘Ulike måter å jobbe (med mobilitet) på er blitt testet ut, men vanskelig å få 

til’  

Det har vært mindre fokus på forskermobilitet, dvs. at forskere fra FoU-
institusjoner oppholder seg i næringslivet, og mobilitet av fagpersoner fra 

næring til FoU-institusjoner (såkalt ‘omvendt forskermobilitet). Det er blitt 
gjort noen forsøk, men det synes som om det er krevende å få til. 
Bakgrunnen kan eksempelvis være at man ikke klarer å motivere forskere for 
slike opphold, eller at det ressursmessig er vanskelig å få til dette. Også 
regelverket for ansettelser kan gjøre det vanskelig:    
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‘Vi prøvde også nå i VRI 3 å tenke at vi skulle få til mer forskermobilitet, men 

det viste seg at der var en del skjær i sjøen, med diverse regler og alle mulige 
greier som krøllet til det arbeidet der […] så det har ligget litt brakk’ 

‘Vi har vært litt lite flinke på mobilisering og satsing der’ 

4.3.2.3 Dialog og bred medvirkning 

Dialog og bred medvirkning handler både om organisasjonsutvikling i enkelt 
bedrifter og om å tilrettelegge for samarbeid mellom ulike aktører, 
eksempelvis gjennom dialogkonferanser eller etablering av regionale 
læringsarenaer. Følgelig er dette et mobiliseringsvirkemiddel som inkluderer 
en stor bredde av aktiviteter.  

Fra våre informanter rapporteres det om økende fokus i VRI-arbeidet 
mot dialogkonferanser og det å bygge nettverk mellom bedrifter og FoU-
institusjoner: 

‘Vi har veldig god erfaring med det å samle ulike kompetanse og få til dialog 
rundt problemstillinger, ambisjoner og ideer’  

‘Det er nyttig med dialogkonferanser, men det er også ofte behov for mer 

oppfølging i etterkant av konferansene. […] vi vil introduser mer målrettede 

og nisjepregede varianter av dialogkonferanser’  

‘Det har vært brukt på ulike områder, blant annet når vi jobber inn mot 

klynger, men i hvilken grad det virker mobiliserende det er jeg usikker på’ 

Det å etablere nettverk og arenaer for læring, synes fornuftig å bruke 
innledningsvis i en prosess rettet mot utvikling av absorpsjonskapasitet i et 
nettverk/miljø/bransje, men må følges opp av andre supplerende 
mobiliseringsvirkemidler hvor man jobber mer konkret med 
utviklingsutfordringer i de enkelte bedriftene (eksempelvis gjennom bruk av 
kompetansemekling, bedriftsprosjekt). 

Det har i VRI-sammenheng etter hvert være mindre søkelyst mot det å 
jobbe med organisasjonsutvikling i enkeltbedrifter over tid. Dette var en mer 
aktuelle arbeidsform tidlig i VRI-programmet historie (VRI1 og VRI2), og 
var en videreføring av en del av det arbeidet som ble gjort i Verdiskapning 
2010. Dette var et program som ble innlemmet i VRI-programmet ved 
oppstarten av denne satsingen i 2007. Blant annet har norske og 
internasjonale konkurranseregler (EØS-avtalen), vanskeliggjort bruk av 
virkemidlet.  
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4.3.2.4 Suksesskriterier for mobilisering  

I intervjuene med VRI-representantene diskuterte vi også hva som var viktig 
for å lykkes med mobiliseringen, dvs. suksesskriterier for mobilisering. Våre 
informanter var her blant annet opptatt av kompetansen til dem som ivaretok 
kompetansmeklerfunksjonen. Blant annet ble følgende forhold trukket fram:  
 
 Meglerne må ha gode nettverk og evne å koble aktører 
 Det er behov for ulik type kompetanse hos megler i ulike faser av 

innovasjonsprosessen (forsknings og utviklingsfasen vs. 
kommersialiseringsfasen/markedsintroduksjon) 

 Meglerne må ha evne til å motivere bedrifter til å videreutvikle ideene 
(‘Noe av det viktigste som de hadde fått fra kompetansemeglerne, det var 
at de viste engasjement og tro på det produktet som de jobbet med, og at 
de heiet på bedriften og at den motivasjonsfaktoren var viktig for 

bedriftene’)  
 

Andre forhold som ble trukket fram var mer rettet mot behovet for 
helhetstenkning i mobiliseringsarbeidet: 
 

 Det er viktig at Universiteter og høyskoler er utadrettet og villig til å 
jobbe med mer praktisk problemstillinger som næringen er opptatt 
av, og et velfungerende regionalt partnerskap er av stor betydning 
for å kunne lykkes med mobilisering av bedrifter 

 Det må sikres god kobling mellom mobiliseringsvirkemidler og 
øvrige deler av virkemiddelapparatet 

 Det er viktig at det i de regionale prosjektene er tilstrekkelig med 
ressurser til proaktiv jobbing (kompetansemekling m m) 

 Man må unngå byråkratisering av ‘små virkemidler’ 
 

Til slutt ble det av noen av våre informanter trukket fram betydningen av 
‘tålmodighet’ i utviklingsarbeidet. Man må jobbe over tid med utvikling av 
samspill i nettverk. En av informantene uttalte at aktørene ‘ikke bare må 

kjenne hverandre, men også jobbe sammen’. Det er ikke noe ‘quic-fix’ når 
det gjelder mobilisering og dyktiggjøring av bedriftene til forskning.  Dette 
innebærer blant annet at man i noen tilfeller også må jobbe over tid i 
enkeltbedrifter, hvor det fokuseres på helhetlig og strategisk tenkning rundt 
dette med forsknings- og innovasjonsarbeid og etablering av en FoU-
metodikk. Man må dyrke det ‘lange perspektivet’:  

‘Da gikk det noen lys opp i enkelte bedrifter, man må jo jobbe litt strategisk 

med å utvikle produktene i den retningen […] (med mer strategitenkning fikk 
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de) en helt annen motivasjon for å gå inn i dette her. Og det var spennende. 

Samtidig ble de mer klar over at de ikke klarte det alene. De så at de var nødt 
til å samarbeide med andre for å få det til’   

‘En må også kunne komme i den 1-1 relasjonen og dykke ned i den 

problemhorisonten, den mulighetshorisonten, som den enkelte bedriften 

måtte ha. Det er jo en krevende øvelse fordi bedriftene er litt sånn ulikt 

"tunet" på hvor mye de våger å ta med inn i forskningsprosesser’  

4.3.2.5 Kort oppsummering 

Samlet så framstår altså Kompetansemekling, hvor man jobber med 
forsknings- og utviklingsoppgaver i enkelt bedrifter eller i nettverk av 
bedrifter, og Dialog og bred medvirkning (inkludert dialogkonferanse) som 
de mest brukte mobiliseringsvirkemidlene. Ved å jobbe mer 
nettverksorientert innenfor kompetansemekling er det også en tendens til at 
Kompetansemekling og Dialog og bred medvirkning, og da særlig 
dialogkonferanser, ‘flyter’ noe over i hverandre. Man har i mindre grad 
lykkes med organisasjonsutvikling i enkeltbedrifter og med Personmobilitet 
enten fra FoU-institusjoner til næringsliv (forskermobilitet) eller fra 
næringsliv til FoU-institusjoner (omvendt forskermobilitet).  

4.3.3 Erfaringer med mobilisering i andre utvalgte satsinger i 
Forskningsrådet  

Flere andre programmer i Forskningsrådet jobber aktivt med mobilisering. 
Satsningene knyttes opp mot at både evalueringen av Forskningsrådet133 og 
Forskningsmeldingen134 som framhever at Forskningsrådet skal styrke rollen 
som endringsagent i det norske forskningssystemet135.  I vår gjennomgang 
har vi sett på programmer med et særlig fokus på mobilisering av flere 
bedrifter/offentlige virksomheter til forskning og for å øke samarbeid om 
innovasjon mellom bedrifter/offentlige virksomheter og FoU-institusjoner 
(brukerorienterte/brukerstyrte programmer). Gjennomgangen er organisert 
etter mobiliseringsvirkemiddel med referanse til utvalgte programmet som 
anvender virkemiddelet. Beskrivelsen er basert på en gjennomgang av 
programplaner og tilgjengelige evalueringer.   

