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Sammendrag
Teknas Teknologibarometer sier noe om den teknologiske kapasiteten i Norge, sett i forhold til andre
land det er naturlig å sammenlikne seg med. Formålet med rapporten er å få en kunnskapsbasert
debatt om evnen til teknologisk innovasjon, og et faktagrunnlag for politiske grep for å styrke den
norske teknologi- og innovasjonsmuskelen.
I barometeret sammenlikner vi Norge med Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Tyskland og
Nederland. I tillegg tar vi med noen sammenlikninger med Japan, USA og Sør-Korea. Vi bruker 46
ulike indikatorer, fordelt på de seks hovedområdene Teknologisk nivå, Industriell nyskaping og
innovasjon, Befolkningens teknologiforståelse, Internasjonale impulser og mobilitet, Klimateknologi
og Den nordiske modellen.
Norge kommer oppsiktsvekkende lavt ut på teknologisk nivå, og lavest av alle landene som er valgt ut
her. På teknisk kompetanse, hvor Norge har alle forutsetninger for å være gode, ligger Norge lavest
av de landene vi har undersøkt. Av folk i tjueårene er det kun én prosent årlig som uteksamineres
med høyere utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag. Sammenliknet med andre land er
ikke Norge bare langt nede, men avstanden til de andre landene øker over tid. Én av årsakene er at
Norge utdanner stadig flere byråkrater, på bekostning av teknologer. Andelen av de sysselsatte som
har høyere teknisk-naturvitenskaplig utdanning har riktignok økt de siste årene (åtte prosent i 2013,
opp fra drøyt fem prosent i 2008), men dette er en utvikling som går langsommere enn i andre
sammenliknbare land: Norge hadde i 2013 en lavere andel enn både Finland, Sverige, Danmark,
Nederland, Tyskland og Storbritannia. I Finland, Sverige og Storbritannia ligger andelen på over 10
prosent.
På flere IKT-indikatorer gjør Norge det ganske middelmådig. For landene vi har tall for, utgjør IKTsektoren gjennomgående mellom åtte og ti prosent av samlet bruttoprodukt i privat sektor. Norge er
i nedre del av sjiktet med åtte prosent, og lavest av alle utenom Tyskland, på 7 prosent.
Innenfor området «industriell nyskaping og innovasjon» er Norge under gjennomsnittet. Det er
spesielt patentsøknader hvor Norge kommer lavt ut, sammenliknet med andre nordiske land.
Korrigert for sysselsetting i privat sektor ser vi at antall patentsøknader ligger svært lavt,
sammenliknet med Finland, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland.
I Norge er andelen bedriftseiere og nyetablerere på vei ned, noe som er det motsatte av det som
skjer i en rekke andre land.
Alt er likevel ikke like mørkt. I Norge er høyteknologi i ferd med å bli relativt sett viktigere for norsk
eksport enn før, samtidig som det motsatte skjer i andre land, som Finland. Norge ligger foran
Finland, Sverige, Nederland og Storbritannia, på linje med Danmark og like etter Tyskland. Norge har
også, uavhengig av bransje, ganske mange store bedrifter, korrigert for antall innbyggere, som teller
positivt i vår undersøkelse.
Norge kommer også bedre ut enn mange andre land på allmenn teknologiforståelse. Norske
resultater for PISA og TIMSS er noe svakere sammenliknet med de fleste andre land i barometeret,
men Norge gjør det langt bedre bl.a. mht. PC-ferdigheter, utbredelse av fiberinternett, andelen som
har høyere utdanning og numeriske forståelse i den voksne befolkningen. Dette er viktige verdier
som gir Norge et fortrinn i bredde som mange andre land ikke har.
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Ikke minst har Norge store muligheter basert på at vi slår sterkt ut på verdier som tillit, deltakelse og
samarbeid; faktorer som virker positivt for læring, innovasjon og entreprenørskap. Her scorer Norge
høyt, sammen med Danmark: Det er lett å gjøre forretninger her, tilliten mellom mennesker er høy,
vi er relativt langt framme på likestilling mellom kjønnene på arbeidsmarkedet, og Norge har lykkes
godt i å inkludere en stor andel av befolkningen i samfunnslivet.
De enkelte områdene:

Teknologisk nivå: Norge scorer lavt
Norge kommer oppsiktsvekkende lavt ut på teknologisk nivå, og lavest av alle landene som er valgt ut
her.
På teknisk kompetanse ligger Norge lavest, med rundt én prosent av de nyutdannede med høyere
utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag (målt som andel av befolkningen i tjueårene).
Norge er ikke bare langt nede, men avstanden øker over tid. Om man ser på andelen av de
sysselsatte som har høyere teknisk-naturvitenskaplig utdanning, finner vi at Norge de siste årene har
hatt en økning. Andelen er i 2013 på snaut åtte prosent, opp fra drøyt fem prosent i 2008. Likevel er
dette en utvikling som går langsommere enn i andre sammenliknbare land. Norge hadde i 2013 en
lavere andel enn både Finland, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. I Finland,
Sverige og Storbritannia ligger andelen på over 10 prosent.
På forskning kommer Norge også ut lavere enn de fleste andre land det er naturlig å sammenlikne
seg med, og lavere enn forventet – selv etter at vi har gjort en næringsjustert FoU-analyse. Også på
flere IKT-indikatorer gjør Norge det ganske middelmådig. For landene vi har tall for, utgjør IKTsektoren gjennomgående mellom åtte og ti prosent av samlet bruttoprodukt i privat sektor. Norge er
i nedre del av sjiktet med åtte prosent, og lavest av alle utenom Tyskland, på 7 prosent.

Industriell nyskaping og innovasjon: Under gjennomsnittet
Norge framstår sammen med Tyskland og Finland sammenlagt ganske svak og under gjennomsnittet
på industriell nyskaping og innovasjon. Det er spesielt patentsøknader hvor Norge kommer lavt ut,
sammenliknet med andre nordiske land. Korrigert for sysselsetting i privat sektor ser vi at antall
patentsøknader ligger svært lavt, sammenliknet med Finland, Sverige, Danmark, Nederland og
Tyskland. Tallene er svært jevne for alle de fire årene (2004, 2007, 2010 og 2013). I Norge er andelen
bedriftseiere og nyetablerere på vei ned, noe som er det motsatte av det som skjer i en rekke andre
land. På den positive siden ser vi at Norge faktisk har ganske mange store bedrifter, korrigert for
antall innbyggere. Norge ligger foran Finland, Sverige, Nederland og Storbritannia, på linje med
Danmark og like etter Tyskland. I Norge er høyteknologi i ferd med å bli relativt sett viktigere for
norsk eksport enn før, samtidig som det motsatte skjer i andre land, som Finland.
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Teknologiforståelse i befolkningen: Høy i den voksne befolkningen
Norge scorer gjennomsnittlig for indikatorene som inngår i Teknas Teknologibarometer for
befolkningens teknologiforståelse og anvendelse. Norske resultater for PISA og TIMSS er noe svakere
sammenliknet med de fleste andre land i barometeret, men Norge gjør det langt bedre bl.a. mht. PCferdigheter, utbredelse av fiberinternett, andelen som har høyere utdanning og numeriske forståelse
i den voksne befolkningen.

Globalisering: Økte internasjonale impulser og høy mobilitet i Norge
Blant landene i Teknas Teknologibarometer, som i stor grad er preget av åpenhet, scorer Norge
gjennomsnittlig med hensyn til åpenhet i økonomien, men utviklingen går i retning av høyere
utenlandsk eierskap i Norge og høyere norsk eierskap i utlandet. Norge scorer samlet høyt for
mobilitet: Blant annet studerer mange norske studenter i utlandet, og det er relativt høy mobilitet
blant teknisk-naturvitenskapelig personell.

Klimateknologi: Energieffektiv produksjon, men høye utslipp per innbygger
Klimautslipp er et resultat av hva slags produksjonsteknologi man bruker, og i høy grad et teknologisk
spørsmål: For å redusere klimautslippene må det utvikles teknologi som bidrar til at behovet for
energi blir lavere per produksjonsenhet, og det må utvikles teknologi som reduserer utslippene fra
forbruk av energi. Sammenliknet med de øvrige landene i Teknas Teknologibarometer har Norge en
relativt høy energieffektivitet i produksjonen, og av det samlede energiforbruket er en høy andel fra
fornybare kilder. Utslippsnivået i forhold til antall innbyggere er imidlertid høyt.

Den nordiske modellen: Stor tillit og høy kvinnelig yrkesdeltakelse
Den nordiske modellen dreier seg i denne rapporten om hvordan verdier som tillit, deltakelse og
samarbeid bidrar til et bedre klima for læring, innovasjon og entreprenørskap. Her scorer Norge høyt,
sammen med Danmark: Det er lett å gjøre forretninger her, tilliten mellom mennesker er høy, det er
relativt høy likestilling mellom kjønnene på arbeidsmarkedet, og Norge har lykkes godt i å inkludere
en stor andel av befolkningen i samfunnslivet.
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Samlet sett: Norge midt på treet

Samlet sett kommer Norge ut midt på treet blant de syv landene som inngår i Teknologibarometeret,
bak både Danmark og Sverige, som ligger på topp. På områdene Industriell nyskaping og innovasjon
og Teknologisk nivå scorer Norge langt lavere enn gjennomsnittet. Norge scorer særlig bra på
områdene den nordiske modellen, internasjonale impulser og mobilitet og klimateknologi. For
befolkningens teknologiforståelse og -anvendelse ligger Norge mer midt på treet.

Figur 1. Samlet indikator alle områder1
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Samtidig kommer Norge best ut av alle landene på makroøkonomiske resultatindikatorer, som
produktivitet og sysselsetting. Dette kan tolkes på minst tre måter:




At indikatorene måler rett, og at de peker mot framtidig, svak utvikling i produktivitet
At de indikatorene vi bruker ikke treffer riktig
At «den nordiske modellen» betyr relativt sett mer for sysselsetting og produktivitet, enn det
teknologisk utvikling gjør

Her skal vi være varsomme med å konkludere, fordi alle tre forklaringene kan ha en viss grad av
sannhet i seg. I rapporten peker vi likevel på noen konkrete områder hvor utviklingen har vært svak
eller negativ de årene som bygger mot en framtidig, svak utvikling i produktivitet:


1

Utdanningsinstitusjonene i Norge har lenge har hatt en finansiering som har styrket fag med
lave undervisningsutgifter per student. Dette har direkte konsekvenser for hvilke
studieplasser som de enkelte institusjonene tilbyr. Det har medført vekst i spesielt
økonomiske/administrative fag, på bekostning av dyrere teknologi- og realfag.

Alle områder er gitt samme vekt.
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Norge har svært lave tall for nyutdannede med høyere utdanning innen teknisknaturvitenskapelige fag, sammenliknet alle andre land vi har sammenliknet med.
Norge har en relativt lav andel av arbeidsstyrken som jobber i kunnskapsbaserte næringer,
som forskning og utvikling, IKT-intensive yrker og høyteknologiske bransjer.
Om man ser på andelen av de sysselsatte som har høyere teknisk-naturvitenskapelig
utdanning, hadde Norge i 2013 en lavere andel enn både Finland, Sverige, Danmark,
Nederland, Tyskland og Storbritannia. De sist års vekst i andelen er langsommere enn i andre
sammenliknbare land.
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Forord
Teknas Teknologibarometer er inspirert av den finske TEKBARO (2014), Teknas søsterorganisasjon,
som har målt Finlands tekniske og naturvitenskapelige kompetanse de siste ti årene, og sett dette i
sammenheng med økonomisk og samfunnsmessig utvikling. Vi har, som Finland, benyttet anerkjente
statistikkilder, som OECD og Eurostat, i tillegg til andre anerkjente kilder, som
Produktivitetskommisjonens første rapport og «Det norske forsknings- og innovasjonssystemet –
statistikk og indikatorstatistikk» utgitt av NIFU/Forskningsrådet. Det norske barometeret skiller seg
imidlertid fra det finske teknologibarometeret både når det gjelder hovedområder og når det gjelder
flere enkeltindikatorer. Vi har for eksempel lagt mindre vekt på bærekraft og klima, og mer vekt på
rene teknologiindikatorer.
Forfatterne bak rapporten er Thor Egil Braadland og Tormod Reiersen i Teknas generalsekretariat,
Seksjon for samfunnspolitikk og analyse. Hans Kåre Flø og Sonia Monfort Roedelé har bidratt med
konstruktive kommentarer og ideer underveis.
Vi håper rapporten kan inspirere debatten i Norge, og tar gjerne imot innspill til forbedringer til neste
Teknas Teknologibarometer.