Mobiliseringsaktiviteten virker særlig stor i programmer som retter 
seg mot bransje med lavt innhold av FoU (eks. SMARTTRANS). Innsatsen 
er rettet mot det å synliggjøre mulighetene som deltakelse i et 
forskningsprosjekt gir og å spre informasjon om programmet og resultatene 

                                                      
133 (Technolpolis 2012) 
134 (St.meld. nr 18 (2012-2013)) 
135 Se beskrivelse av programmet «Innovasjonsrådgivning og mobilisering» (INNOMOBI) 
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fra forskningen. Samtidig er mobiliseringsarbeidet betydelig i brede 
ordninger som SkatteFUNN.   

Tabell 4-4: Eksempler på mobiliseringsvirkemidler brukt i utvalgte program 

Mobiliseringsvirkemiddel Program Beskrivelse 
Nettverk BIA Stimulere til etablering og drift av 

innovasjonsnettverk 
Prosjektidé BIA/ 

SMARTTRANS 
Prosjektskisser i forkant av 
utlysningene for å få en rask vurdering 
av prosjektideen 

Prosjektverksted RFF Et tilbud til bedrifter og forskere som 
vil lære mer om å strukturere 
forskningsassisterte prosjekter 

SkatteFUNNskolen SkatteFUNN SkatteFUNNskolen er et kurs for 
tilsatte i næringshager, 
kunnskapsparker, inkubatorer, og andre 
som arbeider med bedrifter i sitt 
nærområde. Målet er å gi deltakerne en 
praktisk opplæring i SkatteFUNN-
ordningen slik at de i neste omgang kan 
mobilisere bedrifter til ordningen. 

Søkekonferanser SMARTTRANS Verktøy for initiering av FoU-
prosjekter 

Kvalifiseringsprosjekter RFF Målet med kvalifiseringsstøtte er å 
utvikle FoU-prosjekt som kan 
kvalifisere til støtte fra relevante 
ordninger. 

Idekonkurranser RFF Avgrenset konkurranse om forslag til 
konkrete løsninger (eks. 
mobilapplikasjoner i omsorgssektoren) 
med korte søknader og løpende 
søknadsfrister – vinner kåres annenhver 
måned 

 
Det er vanskelig å finne presise vurderinger av resultatene av igangsatte 
mobiliseringsaktivitet og bruken av konkrete virkemidler. Evalueringer av 
forskningsprogram omtaler gjerne hvorvidt mobilisering har vært en viktig 
del av programarbeidet, men mangler en gjennomgang av spesifikke 
erfaringer fra bruk av ulike virkemidler. Unntaket er rapporteringer eller 
evalueringer som konkret oppgir hvor mange som har benyttet seg av 
mobiliseringsvirkemidlene og antallet nye søkere (søkere som ikke tidligere 
er registrert hos FR). To programmer/satsninger som tydelig fremhever 
målet om mobilisering er BIA programmet og Regionale Forskingsfond.  

Flere av BIAs delmål er knyttet til mobilisering og det rettes betydelig 
innsats inn mot å engasjere flere bedrifter til forskning og for å øke 
samarbeid om innovasjon mellom bedrifter og FoU-institusjoner. Det er to 
prioriterte satsninger, prosjektidé og nettverk. Satsningen på 
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innovasjonsrådgivning og mobilisering (INNOMOBI) lanserte fra 2014 
rådgivningstjenesten "prosjektidé", utviklet for å mobilisere nye 
innovasjonsprosjektene. Programmet mottok 71 prosjektidéer og 
rådgivertjenesten ga tilbakemelding på idéen om videre utvikling og 
finansiering. Innledningsvis kunne søkere også få finansiert forprosjekt 
basert på prosjektidéen, men dette er senere avviklet. I årsrapporten fra 2014 
gjøres det en analyse av søkerne som viser at BIA til hver søknadsrunde 
rekrutterer mange nye søkere. 88 av søkerne til utlysningen høsten 2014 
hadde aldri vært kontraktspartner for et prosjekt i BIA (Årsrapport 2014 - 
Brukerstyrt innovasjonsarena). I tillegg tilbys det støtte til etablering av 
‘nettverk for næringsliv og forskningsmiljøer’ og etablering og drift av 
‘innovasjonsnettverk’. Mens ‘nettverk for næringsliv og forskningsmiljøer’ 
skal koble bedrifter med forskningsmiljøer slik at de sammen kan legge 
grunnlaget for nye søknader til BIA så skal ‘Innovasjonsnettverkene’ arbeide 
med å fremme forskningsbasert innovasjon og næringsutvikling på områder 
hvor Norge har fremragende forskning, men hvor kommersialisering av 
forskningsresultater og næringsutvikling foreløpig er på et umodent stadium. 

Når det gjelder de regionale forskingsfondene skal de også mobilisere 
til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. 
I NIFU sin sluttrapport fra følgeevalueringen av regionale forskningsfond 
fremheves mobiliseringstiltakene:  

Per første halvår 2013 var det behandlet over 1500 søknader og bevilget 568 

millioner kroner til 600 prosjekter. En stor andel av midlene – hele 100 

millioner kroner er brukt på kvalifiseringsprosjekter som skal utprøve ideer 

og forberede større prosjekter. Denne prosjektformen brukes målrettet i alle 

regioner både for å utprøve hvilket potensial det er for forskning på ulike 
områder, og for å mobilisere nye aktører til å involveres i forskning. Slik sett 

har regionale forskningsfond en viktig rolle i å mobilisere regionale 

aktører.136 

Evalueringen dokumenterer videre at det er et betydelig antall nye søkere i 
de regionale forskningsfondene; 30% var nye organisasjoner og nærmere 
50% nye prosjektledere som ikke tidligere var registrert i FR sine databaser. 
Det er også interessant at svært mange FoU-institusjoner (40%) uttalte at 
støtten fra RFF bidro til å komme i gang med forskning på et område, mens 
over halvparten hevdet at støtten hadde betydning for å komme i gang med 
forskning på nye områder.  

Av mer eksperimentell art finner vi et virkemiddel som benytter seg 
av avgrensede idékonkurranser. Fra RFF Hovedstadsregionen har vi et 
eksempel på en avgrenset konkurranse om forslag til konkrete løsninger 

                                                      
136 (Spilling m.fl. 2013 s. 7-8) 
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(mobilapplikasjoner i omsorgssektoren) med korte søknader og løpende 
søknadsfrister der en vinner kåres annenhver måned. Slike spissede 
konkurranser representerer et lavterskel tilbud og en introduksjon til det 
bredere tilbudet i RFF. 

I en vurdering av forskningsprogrammenes virkemidler for 
mobilisering er det også interessant å se på hvordan programmene 
markedsføres og aktivitet formidles. I denne sammenhengen fremstår 
SkatteFUNN-ordningen som et eksempel der tydelig og tilgjengelig 
informasjon om muligheter og fremgangsmåter beskrives. Ordningens 
hjemmeside har en egen layout som tydelig fremstår som en veileder/guide 
for mulige søkere. Informasjon og eksempler er også gjort tilgjengelig på 
sosiale medier som Facebook137, LinkedIn138 og Twitter139. Dette gir 
muligheter for å knytter brukere og interessenter tettere til ordningen 
gjennom å følge sidene på sosiale medier. 

4.3.4 Læring for bedriftene: Utvikling av potensiell og realisert 
absorpsjonskapasitet 

Det neste spørsmålet for vår analyse er hvordan de ulike 
mobiliseringsvirkemidler bidrar til å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet. 
Dette forutsetter at det hentes inn data om effektene av bruken av 
mobiliseringsvirkemidler. Aktuelle effektindikatorer knyttet til potensiell 
absorpsjonskapasitet vil da kunne være at man undersøker om bedriftene 
som har vært eksponert for mobiliseringsvirkemidler er blitt mer motivert til 
å søke ordinære forskningsprogrammer, at de har etablert metodikk for 
utvikling av forskningsprosjekter og at de i større grad deltar i relevante 
nettverk med mulige forskningspartnere (eks FoU-institusjoner og 
forskningstunge bedrifter). For å måle utvikling av realisert 
absorpsjonskapasitet blant bedrifter som har vært med i mobiliseringstiltak 
kan vi blant annet se på antall innsendt søknader til ordinære programmer i 
Forskningsrådet/EU, og eventuelt også søknader til større 
forskningsorienterte satsinger i Innovasjon Norge. For å avdekke mer 
spesifikt om disse søknadene er et uttrykk for styrket realisert 
absorpsjonskapasitet måtte vi også tatt for oss kvaliteten på søknadene og 
analysert i hvilken grad det kan synes som om bedriftenes evne til å bruke og 
videreutvikle forskningsbasert kunnskap i eget forsknings- og 
innovasjonsarbeid var styrket. En slik måling forutsetter også at vi har 
kunnskap om ‘nullpunktet’, dvs. absorpsjonskapasitet i bedriften før 
mobiliseringstiltaket iverksettes. 