Terje Sletnes
Direktør, Seksjon for samfunnspolitikk og analyse
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«Teknas Teknologibarometer – et nyttig redskap»
Slik jeg ser det, krever god innovasjonspolitisk tenkning at man klarer å kombinere fire typer
kunnskap på en god måte:
1. Gode og relevante eksempler på hvordan enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner
faktisk innoverer.
2. Relevant statistikk som kan brukes til å måle menneskers og organisasjoners evne til å lære
og innovere.
3. Gode fortellinger, modeller og teorier som setter eksempler og tall inn i meningsfulle
rammer.
4. En god forståelse av hvordan ulike innovasjonspolitiske tiltak kan brukes til å nå ulike mål og
av samspillet mellom disse virkemidlene.
Dessverre blir vi alt for ofte fristet til å lete etter tall som bekrefter våre egne interesser på området
og holde oss til dem. Eller -- om jeg skal være litt mindre Machiavellisk -- vi blir fristet til å tro at det
er en enkel indikator der ute som kan brukes til å måle temperaturen på næringslivets
innovasjonsevne generelt og at vi så kan bruke denne indikatoren til å styre den innovasjonspolitiske
innsatsen.
Er det noe innovasjonsforskningen har vist oss er det at virkeligheten er svært kompleks og at
samspillet mellom mennesker, bedrifter, kunnskapsorganisasjoner og rammebetingelser krever en
langt bredere tilnærming. På statistikksiden trenger vi mange målinger, indikatorer som fanger opp
ulike typer bedrifter, næringer, klynger, innovasjonstyper og måter å lære og samarbeide på. Vi kan
bruke disse tallene til å teste vår forforståelse og til å korrigere våre fordommer om vi går i feil
retning. Vi kan ikke utlede politikk fra tall, men vi kan bruke dem til å gjøre politikken bedre og mer
målrettet.
Jeg er derfor glad for at Tekna har tatt initiativ til å presentere og drøfte et bredt sett med
indikatorer av relevans for innovasjonspolitikken. Tekna har funnet det nødvendig å foreta en viss
avgrensing; dette er et teknologibarometer, tross alt. Men rapporten inneholder også statistikk for
blant annet kulturelle og sosiale rammebetingelser. Dette gjør at vi kan bruke barometeret også når
vi skal diskutere andre typer innovasjon.
Gjennom Kunnskapsdugnaden og Lerchendal-konferansen har Tekna har allerede etablert seg som et
av landets ledende miljøer for innovasjonspolitisk tenkning. Nå har de gitt oss enda et nyttig
innovasjonspolitisk redskap. Jeg gleder meg til å diskutere rapportens funn og tolkninger med Tekna
og andre som brenner for innovasjon.

Per M. Koch
Seniorrådgiver i Innovasjon Norge
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Innledning

1. Innledning
Teknas Teknologibarometer skal bidra til å fremme faktabaserte diskusjoner og beslutninger knyttet
til teknologiutviklingen i Norge. Kunnskapspolitikk, forskningspolitikk, næringspolitikk og
arbeidsmarkedspolitikk er alle viktige drivere for den teknologiske utviklingen i Norge. Indikatorene i
denne rapporten skal reflektere dette.
Vi deler indikatorsettet inn i seks hovedområder, med til sammen 46 indikatorer. De seks
hovedområdene er:

Befolkningens teknologiforståelse og -anvendelse
For at samfunnet skal kunne ta i bruk teknologi er den allmenne teknologiforståelsen i samfunnet
som helhet sentralt. Dette området skal derfor fange opp elementer ved det norske skolesystemet
(resultater på internasjonale prøver som PISA, TIMMS og PIAAC), andelen av befolkningen som har
høyere utdanning, utbredelsen av raskt bredbånd samt andelen av befolkningen og virksomhetene
som handler online.

Teknologisk nivå
God rekruttering til utdanning og forskning i teknisk-naturvitenskapelige fag på et høyt internasjonalt
nivå er avgjørende for fremtidig produktivitetsutvikling og vekst. Å bygge opp fremragende
fagmiljøer er avgjørende for å skape innovasjon og verdiskaping og for å ivareta og beskytte
samfunnet på en god måte. Utdannings- og forskningspolitikken må stimulere til økt samarbeid
mellom universiteter og høyskoler, FoU-institutter og næringsliv nasjonalt og internasjonalt.
Indikatorene i denne rapporten peker mot hvordan noen av disse målsettingene oppfylles.

Industriell nyskaping og innovasjon
Kunnskapen får først verdi når den anvendes industrielt. Vi inkluderer derfor indikatorer som belyser
patentsøknader, entreprenørskap og innovasjon.

Internasjonale impulser og mobilitet
En liten, åpen økonomi må utnytte internasjonal teknologiutvikling må legge til rette for teknologisk
adopsjon. Samtidig blir arbeidsmarkedet stadig mer internasjonalt rettet, og språkkompetanse og
internasjonal erfaring vektlegges i økende grad. Vi har derfor tatt med indikatorer som fanger opp
både økonomiens åpenhet og impulser gjennom studenters utenlandsopphold og mobilitet i
arbeidsstyrken.

Den nordiske modellen
Den nordiske modellen dreier seg om hvordan verdier som tillit, deltakelse og samarbeid bidrar til et
bedre klima for læring, innovasjon og entreprenørskap. Innenfor dette hovedområdet har vi valgt
indikatorer innenfor områder som yrkesdeltakelse og likestilling mellom kjønnene, tillit mellom
innbyggerne i landet og deltakelse i arbeidslivet.

Klimateknologi
Klimautslipp er et resultat av hva slags produksjonsteknologi man bruker, og i høy grad et teknologisk
spørsmål: For å redusere klimautslippene må det utvikles teknologi som bidrar til at behovet for
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energi blir lavere per produksjonsenhet, og det må utvikles teknologi som reduserer utslippene fra
forbruk av energi. For å sammenlikne landenes vei mot et bærekraftig samfunn, ser vi på
energiforbruk i produksjonen, andel av energiforbruk fra fornybare kilder og drivhusgassutslipp i
forhold til befolkningens størrelse.
Tabellen under gir en oversikt over de enkelte variablene som er brukt under de seks
hovedområdene.

Tabell 1. Indikatorer i Teknas Teknologibarometer
Teknologiforståelse/
-anvendelse

Teknologisk nivå

15-åringers naturfagferdigheter PISA
15 åringers matematiske ferdigheter PISA
4. klassingers matematikkunnskaper, TIMMS
4. klassingers naturfagkunnskaper, TIMSS
Den voksne befolkningens tallforståelse, PIAAC
Andelen av befolkningen 15-64 år som har høyere utdanning
Andelen som oppgir at de har utført fem eller seks av seks PC-aktiviteter
Antall bredbåndabonnement per 100 innbyggere
Andelen bredbåndabonnement som er fiber
Andelen av virksomhetene som har minst én prosent av omsetningen online
Andelen av befolkningen som har handlet på Internett siste 3 måneder
Tekniskvitenskapelig
kompetanse

Andelen av befolkningen 20-29 år som er nyutdannet innenfor teknisknaturvitenskapelige fag
Andel sysselsatte med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning
Sysselsetting i teknologi- og kunnskapsintensive sektorer

Investeringer i
FoU

Andel av totale årsverk som jobber med forskning og utvikling
Andelen av verdiskapingen i næringslivet som går til forskning og utvikling, næringsjustert
IKT-sektors andel av bruttoproduktet, næringer
Andel sysselsatte i IKT-intensive yrker
Innbyggere som har samhandlet med offentlig sektor siste år ved hjelp av internett

IKT-økonomi

Industriell nyskaping Teknologisk front Patentsøknader til EPO, per million innbyggere
og Innovasjon
Antall vitenskapelige og teknologiske journalartikler, prosent av antall innb.
EU: Designsøknader per million innbyggere
EU: Varemerkesøknader per million innbyggere

Internasjonale
impulser og
mobilitet

Innovasjon

Andel virksomheter som har produkt- eller prosessinnovasjon
Andel av virksomhetene som har minst 250 ansatte
Høyteknologi eksport som % av eksport av bearbeidede varer

Entreprenørskap

Andelen av befolkningen 18-64 år som er selvstendig næringsdrivende
Andel personer i alderen 18-64 år som har eller er i ferd med å skape egen ny virksomhet
Venturekapital i prosent av BNP

Åpen økonomi

Eksport + import som prosent av BNP
Utgående investeringer, beholdning
Inngående investeringer, beholdning
Summen av inngående og utgående investeringer i løpet av et år
Utenlandske studenter i Norge i prosent av studenter i Norge
Norske studenter i utlandet i prosent av norske studenter
Forskere ansatt i annet land enn der de har statsborgerskap
Skifte av jobb, teknisk-naturvitenskapelig personell

Mobilitet

Den nordiske
modellen

“Ease of Doing Business” fra World Bank Group
Indikator for tillit mellom mennesker
Kvinners lønn som andel av menns
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Kvinners sysselsettingsdeltakelse i fht. menns sysselsettingsdeltakelse
Andelen av kandidater høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning som er kvinner
Andel av befolkningen som ikke står i fare for fattigdom eller sosial eksklusjon
Klimateknologi

Energiforbruk i fht. BNP
Andel av energiforbruk fra fornybare kilder
Drivhusgassutslipp per befolkning

Kort om metode
Scoren på de enkelte samleindikatorene er utarbeidet ved å normalisere («standardisering»), slik at
man kan sammenligne datasett som har forskjellig gjennomsnitt og standardavvik. Midtverdien vil da
være lik 0. Verdier under 0 tilsier en score under gjennomsnittet, mens en score over 0 tilsier en verdi
over gjennomsnittet. Verdien til en kombinert indeks består av det aritmetiske gjennomsnittet av de
standardiserte indikatorene som inngår i den kombinerte indikatoren. I noen grad har vi også vektet
indikatorene, noe det er gjort nærmere rede for i forbindelse med de respektive figurene.
Indikatorene er følsomme både for hvilken statistikk som inngår og vektingen av dem, så igjen;
indikatorene er ingen fasit, men et hjelpemiddel til å systematisere informasjonen.
De kombinerte indikatorene er ikke utarbeidet for Sør-Korea, USA og Japan, da mange data mangler
for disse landene, blant annet som følge av at de ikke deltar i Eurostat-samarbeidet. Vi presenterer
likevel resultater på statistikknivå for disse landene der vi har funnet data.
Vi går nærmere inn på metodiske utfordringer i kapittelet «Metodiske momenter» helt bakerst i
rapporten.
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2. Makroøkonomiske hovedstørrelser
Høy produksjon og sysselsetting og lav ledighet i Norge
Norge har et svært høyt velstandsnivå og høy BNP per innbygger. Andelen av befolkningen som er
sysselsatt, er høyere enn i de aller fleste andre vestlige land, se Figur 2. Samtidig er arbeidsledigheten
lav, se Figur 3. I noen grad kan dette tilskrives inntekter fra petroleumsvirksomheten. I Norge utgjør
petroleumsressursene bare om lag 3 prosent av nasjonalformuen, mens humankapital, de
menneskelige ressursene, utgjør rundt 80 prosent.