                                                      
137 https://www.facebook.com/skattefunn 
138 https://www.linkedin.com/grp/home?gid=7486071 
139 https://twitter.com/SkatteFUNN 
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Ytterligere metodiske utfordringer vil være relatert til det å 
sannsynliggjøre at den målte effekten på absorpsjonskapasiteten var en 
konsekvens av mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet. Slike 
mobiliseringsvirkemidler er små ressurser som ofte brukes tidlig i prosessen 
med å utvikle et forskningsprosjekt og virkemidlene er gjerne rettet mot 
vanskelig målbare indikatorer (nettverk, motivasjon, holdninger, kunnskap 
m m).  

For å genere slike data på effekter burde det ideelt sett vært 
gjennomført en brukerundersøkelse blant bedrifter som har anvendt 
mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet i en gitt periode, men det blir for 
omfattende med de tids- og ressursbegrensningene som gjelder for vårt 
prosjekt. 

En alternativ tilnærming er å avgrenser oss til 
mobiliseringsvirkemidler i VRI-programmet. Det er imidlertid et stort antall 
bedrifter som har vært eksponert for slike virkemidler, og vi har ikke 
mulighet for å gjøre en større undersøkelse blant disse bedriftene. Istedenfor 
vil vi basere oss på intervjuer med nøkkelpersoner i de 15 regionale VRI-

satsingene. Dette gir oss naturligvis ikke like valide data som en grundig 
brukerundersøkelse blant bedriftene, men kan likevel bidra med noen 
indikasjoner på hvordan absorpsjonskapasiteten eventuelt er blitt styrket. Det 
vi henter inn data om er altså nøkkelinformanters oppfatninger av hvordan 
mobiliseringsvirkemidlene har virket blant bedriftene. I tillegg vil vi også 
supplere våre funn, med observasjoner gjort i noen andre tilsvarende 
undersøkelser av VRI-programmet.  

4.3.4.1 Potensiell absorpsjonskapasitet 

Potensiell absorpsjonskapasitet handler om å styrke bedriftenes evne eller 
forutsetninger til å delta i forskning og forskningsbasert innovasjon. Blant 
våre informanter synes det å være en gjennomgående oppfatning om at 
arbeidet i VRI har styrket bedriftenes forutsetninger for å være involvert i 
slikt arbeid. Blant annet påpekes det at VRI har ‘ufarliggjort’ forskning for 
bedriftene: 

‘[…] i den utstrekning jeg også snakker med bedriftsledere som også har 

vært involvert i VRI, så er det jo positive tilbakemeldinger. […] Jeg tror en 

sånn fanesak har vært å ufarliggjøre forskningens betydning for å komme seg 
videre.’ 

‘Ja, jeg er sikker på at det har hatt effekter og ringvirkninger utover det 

enkelte prosjekt, men hva det består av er fryktelig vanskelig å si. […] Jeg 
tror en sånn samstemt tilbakemelding vil være at dette var veldig nyttig. Noen 

vil si at de til og med ble kjent med noen av disse folkene på universitetet og 
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at de ikke var helt gærne de heller, at det var ok å bruke dem. Andre vil si at 

det kanskje ikke ga dem så mye, men at det var ålreit.’  

Flere rapportere også at det kan synes som om bedriftene i større grad 
etterspør forskning: 

‘Vi merker i hvert fall økt etterspørsel. Det har blitt veldig mye mer kjent, og 

de tar i større grad kontakt selv. Bevisstheten, interessen, forståelsen er økt 

betydelig.’ 

 ‘Og det er jo helt åpenbart at en del av disse 

kompetansemeglingsprosjektene har jo etablert relasjoner og et fokus da. 
Fokus på FoU. Jeg har vært på en sånn innspillskonferanse. Og da slo det 

meg plutselig, jeg nesten kløp meg i armen, da satt alle bedriftene rundt 

bordet og snakket om betydningen av å styrke FoU-miljøet i regionen. Altså 

for ti år siden år siden hadde de ikke det altså, da hadde de bare snakka -  

nei forskere det trenger vi hvert fall ikke - la oss få handling, la oss få 
investeringsmidler vi kan handle for. Så jeg tror nok at det er ikke bare fordi 

de synes det er kjekt at det er forskere i regionen, men det er fordi de ser at 

de har nytte av det selv’ 

En annen, og relatert tilbakemelding er at bedriftene har fått økt kunnskap 
om relevante FoU-institusjoner: 

‘De er jo mest opptatt av at de faktisk får hjelp, og jeg er ikke sikker på at de 

alltid er like bevisste på hvor hjelpen kommer fra. […] Men de har fått god 
hjelp, det er det viktigste.’ 

‘Så for de bedriftene som har vært med i programmet så er jeg ganske sikker 

på at det har bidratt til mer kunnskap om forskningsmiljøene.’ 

Økt kunnskap om forskning og forskningsinstitusjoner gir også lavere terskel 
for følge opp kontakten med forskningsmiljøene:  

‘Jeg tror at det er etablerte kontakter mellom bedrifter og forskningsmiljøer 

som helt sikkert blir fulgt opp og kan bli fulgt opp i fremtida uten at VRI bør 
engasjere seg i det.’ 

Samtidig er slike relasjoner mot FoU-miljøer gjerne knyttet til koplinger til 
enkeltforskere som ønsker å jobbe anvendt og næringsrettet:  

 ‘En ting er FoU-institusjonene, men dette er veldig personavhengig. Det 

viser seg at det ikke er alle disse forskerne som evner å jobbe med 

småbedrifter og småprosjekter. Når det gjelder sånne småprosjekter så må 
man være veldig rett på sak, og veldig målrettet.’ 
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 ‘Vi kunne sikkert vært enda flinkere til å bruke hele bredden av FoU-

institusjonene. Det er vel kanskje fortsatt litt lettere å mekle til sin nærmeste 
FoU-kollegaer da.’ 

4.3.4.2 Realisert absorpsjonskapasitet 

Realisert absorpsjonskapasitet er knyttet til bedriftenes evner eller 
forutsetninger for å gjennomføre forskning og forskningsbasert innovasjon. 
Fra flere av regionene blir det rapportert at bedriftene i større grad synes å 
være forskningsaktive:  

‘Jeg tror at mange av bedriftene har lært en del. Vi ser jo gjennom de ulike 

årene at en del av bedriftene har gått videre til andre finansieringsordninger. 
Det tar vi som et tegn på at de har lært noe av de positive fordelene ved å 

bruke eksterne finansieringsordninger til utviklingsprosjekter.’ 

‘Det har vi jo sett i enkelte bransjer, at det har hatt stor betydning. Spesielt 

for olje og gass, leverandør og underleverandørbransjen, de har jo vært inne 

i forskningsrådet og forsynt seg godt av de store forskerprogrammene.’ 

‘Jeg har aldri hørt før liksom at reiselivsmiljøet […] begynner å snakke om 
at nå skal vi vurdere å søke prosjekt-/innovasjonsmidler. Det har jeg aldri 

hørt før. Jeg har jobbet med næringen siden 1994.’ 

Vi har imidlertid ikke data på om kvaliteten på bedriftenes 
forskningsrelaterte arbeid er blitt styrket. I forhold til slike forsknigsrelatert 
effekter vil det også alltid være en del antagelser blant informantene: 

‘Ja, må jo svare ja på det. Det må jo være, selvfølgelig altså, det er hvert fall 

ikke motsatt. Spørsmålet er bare hvor sterk den effekten er da. Det vet man 

ikke.’ 

Det var også vanskelig å få våre informanter til å være konkret på slike 
effekter, og muligens er noe av årsaken at de sentrale aktørene 
(styreleder/prosjektleder) i VRI-regionene i for liten grad er opptatt av å 
synliggjør effekter av VRI-aktiviteten utover rapportering på bruk av VRI 
virkemiddel.    

4.3.4.3 Funn fra lignende undersøkelser 

Gjennomgående så kan det altså synes som om mobiliseringsvirkemidlene i 
VRI gir positiv effekt på de involverte bedriftene absorpsjonskapasiteten, og 
da særlig potensiell absorpsjonskapasitet, men vi kan ikke si noe presist om 
hvor sterke disse effekter er og om de er tilfredsstillende gitt de ressursene 
som er blitt brukt for å styrke absorpsjonskapasiteten i regionene. Vår 
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undersøkelses reliabilitet, eller pålitelighet, kan drøftes ved å se på liknende 
undersøkelser som har studert effekter av VRI relatert arbeid og avdekke i 
hvilke grad funnene fra disse undersøkelsene samsvarer med våre funn. 