Figur 2. Andelen av befolkningen i alderen 15-64 år som er sysselsatt2
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Kilde: OECD.

BNP per timeverk er et begrep som brukes til å beskrive arbeidsproduktivitet, og sier noe om
avkastningen av bruk av humankapitalen. Norge ligger også helt i tet når det gjelder
bruttonasjonalprodukt per utførte timeverk, som er et mål på arbeidsproduktivitet, jf. Figur 43. Dette

2

https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
Arbeidsproduktiviteten måler ikke teknologisk fremgang eller endring av sammensetningen av arbeid og kapital.
Arbeidsproduktiviteten er imidlertid lettest å beregne, formidle og sammenligne mellom land, og er mest robust overfor
svakheter og endringer i nasjonalregnskapet, samtidig som den er sterkt korrelert med totalfaktorproduktivitet. Om lag 80
prosent av de samlede ressursene i Norge er arbeidskraft. BNP per timeverk gir ett bilde på hvordan denne arbeidskraften
forvaltes. Tømmingen av ikke-fornybare naturressurser regnes ikke med i faktorinnsatsen i nasjonalregnskapet, og en stor del
av produksjonsverdien kan være grunnrente. Produktivitetskommisjonen gir en grundig begrunnelse for hvorfor det kan
være hensiktsmessig å studere BNP per timeverk for fastlandsøkonomien når man studerer utviklingen i
arbeidsproduktiviteten over tid. Se Produktivitetskommisjonens første rapport (2015) for en nærmere redegjørelse for
styrker og svakheter ved ulike produktivitetsbegrep og vurderinger av sammenliknbarheten mellom land.
3
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gjelder også når utvinning av olje og gass holdes utenom4. Figur 5 viser utviklingen fra 1995. I årene
rundt finanskrisen i 2008 var utviklingen svak, noe vi også ser i en rekke andre vestlige land.
Figur 3. Andelen av arbeidsstyrken som er arbeidsløs. Harmoniserte ledighetsrater5
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Kilde: OECD.

Figur 4. BNP per timeverk6. Faste USD 2005-dollar. Kjøpekraftskorrigert
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Kilder: OECD, SSB og Tekna.

4

Imidlertid er også fastlandsøkonomien påvirket av petroleumsvirksomheten.
5 https://data.oecd.org/unemp/harmonised-unemployment-rate-hur.htm
6 BNP FastlandsNorge.
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Figur 5. Arbeidsproduktivitet målt BNP per timeverk for Fastlands-Norge i faste priser. Indeks.
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Kilde: SSB/Tekna.

Figur 6 oppsummerer de viktige indikatorene for arbeidsproduktivitet, sysselsetting og
arbeidsledighet. Norge scorer høyere enn alle andre land vi sammenlikner oss med i denne
rapporten. Når vi nå skal undersøke en rekke indikatorer med betydning for utviklingen i de ulike
lands økonomier, er det viktig å ha dette som et bakteppe.

Figur 6. Oppsummering av noen viktige makroøkonomiske indikatorer7
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7

De tre indikatorene er vektet likt.
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3. Befolkningens teknologiforståelse og -anvendelse
For at samfunnet skal kunne ta i bruk teknologi, er teknologiforståelsen i samfunnet som helhet
sentralt. Det er ikke tilstrekkelig at samfunnet har mange flinke teknologer som kan ta i bruk og
videreutvikle teknologi. Høy teknologikompetanse i befolkningen bidrar til at teknologi tas i bruk og
at ny teknologi utvikles.
Norge scorer alt i alt nokså gjennomsnittlig på befolkningens teknologiforståelse- og anvendelse.
Ungdommens matematikkforståelse er noe svakere enn i flere andre land, men Norge gjør det langt
bedre bl.a. mht. PC-ferdigheter, utbredelse av fiberinternett, andelen som har høyere utdanning og
målinger av den numeriske forståelsen i den voksne befolkningen. Norge kommer dermed relativt bra
ut totalt sett for dette området. Finland på den annen side scorer høyt når det gjelder skoleresultater,
men svakere mht. en del av IKT-indikatorene. Danmark kommer samlet best ut, og scorer jevnt bra på
de fleste områder.

For å måle befolkningens teknologiforståelse og -anvendelse i Norge, ser vi på følgende elleve
variabler:
-

15 åringers matematikkunnskaper PISA
15-åringers naturfaglige kompetanse PISA
4. klassingers matematikkunnskaper, TIMMS
4. klassingers naturfagkunnskaper, TIMSS
Den voksne befolkningens tallforståelse, PIAAC
Andelen 25-64 år med høyere utdanning
Selvrapporterte PC-ferdigheter i befolkningen
Antall bredbåndabonnement per 100 innbyggere
Andelen bredbåndabonnement som er fiber
Andelen av befolkningen som har handlet på Internett siste 3 måneder
Andelen av virksomhetene som har minst én prosent av omsetningen online

Norge scorer noe lavere for elevers ferdigheter i naturfag og matematikk
Programme for International Student Assessment (PISA) er en internasjonal undersøkelse av
skolesystemene i ulike land i regi av OECD). Målet med prosjektet er blant annet å kartlegge 15-årige
skoleelevers kunnskaper i matematikk, naturfag og lesing. Studien blir gjennomført hvert tredje år
med ulik vekting av de tre hovedområdene8. Siste resultater er fra 2012. Figur 7 og Figur 8 viser
resultater for norske 15-åringers naturfagferdigheter og matematikkferdigheter i henhold til PISAundersøkelsen. Vi ser at Norge og Sverige scorer noe lavere enn øvrige land både mht. matematikkog naturfagferdigheter, men forskjellene er små og minkende (merk at aksen er skalert). Avstand
mellom Finland og Norge er på 5-6 prosent. Norske resultater holder seg jevnt over år, mens svenske

8

http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/pisa/
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resultater går noe ned. Finland har også noe nedgang de siste årene. Naturfagferdighetene i Finland
er omtrent på linje med i Japan og i Sør-Korea.
PISA viser imidlertid også at norske elever er kreative og de angriper problemer med en stor
forståelse sammenliknet med andre.
Ifølge ICILS (Se Ottestad et.al (2014)), en komparativ studie av ungdomsskoleelevers digitale
ferdigheter i 18 land i 2013, presterer norske elever godt over det internasjonale gjennomsnittet på
den digitale prøven, og Norge befinner seg blant de høyt presterende landene i undersøkelsen. På
grunn av varierende antall deltakere understrekes det at sammenlikning av gjennomsnittsnivå er
beheftet med stor usikkerhet. Disse tallene er ikke med i indikatorsettet som er brukt her.

Figur 7. 15-åringers naturfagferdigheter (skalert y-akse)9. Poeng (skalert y-akse).
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Kilde: OECD-PISA.

9

http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results.htm
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Figur 8. 15-åringers matematiske ferdigheter (skalert y-akse). Poeng (skalert y-akse).
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Kilde: OECD-PISA.

TIMSS måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag på 4./5. og 8./9. trinn. Gjennom
spørreskjemaer samles det i tillegg inn relevant informasjon om elevene, lærerne og skolene som
brukes i analysene av datamaterialet.10 TIMSS ledes internasjonalt av forskere ved Boston College i
USA, mens sekretariatet for IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement) ligger i Amsterdam i Nederland. TIMMS gjennomføres hvert fjerde år. Siste resultater
er fra 2011. Resultatene, Figur 9, er langt på vei i tråd med resultatene fra PISA-undersøkelsen. Norge
scorer noe lavere sammenliknet med de øvrige landene i barometeret. Avstanden til Finland er på
omtrent 10 prosent.

10

http://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekt-sider/timss-norge/
http://timss.bc.edu/timss2011/international-results-mathematics.html, Rapporter: “TIMSS 2011 International Results in
Mathematics”, “TIMSS 2011 International Results in Science”.
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Figur 9. Resultater fra TIMMS-undersøkelse for 4.klasse og 8. klasse 2011. Matematiske og
naturfaglige ferdigheter. Indekser. Kun 4. klasse inngår i indikator (skalert y-akse)
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Kilde: TIMMS.

PIAAC er en undersøkelse koordinert gjennom OECD som måler ferdigheter til den voksne
befolkningen. Undersøkelsen ble gjennomført i 24 land i 2012. Norge ligger på linje med de øvrige
landene i denne undersøkelsen, se Figur 10. Dette tyder på at forskjeller som observeres blant elever
i yngre alder et stykke på vei utliknes gjennom arbeidslivet og seinere utdanning. Vi ser også at SørKorea, som scorer høyt på TIMSS og PISA, kommer relativt svakt ut i denne undersøkelsen11.

11

I PIAAC så man også på den voksne befolkningens evne til problemløsning i IKT-miljø. Japan scorer høyt, men også Sverige,
Finland, Norge og Nederland ligger langt fremme. Danmark, Sør-Korea og Tyskland ligger litt lenger bak, mens Storbritannia
og særlig USA nærmer seg bunnen.
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Figur 10.

Score for voksnes numeriske forståelse (2012)12. Indekser. (Skalert y-akse)

300
290
280
270
260
250
240
230
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Høyere utdanning kan i seg selv bidra til å utvikle evnen til å ta i bruk teknologi. Figur 11 viser at
Norge i likhet med de fleste andre land har en økende andel av befolkningen med høyere utdanning.
Andelen er imidlertid noe lavere enn i land som USA, Japan, Sør-Korea og Storbritannia, men høyere
enn i Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige.
Figur 11.

Andelen av befolkningen 15-64 år som har høyere utdanning13. Skalert y-akse
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Kilde: OECD: Education at a Glance (2014).

12
13

http://www.oecd.org/site/piaac/. Table A26A. OECD Skills Outlook 2013.
Avlagt eksamen på høyere nivå enn videregående skole, som inngår i et løp til en høyere grad.
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Norge lenger fremme med hensyn til å ta i bruk IKT
SSB (2015) skriver i et notat at «Gjennomgående viser studiene at utbredelsen av
bredbåndsinfrastruktur har hatt en positiv effekt på økonomisk vekst og produktivitet (spesielt når en
kritisk masse av infrastruktur er på plass), samt på arbeidsmarkedsrelaterte forhold som jobbsøking
og yrkesdeltakelse. Bredbåndsutbygging i geografiske områder der det står dårlig til økonomisk eller i
grisgrendte strøk viser seg å ha utjevnende effekter sammenliknet med områder med veletablert
bredbåndsinfrastruktur»14.
Dette viser at muligheter til å ta i bruk internett på en effektiv måte, både for virksomheter og
befolkningen ellers, er svært viktig for samfunnsøkonomien. Dette er også i tråd med en
undersøkelse Menon (2015) gjennomførte for IKT-Norge i år. En studie den rapporten viser til, har
påvist at land som har vært raske i å utvikle bredbånd, har fått et engangsløft i BNP per innbygger og
også høyere veksttakt.
Under følger en statistikk for befolkningens PC-ferdigheter, utbredelse av bredbånd og bruk av
internett til å handle. Disse kan indikere hvor langt befolkningen i de ulike landene er kommet mht. å
ta ny teknologi i bruk.
Norge er langt fremme med hensyn til selvrapporterte PC-ferdigheter, se Figur 12.