Agderforskning har gjennomført en survey blant involverte bedrifter i 
VRI Agder for avdekke deres erfaringer med mobiliseringsvirkemidler140. 
Her poengteres det at arbeidet vurderes som vellykket. VRI deltakelse har 
bidratt til en styrking av bedriftenes nettverk og deres samarbeid med andre 
lokale bedrifter og med Universitetet i Agder. Det har også har bidratt til 
utvikling av ‘ny og relevant kunnskap’ for bedriftene, men har i mindre 
utstrekning gitt ‘håndfaste innovasjonsresultater’. Videre har Møreforsking 
gjort en survey blant bedrifter som har vært involvert i forprosjekt og 
kompetansemegling i VRI Møre141. De finner at ‘de fleste bedriftene har 
positive erfaringer etter å ha gjennomført kompetansemekling og forprosjekt 
VRI’. Deltakelsen har styrket koplingen til faglige nettverk og da særlig i 
eget fylket (67% av respondentene svarer ‘i stor eller svært stor grad’). 
Videre har det gitt bedriftene økt kunnskap om FoU-miljøer (80% svarer ‘i 
stor eller svært stor grad’), og gjort dem mer ‘positive til bruk av FoU-
tjenester’. I Hordaland har SNF gjennomført casestudier av utvalgte 
prosjekter innenfor kompetansemegling og mobilitet (Jakobsen m.fl. 2010). 
Her finner man at de deltakende bedriftene gjennomgående er relativt godt 
fornøyd med deltakelsen i VRI Hordaland. Prosjektene har blant annet 
bidratt til å gi bedriftene innsikt i hvordan de kan nyttiggjøre seg FoU-
kompetanse i eget utviklingsarbeid. De har også bidratt til etablering av 
relasjoner mot fagpersoner ved FoU-institusjoner eller til 
vedlikehold/reaktivisering av etablerte relasjoner mot disse institusjonene. I 
forbindelse med Midtveisevalueringen av VRI-programmet ble det også 
gjennomført en survey blant deltakende bedrifter i alle 15 VRI regioner. På 
bakgrunn av svar fra 238 bedrifter konkluderer evaluator med at tiltakene i 
VRI ‘…har hatt stor effekt på bedriftenes kompetanse, holdning til 
innovasjon og forskning og etablering av koblinger og nettverk, mens 
effekten på substansiell innovasjon er moderat’142 .  

Disse utvalgte analysene bekrefter langt på vei funnene fra vår 
undersøkelsen om at mobiliseringsvirkemidlene bidrar til å utvikle de 
deltakende bedriftenes absorpsjonskapasitet, og da særlig potensiell 
absorpsjonskapasitet, dvs. bedriftene forutsetninger for å delta i forskning og 
forskningsbasert innovasjon.  
 

                                                      
140 (Garman Johnsen 2010) 
141 (Båtevik og Yttredal 2010) 
142 (Oxford Research 2012 s.91) 



Agderforskning 

 75 

4.3.5 Mobiliseringsvirkemidlene i et læringsperspektiv 

  
Vår gjennomgang av mobiliseringsvirkemidler innenfor VRI programmet 
indikerer at VRI har bidratt til utvikling av absorpsjonskapasitet i bedriftene. 
Det kan imidlertid synes som om man i størst grad har styrket bedriftenes 
potensielle absorpsjonskapasitet, dvs. man har styrket bedriftenes 
forutsetninger for å delta i forskning og forskningsbasert innovasjon 
gjennom å tilføre dem ny kunnskap, nye nettverk og gi dem et første 
innblikk i forsknings- og utviklingsarbeid.  Det har vært noe mindre fokus 
mot det å gjøre bedriftene dyktigere på å gjennomføre FoU og å gjøre dem 
dyktigere på å bruke slik forskningsbasert kunnskapen i eget 
innovasjonsarbeid, dvs. realisert absorpsjonskapasitet. Elementer av dette 
finnes imidlertid både innenfor kompetansemekling og 
forprosjekt/bedriftsprosjekt. 
 Læringseffekten som kan observeres harmoniserer også godt med 
hva vi mener bør være mobiliseringsvirkemidlenes primære formål, nemlig å 
styrke bedriftenes forutsetninger for å delta i forskning (dvs. styrke deres 
potensielle absorpsjonskapasitet). Relateres disse observasjonene til de 
øvrige begrepene fra læringsteori som ble introdusert i kap. 4.2.1. så kan det 
synes som om mobiliseringsvirkemidlene i VRI i hovedsak dreier seg om 
‘enkelt-sløyfet’ læring (Lundvall og Johnson 1994). Det handler også i 
mange tilfeller om å stimulere til å utnytte kjent kunnskap på nye måter 
(exploitation), mens det er mer krevende å stimulerer til utforskning og 
utvikling av forskningsgbasert kunnskap i den enkelte bedrift (exploration) 
(March 1991). Det siste forutsetter blant annet at det jobbes med mer 
grunnleggende organisasjonsendring i den enkelt bedrift, som igjen kan 
bidra til varig endring av organisasjonens praksis (dobbelt-sløyfet læring). 
Sees dette opp mot skille mellom ‘know how’ og know what’/‘know why’ 
(Lundvall og Johnson 1994), synes det klart at man bidrar med ‘know how’ 
inn mot bedriftene, men at man i tillegg også til en viss grad styrker deres 
forutsetninger for å forstå nødvendigheten av å bruke og utvikle 
forskningsbasert kunnskap (know why).  
 

4.4 Videreutvikling av mobiliseringsvirkemidlene 

På bakgrunn av teoridrøfting og gjennomgang av erfaringer med 
mobiliseringsvirkemidler vil vi i denne delen av analysen drøfte hvordan 
arbeidet med mobilisering kan videreutvikles og styrkes. Vi vil da både se på 
hvordan eksisterende mobiliseringsvirkemidler kan forbedres og drøfte nye 
mobiliseringsvirkemidler som eventuelt kan introduseres. Vårt empiriske 
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grunnlaget for en slik drøfting er i første rekke VRI programmet, og følgelig 
vil diskusjonen ha sitt utgangspunkt i de erfaringene som er gjort her.  

4.4.1 Erfaringer med eksperimentering 

I VRI programmet er det et spesifikt fokus på at samhandlingsprosjektene 
skal utvikle nye virkemidler. I programplanen for VRI 2 sies det i 
beskrivelsen av programmets virkemidlene at ‘utprøving av nye 
arbeidsverktøy og metoder er aktuelt både innenfor virkemidlene skissert 

ovenfor og ved å utvikle helt nye typer virkemidler og arbeidsmetoder’143. I 
VRI 3 omtales ‘Eksperimentering‘ som eget virkemiddel og knyttes  til: 
‘utprøving av nye arbeidsverktøy og metoder’144.    

Tilbakemeldingen fra våre informanter i VRI regionene er at det ikke 
har vært et sterkt fokus i regionene på utvikling av nye verktøy. Derimot har 
det vært noe oppmerksomhet rundt det å videreutvikle eksisterende 
virkemidler.  

Noe av bakgrunnen for at man i liten grad har vektlagt 
eksperimentering er sannsynligvis at regionene er opptatt av å levere på 
etablerte ‘tellekanter’ og ‘indikatorer’. Det å videreføre eksisterende 
arbeidsmetoder er sikrere med hensyn til det å levere resultater enn om man 
bruker betydelig med ressurser på å utvikle nye arbeidsmetoder og verktøy, 
som er en aktivitet det vil være mer risiko knyttet til. Dette bidrar til 
‘sporavhengighet’ i virkemiddelbruken145. En av våre informanter uttaler at:  

‘Vi må levere i forhold til målene’.  

Om det er blitt ‘lettere’ eller ‘vanskeligere’ å drive med eksperimentering i 
programmet er våre informanter uenige om. En av dem uttaler:  

‘Det er mange føringer og rammer rundt de ulike virkemidlene, og hva vi får 

lov til og hva vi ikke får lov til er blitt strengere’.  En annen sier: ‘I 
begynnelsen var det fryktelig skjematisk […] men det er blitt litt mer åpnet 
etterhvert.’ 