Figur 12.

Andelen som oppgir at de har utført fem eller seks av seks PC-aktiviteter15. 2014
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Kilde: Eurostat.

14

http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/okonomiske-effekter-knyttet-til-innforing-og-brukav-bredband
15http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc460.
Fra Eurostat: “Copy or move a file or folder; use copy and paste tools to duplicate or move information within a document;
use basis arithmetic formula (add, substract, multiply, divide) in a spreadsheet; compress files; connect and install new
devices, e.g. a printer or a modem; write a computer program using a specialized programming language. Instead of the item
on having connected and installed new devices, the 2005 items included the use of a mouse to launch programs such as an
internet browser or word processor.”
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Små forskjeller mht. utbredelsen av bredbånd
Vi ser at det er små forskjeller mht. utbredelsen av bredbånd, Figur 13. Imidlertid varierer
utbredelsen av høykapasitetsbredbånd av fiber betydelig mellom landene, Figur 14. Norge ligger
omtrent midt på treet, mens Japan og Sør-Korea ligger betydelig høyere enn de øvrige landene.
Norge ligger videre høyt når det gjelder andelen av virksomhetene som har minst én prosent av
omsetningen online, og mer midt på treet når det gjelder andelen av befolkningen som har handlet
online siste tre måneder, se Figur 15 og Figur 16.

Figur 13.

Antall bredbåndabonnement per 100 innbyggere. 201416
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Kilde: OECD, Key ICT indicators.

16

http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm
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Figur 14.

Andelen av bredbåndabonnementene som er fiber17. 2014
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Kilde: OECD. Key ICT indicators.

Figur 15.
Andelen av virksomhetene med minst 10 ansatte som har minst én prosent av
omsetningen av varer eller tjenester online18
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17
18

http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_eseln2&lang=en
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Figur 16.

Andelen av befolkningen som har handlet online siste 3 måneder19
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Kilde: Eurostat.

Norsk befolknings teknologiforståelse og -anvendelse på det jevne i Norden
Figur 17 viser at Norge alt i alt scorer noe over gjennomsnittlig for indikatorene som inngår i
befolkningens teknologiforståelse. Resultatene for PISA og TIMSS er relativt svake sammenliknet med
andre land i barometeret, men Norge gjør det bedre bl.a. mht. PC-ferdigheter i befolkningen,
utbredelse av fiberinternett, andelen som har høyere utdanning og målinger av den numeriske
forståelsen i den voksne befolkningen. Finland på den annen side scorer høyt når det gjelder
skoleresultater, men svakere mht. enkelte av IKT-indikatorene. Danmark scorer jevnt bra på de fleste
indikatorer.

19

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ec_ibuy&lang=en
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Figur 17.

Befolkningens teknologiforståelse, oppsummert20
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20

PISA- og TIMMS undersøkelsene er vektet med 0,25 hver for å unngå at disse får for mye vekt samlet. Tilsvarende er
numerisk forståelse PIAAC, virksomheters omsetning online og befolkningens handel online samt antall
bredbåndsabonnementer per 100 innbyggere og andelen fiber i bredbåndsabonnementene vektet med 0,5 hver. Øvrige
indikatorer har vekten 1 i samleindikatoren for befolkningens teknologiforståelse.
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4. Teknologisk nivå
Et lands teknologiske nivå skal si noe om i hvilken grad en nasjon greier å bygge teknologisk
kapasitet, i form av teknologi- og realfagskompetanse, evne til teknologisk og forskningsbasert
innovasjon og evne til å ta i bruk ny teknologi.
Norge kommer oppsiktsvekkende lavt ut på teknologisk nivå, og er lavest av alle landene som er valgt
ut her. På teknisk kompetanse ligger Norge lavest, med rundt én prosent av nyutdannede med høyere
utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag som andel av befolkningen 20-29 år. Norge er
ikke bare langt nede, men avstanden øker over tid. Om man ser på andelen av de sysselsatte som har
høyere teknisk-naturvitenskaplig utdanning, finner vi at Norge de siste årene har hatt en økning i
andelen. Andelen er i 2013 på snaut åtte prosent, opp fra drøyt fem prosent i 2008. Likevel er dette en
utvikling som går langsommere enn i andre sammenliknbare land. Norge hadde i 2013 en lavere
andel enn både Finland, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. I Finland, Sverige og
Storbritannia ligger andelen på over 10 prosent. På forskning kommer Norge også ut lavere enn de
fleste andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og lavere enn forventet – spesielt etter at vi
har gjort en næringsjustert FoU-analyse (se detaljer lenger nede). Også på IKT gjør Norge det ganske
middelmådig. For landene vi har tall for, utgjør IKT-sektoren gjennomgående mellom åtte og ti
prosent av samlet bruttoprodukt i privat sektor. Norge er i nedre del av sjiktet med åtte prosent, og
lavest av alle utenom Tyskland, på 7 prosent.
Viktigheten av tverrfaglighet, at teknologer og andre fagrepresentanter må kunne kommunisere
sammen og samarbeide om å problemløsninger, kan være underkommunisert i slike indikatorsett.
IKT-teknologi er for eksempel avhengig av en bred teknologiforståelse og tverrfaglig samarbeid for å
finne gode løsninger som ivaretar ulike behov.
For å måle teknologisk nivå i Norge, ser vi på tre områder med til sammen 2 + 3 + 3 = 8 variabler:
Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse:
-

Nyutdannede med høyere utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag som andel av
befolkningen (20-29 år)
Andel sysselsatte med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning

Forskning og utvikling:
-

Andel sysselsatte som jobber i teknologiintensiv sektor
Andelen av arbeidsstyrken som jobber med forskning og utvikling
Næringsjustert andel av verdiskapingen i næringslivet som går til forskning og utvikling

IKT i økonomien:
-

IKT-sektorens andel av samlet bruttoprodukt i næringene
Andelen av de sysselsatte som er i IKT-intensive yrker
Andel innbyggere som har samhandlet med offentlig sektor siste år ved hjelp av internett
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Teknisk- naturvitenskapelig kompetanse
Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse er et område vi har satt sammen av tre indikatorer:




Nyutdannede med høyere utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag som andel av
befolkningen (20-29 år)
Andel sysselsatte med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning
Andel sysselsatte som jobber i teknologiintensiv sektor

For Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse kommer Norge svært lavt ut sammenliknet med alle
andre land i Teknas Teknologibarometer. Dette skyldes både relativt få nyutdannede med denne
kompetansen, og en lav andel med denne utdanningen blant de sysselsatte.

Figur 18.

Oppsummering teknisk-naturvitenskapelig kompetanse21
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Overraskende lav andel nyutdannede med høyere utdanning innen tekniske og
naturvitenskapelige fag
Andel nyutdannede med høyere utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag som andel av
befolkningen (20-29 år) er en interessant indikator av flere årsaker. Den sier noe om den nasjonale
prioriteringen av teknologi- og realfagsutdanning opp mot andre karriereveier (fag og yrker). En høy
andel her betyr at samfunnet bygger bedre teknologisk kapasitet enn de som ligger lavt. Den er
samtidig en viktig indikator på den måten at den peker tydelig framover, ved at dagens studenter er
morgendagens teknologer.

21

Alle delindikatorer teller likt.
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Oversikten viser at Norge kommer overraskende lavt ut på en slik måling (Figur 19). Av de sju
utvalgte landene ligger Norge nederst, med rundt én prosent av nyutdannede med høyere utdanning
innen tekniske og naturvitenskapelige fag som andel av befolkningen (20-29 år).
Som figuren under viser, er ikke bare Norge langt nede, men avstanden øker over tid. Mens andelen
for Norge er jevn på 0,9-1,0 prosent i perioden 2003-2012, øker andre land i samme periode andelen
til det dobbelte sammenliknet med Norge.

Figur 19.
Nyutdannede med høyere utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige fag. I prosent
av befolkningen 20-29 år
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Kilde: Eurostat.

Både Finlands, Danmarks og Storbritannias andel av nyutdannede med høyere utdanning innen
tekniske og naturvitenskapelige fag er på rundt det dobbelte av Norge i 2013. Både Finland,
Nederland og Tyskland har hatt en økning i andelen i denne perioden, mens altså Norge har ligget
stabilt på rundt én prosent.

Flere byråkrater – færre teknologer
(Denne seksjonen er tatt med for å utdype funnene over, og tallene som presenteres her er ikke en del
av indikatorsettet.)
Utdanningsinstitusjonene i Norge har lenge hatt en finansiering som premierer fag med høye
studenttall og lave undervisningsutgifter. Dette har direkte konsekvenser for hvilke studieplasser som
de enkelte institusjonene tilbyr. De siste årene har vi sett en stor vekst i spesielt
økonomiske/administrative fag22. De tre figurene under (Figur 20, Figur 21 og Figur 22) viser hvordan
22

I tilstandsrapporten for høyere utdanning (mai 2015) anslås det at man i 2030, om utviklingen holder seg, vil ha 50 000
flere med bachelorgrad i økonomi enn det er behov for. Ifølge rapporten vil det også bli 22 000 for mange med bachelor eller
tilsvarende inne juss og samfunnsfag, og 22 000 for mange grader innen akademisk helse og sosialfag. Det er ventet at vi
kommer til å ha 18 000 for mange humanister. Samtidig slår rapporten fast at det vil være underskudd på andre utdanninger.
I 2030 vil vi mangle 50 000 lærere og pedagoger og 55 000 pleie- og omsorgsarbeidere.
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utviklingen i antall studenter innen økonomiske og administrative fag har utviklet seg fra 2001 til
2014, sammenliknet med antall studenter innen naturvitenskapelige og tekniske fag:
I 2011 var det flere studenter innen naturvitenskapelige fag enn økonomiske og administrative fag.
Nå er situasjonen omvendt. I 2014 var det flere studenter på økonomiske og administrative fag enn
det var innen naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag. I denne perioden økte antall
øk/adm. studenter med 15 000 i året, en økning på 40 prosent, mens tilsvarende økning for
naturvitenskap og tekniske fag var 10 000 studenter, en økning på 25 prosent.

Figur 20.
Norge: Antall studenter innen økonomiske og administrative fag sammenliknet med
antall studenter innen naturvitenskapelige fag, 2001 og 2014 (ikke med i indikatorsettet)
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Naturvitenskapelige fag,
håndverksfag og tekniske fag
2001

Økonomiske og administrative fag
2012

Kilde: SSB statistikkbanken.

https://www.regjeringen.no/nb/tema/utdanning/hoyere-utdanning/artikler/tilstandsrapporter-for-hoyereutdanning/id627275/
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Figur 21.
Norge: Andel av alle studenter innen økonomiske og administrative fag sammenliknet
med studenter innen naturvitenskapelige fag, 2001 og 2014 (ikke med i indikatorsettet)
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Kilde: SSB statistikkbanken.

Figur 22.
Prosentvis økning i antall studenter innen økonomiske og administrative fag
sammenliknet med antall studenter innen naturvitenskapelige fag, 2001 og 2014 (ikke med i
indikatorsettet)
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Kilde: SSB statistikkbanken.

En annen årsak er at antall ledige plasser hvert år til nye studenter innenfor IKT, realfag og teknologi
er rimelig stabilt, selv om søkertallene til disse fagene øker sterkt. Stiplet linje i Figur 23 viser antall
ledige plasser til nye studenter hvert år. Dette skjer samtidig som søkertallet for kvalifiserte
studenter stiger bratt, slik den prikkete linjen viser. Figuren illustrerer at det er en sterk og økende
motivasjon blant unge for å studere teknologi- og realfag i Norge, men at denne motivasjonen ikke
reflekteres av institusjonene med tilstrekkelige studieplasser.
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Det som imidlertid er en trend er at studiestedene tar inn langt flere studenter på tekniske og
naturvitenskapelige fag enn de har plass til, slik den sorte, heltrukne linjen viser. Dette medfører at
en rekke studenter tas opp, som det i praksis ikke er undervisningskapasitet til. På denne måten
inviterer studiestedene til en «stollek», der kun noen av de studentene som tas inn faktisk får plass.
Institusjonene gambler på denne måten med at noen studenter slutter underveis.
Dette blir gjerne et selvoppfyllende profeti, fordi studentene slutter når de møter overfylte auditorier
og utstyr som ikke er tilpasset det høye inntaksantallet.

Figur 23.
Sammenlikning av utvikling i kapasitet (studieplasser), kvalifiserte førstevalgsøkere og
tilbud om studieplass gitt i IKT, realfag og teknologi – absolutte tall (ikke med i indikatorsettet)
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Kilde: Samordna opptak.

Én av disse utdanningene, IKT-utdanning, Figur 24, er spesielt interessant ved at faget og teknologien
har et sterkt generisk preg. Antall studieplasser har på dette området i praksis stått stille på rundt
1500 siden 2009, mens antall søkere som har dette som første valg har økt fra 2000 til 3000
personer.
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Figur 24.

Søkere (førstevalg) og studieplasser IKT (2009-2014)
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Kilde: Samordna opptak.

Økning i andel sysselsatte med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning – men ikke nok
En annen måte å måle teknisk-naturvitenskapelig kompetanse på, er å se på andelen av de
sysselsatte som har høyere teknisk-naturvitenskaplig utdanning. Dette er en god indikator, på den
måten at den sier noe om i hvilken grad samfunnet greier å ta i bruk teknisk og naturvitenskapelig
utdanning. Indikatoren har den begrensningen at den ikke sier noe om hva personene faktisk gjør i
jobben. Her kan det for eksempel være forskjeller mellom land i hvilken grad folk får relevante
jobber. Dette har vi ikke gått nærmere inn i.
Med en slik indikator finner vi at Norge de siste årene har hatt en økning i andelen (Figur 25).
Andelen er i 2013 på snaut åtte prosent, opp frra drøyt fem prosent i 2008.
Likevel er dette en utvikling som går langsommere enn i andre sammenliknbare land. Norge hadde i
2013 en lavere andel enn både Finland, Sverige, Danmark, Nederland, Tyskland og Storbritannia. I
Finland, Sverige og Storbritannia ligger andelen på over 10 prosent.
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Figur 25.

Andel sysselsatte med høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning
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Kilde: HRST-statistikk Eurostat.

Om man sammenholder resultatene fra figuren over med hva vi kan forvente av framtidig utvikling,
nemlig det vi fant i Figur 19 (nyutdannede med høyere utdanning innen teknisk-naturvitenskapelige
fag), peker dette tilsynelatende mot en urovekkende situasjon for Norge:



Andelen sysselsatte med høyere teknisk og naturvitenskapelig utdanning er i dag lav, og
Denne andelen vil forbli lav, fordi andelen nyutdannede med høyere utdanning innen
teknisk-naturvitenskapelige fag er lav.

Teknologiintensiv sektor – lav sysselsetting sammenliknet med andre land
En annen måte å måle teknisk og naturvitenskapelig kompetanse på, er å se på andel av
sysselsettingen som jobber i teknologiintensiv sektor (Figur 26). Med teknologiintensiv sektor menes
her produksjon av farmasøytiske produkter, IKT-utstyr og -maskiner og fly og flydeler, samt
kunnskapsintensive tjenester, som vann- og lufttransport, medier og kommunikasjon, finans og
forsikring og juridiske tjenester.
Dette er en interessant indikator, ved at teknologiintensiv sektor regnes som en kunnskapsintensiv
og dermed mer lønnsom sektor. Samtidig er dette ikke nødvendigvis en veldig presis indikator, på to
måter: Ved at mange av de som jobber i disse bransjene ikke nødvendigvis er personer med teknisk
og naturvitenskapelig kompetanse. Det er heller ikke slik at indikatoren gir en god indikasjon på i
hvilken grad et land evner å omsette slik kompetanse til kommersiell teknisk virksomhet, og gi
teknologi og naturvitenskap et industrielt innhold. For Norges del slår det trolig urettmessig negativt
ut at store deler av olje- og gassrelatert sysselsetting ikke er inkludert.
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Figur 26.

Andelen av sysselsettingen som jobber i teknologiintensiv sektor
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Kilde: HRST-Eurostat.

Tallene viser at Norge ligger en del lavere enn de fleste andre land det er naturlig å sammenlikne seg
med. Av de sju landene som er med her, er Norge i 2013 lavest, sammen med Nederland, som har
hatt en nedgang de siste årene. Norges andel har siden 2008 ligget jevnt på rundt 3,5 prosent.
Finland, Sverige og Danmark, som ligger høyest av de landene vi har valgt ut, har en andel på femseks prosent. Både Tyskland og Storbritannia ligger over fire prosent.

Forskning og utvikling
For å måle forskning og utvikling (FoU) ser vi på to indikatorer:



Andelen av arbeidsstyrken som jobber med forskning og utvikling
Næringsjustert andel av verdiskapingen i næringslivet som går til forskning og utvikling

Her kommer Norge ut lavere enn de fleste andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og
lavere enn forventet (spesielt etter at vi har gjort en næringsjustert FoU-analyse, se lenger ned). Når
man legger sammen disse to indikatorene (med lik vekt, Figur 27) er det Danmark som kommer best
ut, med Finland og Sverige på andreplass. Norge kommer nederst, ved å være noe svakere enn
England og Nederland, som også kommer dårlig ut.
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Figur 27.

Oppsummert Forskning og utvikling23
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Få, men stadig flere forskere
Av de landene vi har sett på, kommer Norge ut som ett av de landene hvor færrest jobber med
forskning og utvikling (Figur 28). Trenden er imidlertid positiv, på den måten at andelen stiger over
tid, fra 1,2 prosent til 1,4 prosent av arbeidsstyrken fra 2005 til 2013. Det er det motsatte som skjer i
Finland, hvor andelen synker over tid. Også i Sverige er det en svak nedgang. Likevel rager ikke Norge
i denne sammenlikningen. Finland har fortsatt, med nedadgående trend, en andel på rundt 2,0
prosent. Det samme har Danmark. Sverige ligger på 1,6. Norge ligger på linje med Tyskland og
Nederland, men begge disse landene har hatt en økning de siste årene som har vært brattere enn
den norske. Sør-Korea startet bak Norge, men har gått forbi oss på åtte år. Det eneste europeiske
landet av de vi har tall for som Norge ligger høyere enn, er Storbritannia. Landet har ligget jevnt på
rundt 1,1 prosent de siste årene.

23

De to indikatorene er gitt samme vekt.
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Figur 28.
Andelen av arbeidsstyrken som jobber med forskning og utvikling
(heltidsekvivalenter)
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Kilde: Eurostat.

Lite forskning – selv når man korrigere for næringsstruktur
Det er ikke noe nytt at Norge forsker lite, målt i FoU/BNP, sammenliknet med andre land. Dette
skyldes blant at Norge har en lite forskningsintens næringsstruktur; at Norge er stor i næringer som
forsker lite, og liten i næringer som forsker mye.
For å korrigere dette bildet ser vi her på næringsjustert andel av verdiskapingen som går til FoU (Figur
29). Dette betyr at tallene er korrigert for den næringsstrukturen Norge faktisk har; dvs. at vi i praksis
sammenlikner omfanget av forskning i norsk aluminium med forskning i svensk aluminium, omfanget
av forskning i norsk treforedling mot forskning i tysk treforedling, omfanget av forskning i norsk IKT
mot forskning i finsk IKT osv., og legger dette sammen24.
Resultatene peker likevel ikke i riktig retning for Norge. Selv når man korrigerer for næringsstruktur,
ser vi at Norge kommer rimelig svakt ut, sammenliknet med utvalgte andre europeiske land. Sverige
og Danmark ligger på nærmere 4 prosent, Finland og Tyskland på rundt 3 prosent, Nederland på like
under 2 prosent, og Norge på under 1,5 prosent.

24

Fordelen med en slik framstilling er at man korrigerer for at noen land har større innslag av forskningsintense næringer enn
andre. Det tallet man får ut i andre enden sier noe om hvor mye Norge forsker, gitt at vi faktisk har den næringsstrukturen vi
har. Tanken bak dette er at om et land kommer bra ut i en slik sammenlikning, er det et tegn på at man forsker relativt mye i
de næringene man har, sammenliknet med andre land.
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Figur 29.
Andelen av verdiskapingen i næringslivet som går til forskning og utvikling,
2010/2011. Næringsjustert25
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Kilde: Tekna, basert på analysedatasett i OECD.

Hvorfor så lite forskning i Norge?
(Denne seksjonen er tatt med for å utdype funnene over, og tallene som presenteres her er ikke en del
av indikatorsettet og det sammenliknes ikke spesifikt med landene i Teknologibarometeret).
Det er et politisk mål i Norge å øke den næringslivsfinansierte forskningen til to prosent av BNP. I dag
er denne FoU-andelen 0,98 prosent (OECD, 2011-tall- bruttoprodukt i alt26). Regjeringen har som mål
at BNP-målet skal nås innen 2030. Næringslivet finansierte i 2011 forskning for rundt 23 milliarder
kroner, av bruttoprodukt i alt på 2420 milliarder kroner.
Fram mot 2030 må vi øke forskningen med om lag 45 milliarder kroner for å nå målet om to prosent
av BNP.
25 milliarder av disse er penger vi allerede ligger akterut med i dag. I tillegg vil avstanden til målet
vokse årlig med rundt én milliard 2011-kroner, på grunn av økning i BNP27. I 2030 må vi forske for
rundt 70 milliarder 2011-kroner, for å nå målet om to prosent av BNP.
En økning på 45 milliarder kroner tilsvarer en tredobling i næringslivets forskning sammenliknet med
dagens nivå, eller seks prosent i året (korrigert for prisstigning).