Det er tatt enkelte initiativ til virkemiddelutvikling i regionene. I en av 
regionene er man opptatt av å gi dialogkonferansene et mer spisset innhold 
og brukte begrepet som ‘utviklingsringer’, for å vektlegge 
utviklingsdimensjonen og ‘teknologioverføring’ for å vise at man ønsker å 
skape samspill på tvers av bransjer og miljøer. Et eksempel på 
videreutvikling av virkemidler (kompetansemekling) er den såkalte 
                                                      
143 (Programplan VRI 2 s.7) 
144 (Programplan VRI 3, s.11) 
145 (Jakobsen m.fl. 2012) 
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‘tenketank’ tilnærmingen i VRI Vestfold der bedrifters behov kobles mot 
muligheter for FoU og etablering av forprosjekter. Et annet eksempel er 
såkalte ‘wish I had’-seminarer, som en av regionene brukte etter inspirasjon 
fra et klyngeprosjekt, hvor fokuset rettes mot hvilke type nye teknologier 
som kan løfte virksomhetene. Videre nevnes ‘Bedrifts-PhD’, hvor man gir 
støtte til forarbeidet som en bedrift må gjøre for å finne og dyktiggjøre 
kandidater til Forskningsrådets ordinære ‘Nærings PhD’ program. Også det å 
jobbe mer internasjonalt innenfor Kompetansemekling, hvor man mekler inn 
internasjonale fagpersoner til bedriftene omtales. I VRI programmet ble 
dette også testet som en egen pilot i 2012 i to utvalgte regioner (EU-VRI i 
VRI Telemark og VRI Trøndelag). Det å videreutvikle kompetansemekling i 
retning av nettverksbaser kompetansemekling oppfattes også av enkelte som 
eksperimentering. Det samme gjelder tiltak rettet mer mot 
utviklingsprosesser i enkeltorganisasjoner, eksempelvis gjennom et søkelys 
mot medarbeiderdrevet innovasjon. I begge tilfellene så er dette aktiviteter 
som kan defineres inn som ‘ordinær’ virksomhet innenfor henholdsvis 
Kompetansemekling og Dialog med bred medvirkning, men at det omtales 
som ‘eksperimentering’ er et uttrykk for at en slik arbeidsform oppfattes som 
‘ny’ for regionen.  

4.4.2 Utvikling av nye virkemidler og arbeidsformer 

Når vi spurte våre informanter om hvilke nye virkemidler og arbeidsmetoder 
som de antok kunne styrke mobiliseringsarbeidet ble det trukket fram at man 
i enda større grad må jobbe sammen med og koordinere innsatsen med 
øvrige deler av den regionale innovasjonsinfrastrukturen. I en del regioner 
understrekes det at det har vært svært vellykket å jobbe tett med 
næringshagene, og bruke disse som kontaktpunkter og ressurser inn mot 
bedriftene. Andre regioner har brukt klyngeprosjektene på samme måte, og 
har jobbet tett med klyngefasiliatorene. En slik tilnærming gir muligheter for 
synergier i virkemiddelbruken.  

I flere av regionene er man også svært opptatt av at VRI i for liten 
grad har lykkes med å utvikle gode ordninger for mobilitet. Særlig det å 
finne fram til hensiktsmessige løsninger for hvordan forskere ansatt ved 
FoU-institusjoner kan oppholde seg i bedrifter i en avgrenset tidsperiode er 
noe flere mener vil kunne gi stor læringseffekt for den aktuelle bedriften. 
Mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet kan gjøre noe på dette området, 
men sannsynligvis er det nødvendig med mer omfattende tiltak rettet mot 
FoU-institusjonene for å kunne få en visst volum på en slik ordning. 
Eksempelvis handler det om at incentivstrukturen i FoU-institusjonene i 
større grad må premiere forskere som jobber anvendt inn mot virksomheter i 
næringslivet og i offentlig sektor.  
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Et relatert tiltak som ble trukket fram var behovet for en 
mentorordning. Her så man for seg at bedrifter som i liten grad har erfaring 
med forskningsbasert innovasjon kan ha representanter for bedrifter som har 
vært dyktige på dette området som mentorer i eget forsknings- og 
innovasjonsarbeid. Innenfor det norske virkemiddelapparatet er det betydelig 
erfaring med mentorordninger, og det bør således være mulig også å kunne 
bruke dette inn mot arbeidet med å mobilisere til mer forskningsbasert 
innovasjon.  Et annet tiltak som ble nevnt, som også handler om mobilitet og 
overføring av kunnskap, er mer systematisk bruk av de de studentoppgavene 
som gjennomføres i bedriftene. For en del bedrifter er dette eneste formelle 
kontakten de har med FoU-institusjoner, og det vil ofte kunne være et 
potensiale for å videreføre denne ‘lavterskel’ kontakten over i mer ordinært 
forskning- og utviklingsarbeid hvor det også trekkes inn forskere fra FoU-
institusjonene. Ifølge noen av våre informanter, var dette en mulighet som 
man i for liten grad hadde utnyttet.  

Et siste tiltak som ble trukket fram er det å jobbe på brei front med 
mobilisering bedriftene i regionene. Det ble hevdet at det var nødvendig med 
et ‘regional løft’ for på finne fram til fellessatsinger og områder hvor man 
hadde særlig forutsetninger for å fremme mer forskningsbasert innovasjon.  

4.5 Virkemidler og kontekst 

I litteraturen om utvikling av politikk og virkemidler for mer forskning og 
innovasjon i næringslivet argumenters det for at virkemidlene må tilpasses 
den konteksten de skal virke i146. Det handler om en viss grad av regional 
skreddersøm i virkemiddelbruken. I del 1 i rapporten drøftes det hvordan 
man kan identifiserer bedrifter og næringsmiljøer med vekstpotensial som 
kan utløses gjennom bedre tilgang på FoU-basert kunnskap. Her gjøres det 
blant annet et skille mellom såkalte STI-bedrifter (Science, Technology, 
Innovation), som kjennetegnes av en systematisk bruk av forskning i eget 
innovasjonsarbeid, og DUI-bedrifter (Doing, Using, Interaction), hvor 
innovasjonsarbeidet mer baserer seg på erfaringsbasert kunnskap. Sett i 
forhold til aktuelle mobiliseringsvirkemidler vil det være naturlig at man i 
arbeidet rettet mot DUI-bedrifter, eller andre bedrifter med liten eller ingen 
FoU-erfaring, brukes betydelige ressurser på å utvikle potensiell 

absorpsjonskapasitet før fokuset rettes mot realisert absorpsjonskapasitet. 
Når aktiviteten rettes mot STI-bedrifter, eller andre bedrifter med en viss 

eller mye FoU-erfaring, vil det være fornuftig å bruke mindre ressurser på 
utvikling av potensielle absorpsjonskapasitet og mer på realisert 
absorpsjonskapasitet.  

                                                      
146 (se eksemplevis Jakobsen og Normann 2013, Tödtling og Trippl 2005). 
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Videre vil det også være naturlig at man tar hensyn til strukturelle 
trekk ved regionen ved utforming av mobiliseringsvirkemidler (se diskusjon 
i kapittel 2 og 3). I regioner med tynt eller fragmentert regionalt innovasjons 
system (RIS) vil det være naturlig med betydelig fokus på potensielle 
absorpsjonskapasitet. Dette vil handle om å utvikle nettverk og bidra til 
læring og kunnskapsdeling mellom aktørene. Ved ‘tynne RiS’ vil det også 
ofte være nødvendig å fokusere på utvikling av koblinger til eksterne FoU-
miljøer, siden man bare i begrenset grad har FoU-kompetanse i egen region.  
I regioner med tykt og velfungerende RIS vil være mer hensiktsmessig med 
sterkere fokus på videreutvikling av realisert absorpsjonskapasitet, og det å 
bygge mer omfattende koblinger mellom et kunnskapsintensivt næringsliv 
og kompetente FoU-miljøer. Geografisk nærhet mellom næringsliv og FoU-
miljøer gir særlig gode muligheter for å få fram mer komplekse og avanserte 
forsknings- og innovasjonsinitiativ hvor brukerne er viktige bidragsytere.  

I kapittel 3 drøftes begrepet ‘beslektet mangfold’ eller relatert 
kunnskapsmessig variasjon, som en viktig driver for innovasjon. Om en 
region er kjennetegnet av beslektet mangfold innebærer at en region har 
mange bransjer som ligger kunnskapsmessig tett på hverandre. Når dette er 
tilfelle vil det være naturlig at man i arbeidet med mobiliseringsvirkemidler 
er opptatt av å skape nettverk og koblinger på tvers av bransjer (utvikling av 
potensiell absorpsjonskapasitet). Det gjøre det også naturlig at arbeidet med 
å styrke bedriftenes evne til å videreutvikle og anvende forskningsbasert 
kunnskap i eget innovasjonsarbeid rettet søkelyset mot metodikker for såkalt 
‘cross-industry’-innovasjoner147. I slike innovasjonsprosesser kombinerer 
bedriftene kunnskap fra ulike relatert fagfelt i eget innovasjonsarbeid.  
 

4.6 Oppsummering 

Kapitlet har fokusert på mobiliseringsvirkemidler for å styrke bedriftene 
evne eller forutsetninger for å delta i Forskningsrådets ordinære programmer 
og satsinger. Utgangspunktet for analysen har vært den generelle 
utfordringer for norsk næringsliv, hvor mye av innovasjonsarbeidet baserer 
seg på erfaringsbasert kunnskap og mindre på forskningsbasert kunnskap.  

Økt involvering i forskning og økt bruk av forskningsbasert 
kunnskap handler om organisasjoners evne til å lære, og i første del av 
analysen har vi en omfattende gjennomgang av læringsteori. Vi drøfter ulike 
begreper om læring og læringseffekter og har et særlig fokus på begrepet 
absorpsjonskapasitet eller bedriftene evne til å innhente, utvikle og utnytte 
forskningsbasert kunnskap. I drøftingen gjør vi et viktig skille mellom 

                                                      
147 (Enkel og Gassman 2010) 
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potensiell og realisert absorpsjonskapasitet, hvor det første handler om å 
hente inn, assimilere og dele kunnskap, mens det siste er knyttet til å 
anvende og omdanne/videreutvikle kunnskapen.  

I neste del av analysen fokuserer vi på erfaringer med 
mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet og i hvilken grad de har bidratt 
til å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet. En viktig begrensning er at de 
ressursene og den tiden som har vært avsatt til analysen ikke gjør det mulig å 
gjøre en samlet analyse av mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet. Vi 
har derfor valgt å avgrense oss til VRI-programmet, som er et program som i 
stor grad handler om å mobilisere bedriftene til deltakelse i forskning og 
stimulerer til mer forskningsbasert innovasjon. Dette programmet har også 
utviklet en rekke ulike mobiliseringsvirkemidler. Analysen baserer seg både 
på rapporter og analysen som allerede finnes, og i tillegg samler vi inn egne 
data gjennom telefonintervjuer med nøkkelinformanter i VRI-satsingene. 
Det er imidlertid et stort antall bedrifter som har vært eksponert for 
mobiliseringsvirkemidler gjennom VRI programmet, og en ytterligere 
begrensning knyttet til vår analyse er at vi ikke har hatt mulighet for å gjøre 
en større undersøkelse blant disse bedriftene. Istedenfor baserer oss på 
intervjuer med nøkkelpersoner i de regionale VRI-satsingene. Dette gir oss 
naturligvis ikke like valide data som en grundig brukerundersøkelse blant 
bedriftene, men kan likevel bidra med noen indikasjoner på hvordan 
absorpsjonskapasiteten eventuelt er blitt styrket. Videre ser vi også på 
erfaringer med mobiliseringsvirkemidler fra andre utvalgte programmet og 
satsinger i Forskningsrådet, men her er noe av utfordringene at det bare i 
begrenset grad finnes systematisk dokumentasjon av erfaringer og effekter 
av bruk av mobiliseringsvirkemidler. 

Vår gjennomgang av mobiliseringsvirkemidler innenfor VRI 
programmet indikerer at VRI har bidratt til utvikling av absorpsjonskapasitet 
i bedriftene. Kompetansemekling, hvor man jobber med forsknings- og 
utviklingsoppgaver i enkelt bedrifter eller i nettverk av bedrifter, og Dialog 
og bred medvirkning (inkludert dialogkonferanse) er de mest brukte 
mobiliseringsvirkemidlene i VRI. Kompetansemekling har vært viktig for å 
gjøre bedriftene ‘kjent med’ forskning og forskningsmiljøer, mens Dialog og 
bred medvirkning har vært viktig for å bygge nettverk. VRI har imidlertid i 
mindre grad lykkes med å utvikle gode virkemidler for mobilitet mellom 
FoU-miljøer og bedrifter.  

Selv om vi ikke har presis informasjon om hvor mye og på hvilken 
måte absorpsjonskapasiteten er styrket, indikerer vår analyse at 
mobiliseringsvirkemidlene i VRI i første rekke har styrket bedriftenes 
potensielle absorpsjonskapasitet. Dette handler om at man gjennom 
mobiliseringstiltak har styrket bedriftenes forutsetninger for å delta i 
forskning og forskningsbasert innovasjon ved at de tilføres ny kunnskap, nye 
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nettverk og ved at de får et første innblikk i FoU-arbeid.  Vi mener at dette 
harmoniserer godt med hva som bør være mobiliseringsvirkemidlenes 
primære formål. Det har vært noe mindre fokus i VRI-programmet mot det å 
stimulere til og tilrettelegge for at bedriftene bruker forskningsbasert 
kunnskap i eget innovasjonsarbeid, at de gjennomfører egen forskning og at 
denne forskningen bidrar til innovasjoner som introduseres i markedet, dvs. 
realisert absorpsjonskapasitet. Elementer av dette finnes imidlertid innenfor 
både kompetansemekling og forprosjekt/bedriftsprosjekt. 

Læringseffekten som kan observeres handler altså i stor grad om 
utvikling av potensiell absorpsjonskapasitet. Relateres dette til de øvrige 
begrepene fra læringsteori som ble introdusert i vår litteraturgjennomgang så 
kan det synes som om mobiliseringsvirkemidlene i VRI i hovedsak dreier 
seg om ‘enkelt-sløyfet’ læring. Det handler også i mange tilfeller om å 
stimulere til å utnytte kjent kunnskap på nye måter (exploitation), mens det 
er mer krevende å stimulerer til utforskning og utvikling av forskningsbasert 
kunnskap i den enkelte bedrift (exploration). Det siste forutsetter blant at det 
jobbes med mer grunnleggende organisasjonsendring i virksomhetene, som 
igjen kan bidra til varig endring av organisasjonens praksis (dobbelt-sløyfet 
læring). Sees dette opp mot skille mellom ‘know how’ og know what’, synes 
det klart at man bidrar med ‘know how’ inn mot bedriftene, og at man i 
tillegg også til en viss grad styrker deres forutsetninger for å forstå 
nødvendigheten av å bruke og utvikle forskningsbasert kunnskap (know 
why).  

Også innenfor en del av de brukerorienterte og brukerstyrte 
programmene har det også vært jobbet en del med mobilisering. Særlig BIA, 
Regionalt forskningsfond og SkatteFUNN har hatt fokus på dette. Noen av 
virkemidlene/ordningene man har benyttet er prosjektverksted, 
søkerkonferanse, idekonkurranser, innovasjonsnettverk. Igjen så må det 
understrekes at vi ikke har presis informasjon om effekten av disse tiltakene, 
men samtidig kan man observere at det er et stort antall nye søkere til flere 
av disse ordningene. Det kan være mange ulike årsaker til dette, men en 
mulig årsak kan være at man gjennom mobiliseringsarbeidet har styrket 
bedriftene absorpsjonskapasitet og dermed deres vilje og evne til å delta i 
FoU. Dette er særlig relevant i tilfeller hvor bedriftene får oppfølging fra 
programadministrasjonen i utviklingen av eget forskningsprosjekt.  
 Mobiliseringsvirkemidler handler om å mobiliserer bedrifter til økt 
bruk av FoU. Noen satsinger i Forskningsrådet, slik som VRI-programmet, 
har slik mobilisering som sin primære aktivitet, mens det for andre 
satsinger/programmer dreier seg om å mobilisere og dyktiggjøre potensielle 
søkere til den aktuelle satsingen eller det aktuelle programmet. Følgelig er 
det viktig at det er en bevissthet i virkemiddelapparatet både i forhold til hva 
man mobiliserer til og hva som er mobiliseringsvirkemidlenes formål. 
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Gjennom mobiliseringsvirkemidlene vil man primært kunne bidra til å styrke 
bedriftenes motivasjon og interesse for bruk av forskningsbasert kunnskap 
og deres tilgang til relevant kunnskap og til relevante nettverk. Dette vil da 
også være de direkte effektene av mobiliseringsvirkemidlene. At bedriftene 
blir dyktigere på å gjennomføre FoU, at de i større grad evner å bruke denne 
forskningsbasert kunnskapen i eget innovasjonsarbeid og man på den måten 
får en mer varig endring i organisasjonene (dvs. ‘dobbelt –sløyfet’ læring) 
vil i hovedsak komme som en effekt av at bedriftene involveres i FoU-arbeid 
og den erfaringen de tilegner seg ved å gjennomføre ekstern finansierte FoU-
prosjekter. I en effektkjedetenkning blir slik læring de mer indirekte 
effektene av mobiliseringsvirkemidlene.148  Unntaket vil være tilfeller hvor 
mobiliseringsvirkemidlene brukes til mer langvarig innsats i enkeltbedrifter 
for å styrke deres FoU-arbeid.  
 Framtidig forskning bør gjennomføre mer inngående analyser av de 
prosessene som ‘settes i gang’ gjennom mobiliseringsvirkemidler. Vi vet for 
lite om hvordan og i hvor stor grad mobiliseringsvirkemidler styrker 
bedriftenes absorpsjonskapasitet og hvilke læringseffekter som generes i 
organisasjonene som eksponeres for mobiliseringstiltak. Det er også for lite 
systematisk kunnskap om i hvor stor grad mobiliseringstiltakene bidrar til 
flere og kvalitativt bedre søknader til Forskningsrådets ordinære programmet 
og satsinger.  