25

På bakgrunn av analysedata i OECD har Tekna beregnet den andelen andre land ville hatt dersom de hadde samme
næringsfordeling som Norge. Dette medfører at Norge kommer bedre ut enn dersom vi ser på de ujusterte tallene. Vi har
ikke utarbeidet statistikk for Storbritannia.
26
Bruttonasjonalprodukt er summen av bruttoprodukt i næringene pluss produktskatter minus produktsubsidier.
Bruttoprodukt i alt lå om lag 13 prosent lavere enn BNP i 2011. Vi har valgt å benytte bruttoprodukt i alt her av hensyn til den
internasjonale sammenlikningen. Vi undervurderer dermed etterslepet noe.
27 Det er fordi hvert år fram mot 2030 vil BNP sannsynligvis vokse noe mer enn prisstigningen. Her har vi antatt at BNP vokser
med 4,5 prosent i året, minus en prisstigning på 2,5 prosent = 2 prosent årlig realvekst. Ut fra dagens BNP-nivå skulle det
vært forsket for rundt 48,5 milliarder kroner for å nå toprosentmålet. Om BNP øker med 4,5 prosent i året, og prisene stiger
med 2,5 prosent, vil BNP ha økt reelt med to prosent i året. I 2030 vil da bruttoproduktet med disse tallene være vokst til
3525 milliarder 2011-kroner. To prosent av 3525 milliarder kroner er 70 milliarder kroner.
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Fram mot 2030 må altså forskningen økes med rundt 45 milliarder kroner, eller mer enn 2,0
milliarder kroner mer hvert år, om de politiske målene skal nås. Hvordan kan norsk næringsliv nå
disse målene? Hvilke bransjer har interesse for, muligheter til og betingelser for å bidra inn i et slikt
mål? Hva skal få dem til å øke forskningen så mye? Hvilke politiske tiltak må settes i verk om man vil
nå dette målet? Hvilke bedrifter og næringer er det som med troverdighet og sannsynlighet kan
forventes mer enn å doble sin egen forskning som andel av omsetningen i løpet av årene fram mot
2030? Og i hvilke bransjer? Er det i det hele tatt mulig?
Et eksempel, for å illustrere hvilke størrelser vi snakker om:
Om Norge dobler den årlige IKT-forskningen (fra åtte til 16 milliarder kroner), tredobler
petroleumsforskningen (fra to til seks milliarder kroner), firedobler forskning på aluminium og andre
metaller (fra 1,27 til 5 milliarder kroner) og femdobler forskningen på fisk og landbruk (fra 800
millioner til 4 milliarder kroner), er vi fortsatt ikke halvveis til målet om 45 milliarder kroner til økt
forskning.
Det kan kanskje virke paradoksalt at Norge, med en forskning som utgjør 0,98 prosent av BNP, likevel
har svært mange bransjer og næringer som forsker mer enn sine internasjonale konkurrenter.
Landbruk, fisk, næringsmidler, tekstiler, treforedling/papir og metaller er eksempler på næringer som
målt i andel av omsetningen forsker mer enn samme bransjer i de aller fleste andre OECD-land. Også
bygg og anlegg, transport, telekom og finans ligger foran de fleste andre lands tilsvarende bransjer28.

28

Selv om bransjene etter slike grupperinger i prinsippet kan sammenliknes mellom land, er det likevel store variasjoner i
faktisk virksomhet som kan ha betydning.
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Tabell: FoU-intensitet29 i norske bransjer, 2011
Landbruk, fisk
Bergverk og petroleum
Næringsmidler
Tekstiler
Treforedling/papir
Trykking
Kjemiske produkter inkludert farmasi
Metaller
Elektronikk
Biler og utstyr
Møbler
Bygg og anlegg
Dagligvare
Transport
Hotell og restaurant
Informasjon og kommunikasjon utenom telekom
Telekom
Finans
Eiendom

2,11 %
0,33 %
2,67 %
7,43 %
3,98 %
0,55 %
5,40 %
4,32 %
7,86 %
3,65 %
2,78 %
0,40 %
0,32 %
0,23 %
6,68 %
3,67 %
1,27 %
0,00 %

Forklaring til tabellen:
XX

Internasjonalt høyest FoU-andel i sin bransje («gull»)

XX

Høyere enn de aller fleste konkurrenter i sin bransje («sølv»)

Få andre land kan vise til et slikt «lederskap». Norge får med en slik sammenlikning fem «gull»
(internasjonalt høyest FoU-andel i sin bransje) og fem «sølv» (høyere andel enn de aller fleste
konkurrenter i sin bransje).
Når man legger sammen alle næringene, blir likevel den samlede andelen av BNP lav for Norge. Det
skyldes tre forhold:
a) De næringene i Norge som forsker relativt mye i, sammenliknet med samme bransje i andre
land, er ofte forskningssvake næringer, dvs. de bidrar i liten grad til å bygge en høy, samlet
FoU-andel.
b) De klassiske, forskningssterke næringene (elektronikk, telekom, kjemisk/farmasi, informasjon
og kommunikasjon) er ikke store næringer i Norge.

c) De klassiske, forskningssterke næringene i Norge forsker mye mindre enn det deres
internasjonale konkurrenter i samme bransje gjør.

29

FoU-intensitet i en bransje er FoU/bruttoprodukt for bransjen.
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IKT-økonomi
IKT er et viktig teknologiområde, ut fra minst to forhold. Det er en teknologi hvor utviklingen skjer
raskt, og det er en teknologi som griper inn i og kan anvendes i alle næringer30.
I denne rapporten måler vi IKT i økonomien på tre måter:




IKT-sektorens andel av samlet bruttoprodukt i næringene
Andelen av de sysselsatte som er i IKT-intensive yrker.
Andelen innbyggere som har samhandlet med offentlig sektor siste år ved hjelp av internett

Styrken ved å bruke disse tre indikatorene er at de utfyller hverandre:
Den første indikatoren, IKT-sektorens andel av samlet bruttoprodukt i foretakssektoren, ser på IKTsektoren, ved å bruke næringskategorier. Dette dekker altså de næringene som produserer og tilbyr
IKT; som selger og har som sitt hovedprodukt IKT-varer og tjenester.
Den andre indikatoren ser på andelen av sysselsatte som er i IKT-intensive yrker. Dette er en
indikator som også dekker bruker-næringene, altså bredden i bruken av IKT i alle sektorer i hele
økonomien. På den måten er både produsentsiden og brukersiden dekket opp, men ved litt overvekt
av produsentsiden, siden den inngår i begge indikatorene.
Den tredje indikatoren ser på samfunnets bruk av IKT, på ett spesielt område, nemlig dialog med
offentlig sektor.
Samlet viser disse tre indikatorene at Norge ligger under middels, sammenliknet med andre land
(Figur 30). Mens Finland, Sverige, Storbritannia og Danmark kommer ut over snittet i sum, kommer
Norge og Nederland ut under snittet. Tyskland kommer i en særstilling svært lavt ut.

30

For en mer omfattende analyse av IKT i norsk økonomi, se IKT Norge/Menons rapport «Den norske IKT-næringens
verdiskapingsbidrag 2015», http://ikt-norge.no/wp-content/uploads/2015/05/Den-norske-IKT-n%C3%A6ringensverdiskapingsbidrag-rapport-2015.pdf
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Figur 30.

Oppsummering IKT-økonomi31
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Verdiskaping innen IKT: Norge i nedre sjikt
For landene vi har tall for, utgjør IKT-sektoren gjennomgående mellom åtte og ti prosent av samlet
bruttoprodukt i privat sektor (Figur 31). Norge er i nedre del av sjiktet med åtte prosent, og lavest av
alle utenom Tyskland, på 7 prosent.

Figur 31.

IKT-sektorens andel av samlet bruttoprodukt i næringene. 2009
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Kilde: OECD.

31

Alle delindikatorer teller likt.
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IKT: Bedre på spisskompetanse enn breddekompetanse
Her ser vi på andelen av de sysselsatte som har såkalt «IKT-intensive yrker». Hva som regnes som et
IKT-intensivt yrke, er definert av OECD gjennom tre nivåer:

1. ICT specialists, who have the ability to develop, operate and maintain ICT systems. ICTs constitute
the main part of their job.
2. Advanced users: competent users of advanced, and often sector-specific, software tools. ICTs are
not the main job but a tool.
3. Basic users: competent users of generic tools (e.g. Word, Excel, Outlook, PowerPoint) needed for
the information society, e-government and working life. Here too, ICTs are a tool, not the main job.

I Figur 32, under, har vi inkludert alle tre nivåene. Det er dermed et mål som inkluderer bredde og
spiss av IKT-kompetanse. Resultatene viser at landene vi har tall for alle ligger på rundt 25 prosent av
de sysselsatte. Norge er ikke spesielt høyt oppe, med 24 prosent. Sverige, Danmark og Storbritannia
ligger i øvre sjikt, med 26-28 prosent. Norge kommer bedre ut enn Nederland og Tyskland, som ligger
på rundt 23 prosent, og USA på drøyt 20 prosent32.

Figur 32.

Andelen av de sysselsatte som er i IKT-intensive yrker, 2010
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Kilde: OECD.

Om vi separerer ut gruppe 1 («ICT specialists, who have the ability to develop, operate and maintain
ICT systems»33), ser vi at Norge kommer svært høyt opp, kun forbigått av Sverige (Figur 33). De andre
32

Tall for USA bygger på ikke-harmoniserte kategorier, slik at tallet er ikke direkte sammenliknbart. Mer om definisjonene:
http://www.oecd.org/internet/ieconomy/37620123.pdf og
http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm
33 Tall for spesialister alene er ikke med i indikatorsettet her.
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landene er likt eller lavere enn Norge. Dette peker mot at Norge er noe bedre på spisskompetanse
enn på allmenn anvendelse i verdiskaping når det gjelder IKT, sammenliknet med andre land.

Figur 33.
2010

IKT-spesialister, som har evne til å utvikle, håndtere og vedlikeholde IKT-systemer,
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Kilde: OECD.

Den siste indikatoren er andelen innbyggere som har samhandlet med offentlig sektor siste år ved
hjelp av internett. Her er det to funn om Norge som peker seg ut.




Norge ligger på et høyt og økende nivå. I 2014 lå andelen på 80 prosent, som er blant de
høyeste nivåene som finnes blant de landene vi har sett på. I 2008 var Norge på 70 prosent,
som var det høyest målte resultatet av alle land i denne oversikten.
Det som var Norges forsprang i 2008 har de aller fleste andre land tatt igjen.
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Figur 34.
Innbyggere som har samhandlet med offentlig sektor siste år ved hjelp av internett.
For private formål. Prosent av befolkningen 16-74 år
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Kilde: Eurostat

Oppsummering av «Teknologisk nivå»
Om man oppsummerer alle indikatorene i dette kapitlet, kommer Norge oppsiktsvekkende lavt ut på
teknologisk nivå, og er lavest av alle landene som er valgt ut her:





På teknisk kompetanse ligger Norge lavest, med én prosent av nyutdannede med høyere
utdanning innen tekniske og naturvitenskapelige fag som andel av befolkningen. Norge er
ikke bare langt nede, men avstanden øker over tid.
Om man ser på andelen av de sysselsatte som har høyere teknisk-naturvitenskaplig
utdanning, hadde Norge i 2013 en lavere andel enn både Finland, Sverige, Danmark,
Nederland, Tyskland og Storbritannia.
På forskning kommer Norge også ut lavere enn de fleste andre land det er naturlig å
sammenlikne seg med, og lavere enn forventet.
Også på IKT gjør Norge det ganske middelmådig. For landene vi har tall for, utgjør IKTsektoren gjennomgående mellom åtte og ti prosent av samlet bruttoprodukt i privat sektor.
Norge er i nedre del av sjiktet med åtte prosent, og lavest av alle utenom Tyskland, på 7
prosent.

Figuren under oppsummerer disse funnene.
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Figur 35.

Teknologisk nivå, samleindikator34
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Alle delindikatorer teller likt.
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5. Industriell nyskaping og innovasjon
Norge framstår sammen med Tyskland og Finland sammenlagt ganske svak og under gjennomsnittet
på industriell nyskaping og innovasjon. Det er spesielt patentsøknader hvor Norge kommer lavt ut,
sammenliknet med andre nordiske land. Korrigert for antall sysselsatte i privat sektor ser vi at antall
patentsøknader ligger svært lavt, sammenliknet med Finland, Sverige, Danmark, Nederland og
Tyskland. Tallene er svært jevne for alle fire årene (2004, 2007, 2010 og 2013). I Norge er andelen
bedriftseiere og nyetablerere på vei ned, noe som er det motsatte av hva det som skjer i en rekke
andre land. På den positive siden kommer det fram at i Norge er høyteknologi i ferd med å bli relativt
sett viktigere for norsk eksport enn før, samtidig som det motsatte skjer i andre land, som Finland.
Norge har faktisk ganske mange store bedrifter, korrigert for landets størrelse (antall innbyggere).
Norge ligger foran Finland, Sverige, Nederland og Storbritannia, på linje med Danmark og like etter
Tyskland.