                                                      
148 Jakobsen, S-E, Fosse, J.K., Isaksen, A. og Normann, R. (2014): Drøfting av effekter av 
samarbeidsbaserte innovasjons- og kompetanseprosjekter, Agderforskning rapport 6/2014 
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5 Policy anbefalinger 

Forskningsrådet planlegger en ny regional satsing som fra 2017 skal erstatte 
VRI og Forskningsløft i Nord. I denne rapporten er sentrale elementer i 
kunnskapsgrunnlaget for dette engasjementet diskuterer. Spesifikt diskuterer 
denne rapporten følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvordan identifisere 
regioner og næringsmiljøer der det finnes en betydelig andel bedrifter med 
vekstpotensial som kan utløses dersom bedriftene får bedre tilgang på FoU-
basert kunnskap? 2) Hvordan identifisere næringer med størst behov og 
potensial for mobilisering til næringsrettet FoU? 3) Mulige nye virkemidler 
for å øke bedriftenes evne til å utnytte investeringer i FoU 
(absorpsjonskapasitet). 

5.1 Vekstpotensial gjennom mer forskningsbasert 
innovasjon 

Formålet med kapittel 2 har ikke vært å diskutere mulig lærdom for politikk-
utforming fra den teoretiske diskusjonen og de empiriske analysene. Vi 
velger likevel å trekke ut noen punkter som kan være viktige å ha i mente 
ved utforming av politikk for å styrke tilgangen på FoU og forskningsbasert 
innovasjon i særlig DUI-bedrifter: 

 
 Det å rekruttere flere bedrifter til forskningsbasert innovasjon anses som 

en relevant oppgave for å styrke bedrifters konkurransestyrke og dermed 
muligheter for overlevelse og vekst. Ikke minst er det viktig for å styrke 
evnen til omstilling i DUI-bedrifter og i regioner og næringsmiljøer som 
domineres av slike bedrifter. 

 Det å bedre tilgangen på FoU-basert kunnskap for DUI-bedrifter er også 
relevant. Men det er ikke gitt at bedriftene uten videre kan ta i bruk FoU-
kunnskap og at forskningsmiljøer kan tilby relevant kunnskap. Det må 
derfor også rettes oppmerksomhet mot bedrifters evne til å kunne 
benytte seg av FoU-kunnskap og utdannings- og forskningsmiljøers evne 
til å utvikle og formidle relevant kunnskap til DUI-bedrifter (som en av 
flere oppgaver).  

 Bedrifter kan hente FoU-kunnskap fra der hvor den beste og mest 
relevante kunnskapen er å få tak i. For DUI-bedrifter (som per definisjon 
har liten erfaring med forskningsbasert innovasjon) vil regionale, og til 
dels nasjonale, utdannings- og FoU-institusjoner være sentrale på grunn 
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av geografisk og annen nærhet som styrker muligheter for interaktiv 
læring. Særlig bedrifter i perifere regioner må søke ut av regionen for å 
finne relevante kunnskapskilder. 

 Samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner er kun en av flere 
kilder til FoU-kunnskap for bedrifter. Samarbeid med forskningstunge 
bedrifter, rekruttering, kjøp av maskiner og annet med ‘innebakt’ FoU 
og åpne kilder er også sentralt for svært mange DUI-bedrifter. 

 Mye av arbeidet med å styrke bedrifters forskningsbaserte innovasjon 
må ta utgangspunkt i regioners tradisjonelle næringsspesialiseringer. 
Slike spesialiseringer bygger på noen etablerte, sterke 
lokaliseringsfaktorer, som kan forsterkes med mer bruk av FoU-
kunnskap og gjennom ‘smitteeffekt’ mellom klyngebedrifter.  

 Det kan argumenteres for at det å styrke innovasjonssamarbeid og 
kunnskapsflyt mellom DUI-bedrifter og kunnskapsorganisasjoner er 
mest påkrevd utenfor de mest sentrale regionene. De minst sentrale 
regionene synes både å ha relativt fleste DUI-bedrifter og minst tilgang 
på FoU-basert kunnskap. Sentrale regioner har mange ulike næringer og 
kunnskapsorganisasjoner, som gir bedre muligheter for spontant 
samarbeid og kunnskapsutveksling, kunnskapsflyt gjennom 
arbeidskraftmobilitet og spin-off-prosesser enn i mindre sentrale 
regioner. I mindre sentrale regioner må virkemidler i større grad 
kompensere for mangel på aktører og kunnskapsflyt, og det må da, som 
nevnt, også bygges nettverk til aktører utenfor disse regionene. 

5.2 Identifisering av næringer med behov og potensiale 
for private FoU-investeringer 

Slektskap og beslektet mangfold i den regionale næringsstrukturen har vist 
seg å være viktig i empiriske studier i mange andre land. Den viktigste 
policy-anbefalingen er derfor at myndighetene må være klar over disse 
mekanismene når de utformer forsknings- og innovasjonspolitikk. Mange av 
virkemidlene i den regionale innovasjonspolitikken har vært knyttet til å 
styrke eksisterende spesialiseringer for å stimulere regionale næringsklynger 
til ytterligere utvikling. En slik politikk kan føre til mindre beslektet 
mangfold i regionen og dermed redusere mulighetene for 
kunnskapsoverføringer mellom næringer i regionen. Dette vil kunne bidra til 
en mer stiavhengig regional utvikling med færre muligheter for utvikling av 
nye næringer. En annen populær strategi har vært å stimulere til utvikling av 
nye næringer på områder hvor man antar at nye markedsmuligheter eller 
teknologisk utvikling vil oppstå. Problemet med denne strategien er at 
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mange regioner ser de samme mulighetene slik at konkurransen blir stor. 
Koblingene til eksisterende kompetanse i regionen har også i varierende grad 
vært til stede.  

En politikk som bygger på beslektet mangfold, tar i stedet 
utgangspunkt i den eksisterende regionale næringsstrukturen og ser på 
slektskapet mellom eksisterende aktiviteter i regionen. I stedet for å 
stimulere næringer som allerede er sterke i regionen, vektlegger denne 
tilnærmingen investeringer i FoU-aktiviteter i næringer som er beslektet med 
de sterke næringene. Dette vil kunne gi grunnlag for fremvekst av nye 
næringer og spesialiseringer i regionen. Politikken kan også fokusere på å 
stimulere til samarbeid og kunnskapsoverføringer mellom næringer som ikke 
har slik kontakt i dag, men som kunne dra gjensidig nytte av sterkere 
koblinger til hverandre. På europeisk nivå har EUs politikk knyttet til smart 
spesialisering tatt opp i seg flere av disse elementene. Strategier for smart 
spesialisering er stedsbaserte og bygger på en forståelse av den regionale 
næringsstrukturen og kompetansen, men forsøker å stimulere til utvikling av 
nye næringer i regionen. 

Kapittel 3 har vist flere ulike tilnærminger som kan hjelpe 
myndighetene til å identifisere slektskap i sine regioner. Ved å utføre slike 
analyser på regionalt nivå, kan man skape grunnlag for en strategisk 
diskusjon i regionen om hvilke muligheter og begrensninger den 
eksisterende næringsstrukturen gir for fremveksten av ny FoU- og 
innovasjonsaktivitet i regionen. For å illustrere dette, har kapitlet også vist 
eksempler på analyser av slektskap ved hjelp av en metode – 
arbeidsmobilitet – for fire norske regioner av ulik størrelse. Disse foreløpige 
analysene av slektskap i ulike norske kontekster gir allerede flere 
indikasjoner på ulike regionale utfordringer. For det første viser analysene at 
de regionale kontekstene er svært ulike. Selv regioner av sammenlignbar 
størrelse og sentralitet har ofte helt ulike strukturer når det gjelder slektskap 
mellom næringer. Dette gjør at utviklingen av FoU-strategier bør ta 
utgangspunkt i konkrete analyser av konteksten i den enkelte region. For det 
andre viser analysene at mulighetene for regionale kunnskapsoverføringer 
noen ganger er begrensede. I mange små regioner er det få næringer som er 
slekter til de sentrale eller FoU-intensive næringene i regionen. I slike 
tilfeller er det viktig å stimulere til kontakt med miljøer utenfor regionen 
dersom man skal lykkes med FoU- og innovasjonsaktivitet. 

5.3 Mobiliseringsvirkemidler og absorpsjonskapasitet 

Formålet med denne delen av analysen har vært å drøfte 
mobiliseringsvirkemidler som skal styrke bedrifters evner eller 
forutsetninger for å delta i Forskningsrådets ordinære programmer og 
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satsinger. Vi har gjennomgått relevant teori om organisatorisk læring, drøftet 
erfaringer med mobiliseringsvirkemidler i Forskningsrådet, og diskutert i 
hvilken grad de har bidratt til å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet. Med 
de ressursene og den tiden som har vært avsatt til analysen har det ikke vært 
mulig å gjennomføre en samlet studie av alle mobiliseringsvirkemidler og 
mobiliseringstiltak i Forskningsrådet. Vi har derfor valgt å særlig fokusere 
på VRI-programmet, som er et program som i stor grad handler om å 
mobilisere bedrifter til deltakelse i forskning og å stimulere til mer 
forskningsbasert innovasjon i privat og offentlig sektor. På bakgrunn av 
litteraturgjennomgangen og av vår empiriske analyse kan det trekkes 
følgende policy anbefalinger:  
 
 Utvikling av virkemidler for å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet 

må ta utgangspunkt i bedriftens forutsetninger/ressurser, regional 
innovasjonsinfrastruktur og regional næringsstruktur. Det er også viktig 
at man er bevisst skille mellom potensiell og realisert 
absorpsjonskapasitet når mobiliseringsvirkemidler utvikles og anvendes.  

 For bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring (eks DUI-bedrifter) bør 
det brukes betydelige ressurser på å utvikle potensiell 
absorpsjonskapasitet før fokuset rettes mot realisert absorpsjonskapasitet 

 For bedrifter med en viss eller mye FoU-erfaring (eks STI-bedrifter) vil 
det være fornuftig å bruke mer ressurser inn mot utvikling av realisert 
absorpsjonskapasitet  

 I regioner med flere beslektede bransjer, bør mobiliseringsvirkemidler 
ha et fokus mot å skape nettverk og koblinger på tvers av relaterte 
bransjer og videreutvikle metodikker for såkalt ‘cross-industry’- 
innovasjoner, hvor bedriftene kombinerer kunnskap fra ulike relaterte 
fagfelt i eget innovasjonsarbeid. 

 Det er viktig at man systematiserer og samordner erfaringer som er gjort 
med ulike mobiliseringstiltak innenfor VRI programmet og andre 
programmer og satsinger i Forskningsrådet. Dette gir et potensiale for 
læring på tvers av programmer og satsinger, og er også et godt grunnlag 
for utvikling av nye mobiliseringsvirkemidler.  

 Det synes som om det er særlig krevende å utvikle gode virkemidler for 
mobilitet. Eksempelvis er det viktig med ordninger hvor forskere kan 
oppholde seg i bedrifter eller bedriftsrepresentanter kan oppholde seg 
ved FoU-institusjoner i en gitt periode. Slik utveksling har betydelig 
potensial i seg til å styrke bedriftenes absorpsjonskapasitet.  

 Mobiliseringsvirkemidler vil primært kunne bidra til å styrke bedriftenes 
motivasjon og interesse for bruk av forskningsbasert kunnskap, og deres 
tilgang til relevant kunnskap og relevante nettverk. Dersom man primært 
ønsker å styrke bedriftenes evne til å gjennomføre FoU og i betydelig 
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grad heve kvaliteten på deres FoU-arbeid, forutsettes det at det brukes 
mer ressurser i mobiliseringsarbeidet inn mot enkelt bedrifter. 
Alternativet et at mobiliseringsvirkemidlene kobles med andre relevante 
virkemidler for å styrke forskningskvaliteten i bedriftene. 
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Vedlegg  
Til kapittel 2: De fem næringene med høyest lokaliseringsindeks (etter 
minkende indeks) og med mer enn 200 sysselsatte i fylkene i 2014 

Fylke  Næringsspesialiseringer 
Østfold Papir- og papirvareindustri: farmasøytisk industri: elektroteknisk industri: 

kjemisk industri; gummivare- og plastindustri 
Oslo Radio- og fjernsynskringkasting; informasjonstjenester; film- og TV-prod., 

musikkutgivelse; finans-, forsikringstjenseter; reklamevirksomhet og 
markedsundersøkelser 

Akershus Lufttransport; drikkevareindustri; telekommunikasjon; transporttjenester 
og lagring; agentur- og engroshandel 

Hedmark Lotteri og totalisatorspill; skobruk og tilhørende tjenester; trelast- og 
trevareindustri; reparasjon av varer til personlig bruk; jordbruk og 
tilhørende tjenster, jakt 

Oppland Motorkjøretøyindustri; skogbruk og tilhørende tjenester; jordbruk og 
tilhørende tjenester, jakt; annen industri; trelast- og trevareindustri 

Buskerud Motorkjøretøyindustri; papir- og papirvareindustri; data- og elektronisk 
industri; gummivare- og plastindustri; elektroteknisk industri 

Vestfold Data- og elektronisk industri; petroleums- og kullvareindustri; kjemisk 
industri; bryting og bergverksdrift ellers; metallvareindustri 

Telemark Kjemisk industri; elektroteknisk industri; skogbruk og tilhørende tjenester; 
kraftforsyning; maskinreparasjon og -installasjon 

Aust-Agder Data- og elektronisk industri; skogbruk og tilhørende tjenester; 
drikkevareindustri; trelast- og trevareindustri; finans-, 
forsikringshjelpetjenester 

Vest-Agder Maskinindustri; farmasøytisk industri; metallindustri; 
motorkjøretøyindustri; trelast- og trevareindustri 

Rogaland Utvinning av råolje og naturgass; tjenester til bergverk og utvinning; 
bryting av metallholdig malm; transportmiddelindustri ellers; utleie- og 
leasingvirksomhet 

Hordaland Petroleums- og kullvareindustri; bekledningsindustri; maskinreparasjon- og 
installasjon; forsikring og pensjonskasser; transportmiddelindustri ellers 

Sogn- og 
Fjordane 

Metallindustri; fiske, fangst og akvakultur; jordbruk og tilhørende 
tjenester, fangst; sjøfart; kraftforsyning 

Møre og 
Romsdal 

Møbelindustri; tekstilindustri; sjøfart; fiske, fangst og akvakultur; 
transportmiddelindustri ellers 

Sør-
Trøndelag 

Forskning og utviklingsarbeid; data- og elektronisk industri; papir- og 
papirvareindustri; næringsmiddelindustri; tekstilindustri 

Nord-
Trøndelag 

Papir- og papirvareindustri; jordbruk og tilhørende tjenester, jakt; skogbruk 
og tilhørende tjenester; mineralproduktindustri; fiske, fangst og akvakultur 

Nordland Bryting av metallholdig malm; fiske, fangs og akvakultur; metallindustri; 
lufttransport; sjøtransport 

Troms Landtransport og rørtransport; arkitekter og tekniske konsulenter; 
undervisning; post og distribusjonsvirksomhet; off.adm., forsvar, 
sosialforsikring 

Finnmark Utvinning av råolje og naturgass; bryting av metallholdig malm; 
maskinreparasjon- og installasjon; arbeidskrafttjenester; post og 
distribusjonsvirksomhet 
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Til kapittel 2: Omfang av SkatteFUNN-prosjekter i økonomiske 
regioner, fordelt etter regionale forskningsfondregioner149.  

 
 

 
 

                                                      
149 Kilde: Bearbeidet av Olav Spilling, NIFU 
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Vedlegg til kapittel 3: Regionale slektskapskart 

Slektskapskart for privat næringsliv i Trondheim 

 
Slektskapskart for privat næringsliv i Kristiansand 
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Slektskapskart for privat næringsliv i Kongsberg 
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Slektskapskart for privat næringsliv i Mo i Rana 

 
 

Slektskapskart for privat næringsliv i Lyngdal/Farsund 
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Slektskapskart for privat næringsliv i Kirkenes 
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