For å måle industriell nyskaping og innovasjon har vi sett på tre områder, fordelt på 10 variabler:

Teknologisk front:
-

Patentsøknader som andel av befolkningen
Tekniske og naturvitenskapelige artikler i tidsskrifter per millioner innbyggere.
EU-varemerker per millioner innbyggere
EU-design per millioner innbyggere.

Innovasjon:
-

Andelen av virksomhetene som har produkt- eller prosessinnovasjon (inkludert ikke fullførte
prosjekter)
Virksomheter med minst 250 ansatte
Høyteknologieksport som andel av total bearbeidete eksportvarer

Entreprenørskap:
-

Andelen med eget firma
Andelen med egen ny virksomhet eller er i ferd med å skape ny virksomhet
Venture-kapital i prosent av BNP

Teknologisk front
Det første området vi ser på, er teknologisk front. Teknologisk front er et område vi har
operasjonalisert inn i fire variabler:
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Patentsøknader (som andel av befolkningen)
Tekniske og naturvitenskapelige artikler i tidsskrifter per millioner innbyggere.
EU-varemerker (per millioner innbyggere)
EU-design (per millioner innbyggere)

Variablene er valgt ut fordi vi mener de sier noe substansielt om hvor langt framme et land er
teknologisk. Vi har gitt større vekt til patentsøknader og publiserte teknisk-naturvitenskapelige
artikler, i forhold til design og varemerker i EU-systemet. EU-variablene er hver for seg gitt en vekt på
¼ av de to første.
Samlet sett ligger Norge svært dårlig an på teknologisk front. Norge kommer sammen med
Storbritannia og til dels Tyskland ut langt under snittet for de landene vi har tatt med. Danmark og
Sverige kommer ut høyest, mens Finland og Nederland kommer ut ganske gjennomsnittlig.

Figur 36.

Oppsummering Teknologisk front35
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Nedenfor går vi gjennom de enkelte variablene innenfor teknologisk front.
Det er spesielt patentsøknader (Figur 37) hvor Norge kommer lavt ut, sammenliknet med andre
nordiske land. Korrigert for befolkningsstørrelse ser vi at antall patentsøknader ligger svært lavt,
sammenliknet med Finland, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland. Tallene er svært jevne for alle
tre årene (2010, 2012 og 2014).
Samtidig ser vi at Norge er på nivå med andre land som gjerne regnes som teknologiske lokomotiver,
nemlig Sør-Korea og USA, og ikke langt under Japan.

35

Delindikatorene for patentsøknader og tekniske og naturvitenskapelige artikler i tidsskrifter er gitt vekten 1. Søknader om
hhv. design og varemerker er gitt vekten 0,25 hver.
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Figur 37.

Patentsøknader til EPO i forhold til privat sysselsetting36
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Når det gjelder omfanget av tekniske og naturvitenskapelige artikler (Figur 38), er utviklingen i Norge
på vei mot toppen blant de landene vi har med i denne undersøkelsen. Omfanget av vitenskapelige
artikler er interessant på den måten at de representerer forskning i front som er kvalitetssikret av
fagfeller. Fra 2004 til 2011 har det vært en vekst fra om lag 750 til 950 artikler per million innbyggere
i Norge. Norge er sammen med Sør-Korea og Danmark det landet som vokser mest. I Japan går det
motsatt vei, det samme gjør det i Storbritannia, Finland, Sverige og USA. Det er rimelig å anta at
veksten i norske publiseringer i stor grad henger sammen med publisering har blitt indikator for
finansieringsgrunnlag til universiteter og høyskoler, som en del av den norske Kvalitetsreformen fra
2003. I tallene vi har sett på her skiller det ikke mellom privat og offentlig sektor.

36

Data fremskaffet med bistand fra Eric Iversen, NIFU.
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Figur 38.

Tekniske og naturvitenskapelige artikler i tidsskrifter per millioner innbyggere
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Kilde: Verdensbanken.

Når det gjelder søknader om EU-varemerker og EU-design (4 og 5), ligger Norge lavt. En registrert EUdesign gjelder i alle land som er medlem i EU. Norge er ikke EU-medlem, men har som EØS-medlem
anledning til å søke EU-design på lik linje med andre EU-land. Alle som er bosatt i Norge og selskap
som har sitt sete i Norge, kan sende søknad om EU-design til designmyndighetene i EU. Det samme
gjelder EU-varemerke. EU-variablene er i denne undersøkelsen hver for seg gitt en vekt på ¼
sammenliknet med de to første.
For Norge er tallene for EU-design (Figur 39) lave og nedadgående for hvert år vi har tall for (2010,
2012, 2014). For de fleste andre land er det også en nedgang fra 2012 til 2014, men med unntak for
ikke EU-land – som alle ligger lengre unna EU (USA, Sør-Korea, Japan) – ligger Norge hele tiden lavere
enn andre land det er naturlig å sammenlikne seg med.
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Figur 39.

EU-design, søknader, per millioner innbyggere
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Kilde: Eurostat.

For EU-varemerke (Figur 40) er også tallene for Norge lave. Norge har under halvparten av nivået til
Finland og Sverige.

Figur 40.

EU-varemerker, søknader, per millioner innbyggere

300
250
200
150
100
50
0

2010

2012

2014

Kilde: Eurostat.
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Innovasjon
Det andre området vi ser på, er innovasjon. Her ser vi på tre variabler:
-

Andelen av virksomhetene som har produkt- eller prosessinnovasjon (inkludert ikke fullførte
prosjekter).
Antall virksomheter som har minst 250 ansatte, per millioner innbyggere.
Høy teknologieksport som andel av total bearbeidete eksportvarer.

Oppsummert ligger Norge noe over gjennomsnittet mht. innovasjon (Figur 41). Overraskende ser vi
at Finland kommer svært dårlig ut, mens Nederland (som ligger lavt på mange av de samme
variablene som Norge, se for eksempel kapitlet om Teknologisk nivå) kommer overraskende lavt ut.
Årsaken til at Norge kommer samlet ut litt over gjennomsnittlig på innovasjon, er blant annet at
Norge kommer ut litt høyere enn snittet på variabelen om høyteknologieksport.

Figur 41.

Oppsummering Innovasjon 37

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8

Om man ser på andelen av virksomhetene som har produkt- eller prosessinnovasjon, kommer Norge
ut helt på gjennomsnittet (Figur 42). Figuren viser andel bedrifter som har gjennomført prosess
og/eller produktinnovasjon de siste tre årene, inkludert ikke fullførte prosjekter. Dette er kanskje noe
overraskende, men tallene for Norge er basert på en spesialanalyse i SSB som tilsier at
innovasjonsaktiviteten i Norge er høyere enn tidligere undersøkelser har indikert. Tall fra Eurostat
sier imidlertid at når man ser på både produkt- og prosessinnovasjoner samlet, så ligger de fleste

37

Alle delindikatorer er gitt samme vekt. Justering basert på SSBs supplerende innovasjonsundersøkelse flytter Norge fra like
i underkant av 0 til over 0.
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landene forbløffende likt (med et unntak for Tyskland), og Norge er helt på linje med de fleste andre
land i denne oversikten. Resultatet gjelder alle typer bedriftsstørrelse.

Figur 42.
Andelen av virksomhetene som har produkt- eller prosessinnovasjon (inkludert ikkefullførte prosjekter). Samlet indikator38
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Kilder: Eurostat, SSB, Tekna.

Den neste indikatoren måler omfanget av store, private bedrifter, korrigert for landets størrelse
(Figur 43). Grunnen til at vi tar dette med som en indikator, er at store bedrifter representerer
stordriftsfordeler, de har oftere innovasjon, de er gjerne teknologiske lokomotiver, og de setter
gjerne av mer dedikert tid og penger til forskning i egne forskningsavdelinger enn andre
virksomheter. Her har vi korrigert antall bedrifter over 250 ansatte med antall innbyggere, slik at
landstørrelsen ikke slår ut.
Resultatet fra denne variabelen er interessant, fordi ofte er det sagt at Norge har mange
småbedrifter sammenliknet med andre land. Her finner vi at Norge har faktisk ganske mange store
bedrifter, korrigert for landets størrelse (målt i antall innbyggere). Norge ligger foran Finland, Sverige,
Nederland og Storbritannia, på linje med Danmark og like etter Tyskland.

38

Norge er oppjustert med vel 10 prosentpoeng for hver størrelsesgruppe I tråd med hva SSBs ekstraanalyse kan indikere.
SSBs egen analyse tilsier at Norge ligger helt på linje med de øvrige nordiske landene. Samlet indikator er uvektet
gjennomsnitt av de tre størrelsesgruppene. Merk at større virksomheter har mer innovasjonsaktivitet.
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Figur 43.

Antall virksomheter som har minst 250 ansatte, per millioner innbyggere i 201139
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En annen indikator vi har valgt er høyteknologieksport som andel av all industriell eksport (eller
«total bearbeidete eksportvarer», som er den korrekte betegnelsen). Her er altså ikke petroleum tatt
med, slik at eksportverdien av én type industriproduksjon – den som kommer fra bransjer med høy
FoU-intensitet40 – måles som andel av total eksportverdi fra industrivarer.
Figur 44 viser hvordan Norge ligger an sammenliknet med en rekke andre land på
høyteknologieksport som andel av industrieksport. Det mest interessante er ikke at Norges andel er
lav og svakt stigende i perioden 2004-2012, men at andre land har en klar nedadgående trend i
samme periode: Finland, Danmark, Nederland, USA, Sør-Korea og Japan. Den norske andelen var i
2012 på Japan-nivå. Figuren viser at høyteknologi er i ferd med å bli relativt sett viktigere for norsk
eksport enn før, samtidig som det motsatte skjer i sammenliknbare land som Finland, Danmark og
Nederland. Det er et interessant funn. Samtidig må nok dette resultatet ses i sammenheng med at
norsk bearbeidet industrieksport i volum er mye lavere enn de fleste andre land, slik at en høy andel
ikke betyr en høy høyteknologieksport, for eksempel målt per innbygger eller per BNP.
På den annen side er store deler av olje- og gassektoren ikke inkludert. Dette er en stor og viktig
høyteknologisk næring for Norge med betydelige synergieffekter til norsk økonomi som helhet.

39

Eurostat, inkluderer “… total business economy; repair of computers, personal and household goods; except financial and
insurance activities”. http://knoema.com/cmvlnld/annual-enterprise-statistics-by-size-class-for-special-aggregates-ofactivities-nace-rev-2
40

High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific
instruments, and electrical machinery.
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Figur 44.

Høyteknologisk eksport som andel av industrieksport
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Kilde: The World Bank.

Entreprenørskap
For å måle entreprenørskap har vi valgt å se på tre variabler:
-

Prosentandelen av personer i alderen 18-64 år som har eget firma.
Prosentandelen av personer i alderen 18-64 år som har egen ny virksomhet eller er i ferd med
å skape ny virksomhet
Venture-kapital i prosent av BNP

Oppsummert kommer Norge ut litt under gjennomsnittet på denne variabelen. Det skyldes at i
mange vestlige land er det en økende andel som har eget firma eller er i ferd med å etablere egen
virksomhet. Denne trenden gjelder ikke i Norge. Her er andelen nedadgående. Når det gjelder tilgang
på venture-kapital, er trenden nedadgående for omtrent alle land vi ser på her, men nedgangen var
brattest for Norge frem til 2013. Nye data tyder imidlertid på sterk vekst i venturekapital Norge i
2014 sammenliknet med 2013.
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Figur 45.

Oppsummering entreprenørskap41
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Når det gjelder den første variabelen (Figur 46), andelen personer som har eget firma, har vi valgt å
se på utviklingen over flere år. Tallene viser at i mange vestlige land er det en økende andel som har
eget firma. Denne trenden gjelder ikke i Norge og Finland. Her er andelen nedadgående. I Norge har
andelen sunket fra like under åtte prosent i 2008 til litt over fem prosent i 2014. I Finland er andelen
gått ned fra ni prosent i 2008 til drøyt seks prosent i 2014.
Det norske (og det finske) nivået skiller seg likevel ikke svært mye fra andre land. Norge ligger noe
over Tyskland og Danmark, og et par prosentpoeng under USA, Sverige, Japan og Storbritannia.
Nederland er det landet med høyest andel, med nærmere ti prosent.

41

Indikatoren for Venture Kapital er gitt vekten 2, øvrige indikatorer 1.
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Figur 46.

Prosentandelen av personer i alderen 18-64 år som har eget firma
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Kilde: Global Entrepreneurship Monitor.

Om man ser på nyetableringer (Figur 47), så er også trenden for Norge nedadgående. Siden 2005 har
andelen personer i alderen 18-64 år som har egen ny virksomhet eller er i ferd med å skape ny
virksomhet gått ned, fra rundt ni prosent til under seks prosent. Andelen er med andre ord redusert
med en fjerdedel. Norge er det eneste av de landene vi ser på som har en så tydelig og markert
nedgang.
I andre land er det gjerne det motsatte som skjer. Andelen personer med egen ny virksomhet stiger i
Nederland, Danmark, Sverige, Storbritannia har økende trender. I Finland er det en nedgang, men
ikke så stor som i Norge. I USA ligger andelen gjennomgående og jevnt høyt.
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Figur 47.
Prosentandelen av personer i alderen 18-64 år som har egen ny virksomhet eller er i
ferd med å skape ny virksomhet
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Kilde: Global Entrepreneurship Monitor.

Den siste variabelen vi ser på, er venture-kapital42, som andel av BNP. Som det framgår av Figur 48
har trenden vært nedadgående for mange land de siste årene; både Norge, Nederland, Tyskland,
Finland, Sverige og Storbritannia. Forskjellen er at for Norge har nedgangen vært størst, og at nivået i
2013 er på det laveste av de landene vi ser på her. Data samlet inn av Norsk venturekapitalforening
(NVCA) i samarbeid med Perep Analytics og Menon Business Economics viser imidlertid sterk vekst i
venturekapital Norge i 2014 sammenliknet med 2013.

42

«Risikokapital (også kjent som Venture Capital, VC eller bare Venture) er en type privat egenkapital. Betegnelsen brukes
gjerne for å beskrive egen- eller fremmedkapitalfinansiering av selskaper i startfasen, spesielt virksomheter i
teknologisektoren. Motivasjonen for investeringene er tanke på fremtidig salg eller børsnotering. Risikokapital stammer
typisk fra institusjonelle investorer og formuende privatpersoner, og er gjerne reist av dedikerte investeringsfirmaer.»
(Wikipedia)
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Figur 48.

Venture-kapital i prosent av BNP
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Oppsummering
Resultatene er oppsummert i figuren under. Norge framstår sammen med Storbritannia sammenlagt
ganske svak og under gjennomsnittet på industriell nyskaping og innovasjon.







Det er spesielt patentsøknader (Figur 37) og entreprenørskap hvor Norge kommer lavt ut,
sammenliknet med andre nordiske land. Korrigert for befolkningsstørrelse ser vi at antall
patentsøknader ligger svært lavt, sammenliknet med Finland, Sverige, Danmark, Nederland
og Tyskland. Tallene er svært jevne for alle tre årene (2010, 2012 og 2014).
I Norge er andelen bedriftseiere og nyetablerere på vei ned, som er det motsatte av hva det
som skjer i en rekke andre land.
På den positive siden kommer det fram at Norge faktisk har ganske mange store bedrifter,
korrigert for landets størrelse (målt i antall innbyggere). Norge ligger foran Finland, Sverige,
Nederland og Storbritannia, på linje med Danmark og like etter Tyskland.
I Norge er høyteknologi i ferd med å bli relativt sett viktigere for norsk eksport enn før,
samtidig som det motsatte skjer i andre land, som Finland.
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Figur 49.

Samleindikator for industriell nyskaping og innovasjon43
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43

Hvert av de tre hovedområdene teller likt.
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6. Internasjonale impulser og mobilitet
Forskning viser at de mest produktive virksomhetene leverer for eksportmarkedet og at utenlandske
investeringer bidrar til økt produktivitet. Samtidig blir arbeidsmarkedet stadig mer internasjonalt
rettet, og språkkompetanse og internasjonal erfaring vektlegges i økende grad. Blant landene i
Teknas Teknologibarometer scorer Norge gjennomsnittlig med hensyn til åpenhet i økonomien, men
utviklingen går i retning av høyere utenlandsk eierskap i Norge og høyere norsk eierskap i utlandet.
Norge scorer samlet høyt for mobilitet: Blant annet studerer mange norske studenter i utlandet, og
det er relativt høy mobilitet blant teknisk-naturvitenskapelig personell.

For å måle internasjonale impulser og mobilitet i Norge, ser vi på følgende åtte variabler:
Åpen økonomi:
-

Eksport + import som prosent av BNP (indikator for åpenhet i handel)
Utgående investeringer, beholdning, prosent av BNP (indikator for norsk eierskap i utlandet)
Inngående investeringer, beholdning; prosent av BNP (indikator for utenlandsk eierskap i
Norge)
Summen av inngående og utgående investeringer i løpet av et år, prosent av BNP (indikator
for nytt eierskap i Norge/utlandet)

Mobilitet:
-

Utenlandske studenter i Norge som prosent av studenter i Norge
Norske studenter i utlandet som prosent av norske studenter
Forskere som er ansatt i annet land enn der de har statsborgerskap, prosent av ansatte
forskere i hjemlandet
Skifte av jobb i løpet av ett år, teknisk-naturvitenskapelig personell, prosent

Åpen økonomi
I Produktivitetskommisjonens første rapport44 gis på side 120-122 en gjennomgang av hvordan
Internasjonalisering gjennom handel og outsourcing, utenlandsinvesteringer og migrasjon er viktige
kilder til både konkurranse, større markeder og teknologiadopsjon, som igjen er avgjørende for den
økonomiske utviklingen:
Forskning viser at de minst produktive bedriftene typisk kun leverer til hjemmemarkedet. De mer
produktive eksporterer, mens de aller mest produktive foretar direkte utenlandske investeringer.45

44

NOU 2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd
Produktivitetskommisjonen viser blant annet til:
Melitz M. J. (2003): The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica,
Econometric Society Vol. 71(6).
Helpman, E., Melitz, M.J. og Yeaple, S.R. (2004): Export Versus FDI with Heterogeneous Firms. American Economic Review Vol.
94(1).
Eaton, J. Kortum, S. og Kramarz, F. (2011): An Anatomy of International Trade: Evidence From French Firms. Econometrica,
Econometric Society, vol. 79(5).
45
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I tillegg til at handel øker markedsstørrelsen slik at bedriftene kan dra nytte av stordriftsfordeler,
bidrar handel til økt produktivitet gjennom teknologiadopsjon mellom land, samt ved å øke
konkurransen i vare- og tjenestemarkedet. Tilgang til utenlandskproduserte innsatsvarer gir høyere
produktivitetsnivå og bedrer evnen til innovasjon.
Direkteinvesteringer (FDI) i form av utenlandsk direkte eierskap er dokumentert å ha positive
effekter på produktivitet. For Norge er FDI trolig særlig viktig for å stimulere til teknologiadopsjon.
At tilstedeværelse av utenlandske eiere fører til produktivitetsgevinster, har trolig sammenheng med
at for å være en internasjonalt vellykket bedrift må den være like god som eller bedre enn de andre i
de landene bedriften opererer i. Ett forhold som kan bidra til at utenlandskeide bedrifter er særlig
produktive, kan være at de har teknologi som kan overføres mellom land.

Mindre utenrikshandel i Norge enn hos våre naboland
Norge er kjent som en liten, åpen økonomi. Figur 50 viser imidlertid at økonomien er vesentlig
mindre åpen enn land som f.eks. Nederland og Danmark målt ved summen av eksport og import i
prosent av BNP. Vi ser også at et stort land som Tyskland samtidig har en svært åpen økonomi. At
Norges økonomi ikke fremstår mer åpen, kan ha sammenheng med at petroleumsinntektene har
tillatt den skjermede delen av økonomien, herunder offentlig sektor, å vokse seg større enn i de
øvrige landene.
Figur 50.

Eksport + import i prosent av BNP46.47

160
140
120
100
80
60
40
20
0

2005

2008

2011

2014

Kilde: OECD, Tekna.

Haskel, J.E., Pereira, S.C., Slaughter, M.J. (2007): Does Inward Foreign Direct Investment Boost the Productivity of Domestic
Firms? The Review of Economics and Statistics, MIT Press, vol. 89(3).
46 Eksport av petroleumsprodukter bidrar til at Norge kommer høyere ut enn de ellers ville gjort. Import + eksport av
tradisjonelle varer i prosent av BNP for fastlands-Norge utgjorde i 2014 56 prosent mot 71 prosent når vi ser på økonomien
totalt sett som i figur 8.1.
47 Trade in goods and services (indicator). doi: 10.1787/0fe445d9-en (Accessed on 16 April 2015)

64

Internasjonale impulser og mobilitet

Utenlandsk eierskap i Norge har steget kraftig siste 10 år
Utenlandske direkteinvesteringer (FDI) er enkeltpersoners eller juridiske personers direkte
investeringer i produksjon eller forretningsdrift i utlandet. Investeringer omfatter i denne
sammenhengen både oppkjøp av utenlandsk virksomhet og ekspansjon av egen virksomhet, men
omfatter ikke aksjer og obligasjoner i seg selv. Figur 51 viser at norsk eierskap i utlandet i prosent av
BNP er lavt sammenliknet med de fleste andre land i barometeret. Utenlandsk eierskap ligger
omtrent på samme nivå, men har vært sterkt økende, se Figur 52. Igjen må lave utenlandske
direkteinvesteringer i prosent av BNP ses i sammenheng med en stor offentlig sektor i Norge.
Figur 51.

Utgående direkte investeringer i prosent av BNP. Beholdning (utenlandsk eierskap)48
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Figur 52.

Inngående direkte investeringer i prosent av BNP. Beholdning (utenlandsk eierskap)49
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49

OECD (2015), FDI stocks (indicator). doi: 10.1787/80eca1f9-en (Accessed on 26 May 2015)
OECD (2015), FDI stocks (indicator). doi: 10.1787/80eca1f9-en (Accessed on 26 May 2015)
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Nye utenlandske eierskap i løpet av året er en langt mer ustabil størrelse, og vi har derfor slått
sammen utgående og inngående direkte investeringer (Figur 53). Strømningstallene fremstår for
Norges del som langt høyere enn beholdningstallene relativt til øvrige land. De økte
beholdningstallene over tid i Figur 51 og Figur 52 reflekterer også dette. Det er verd å merke seg at
USA, Sør-Korea og Tyskland får relativt lave utenlandske impulser gjennom direkte investeringer.
Figur 53.
Summen av inngående og utgående direkte investeringer i løpet av ett år (nytt
utenlandsk eierskap). Strøm i prosent av BNP50
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Kilde OECD, Tekna.

Samlet sett fremstår ikke Norges økonomi spesielt åpen, særlig sammenliknet Nederland, se Figur 54.
Delvis har dette trolig sammenheng med en stor petroleumssektor og en stor offentlig sektor.

50OECD

(2015), FDI stocks (indicator). doi: 10.1787/80eca1f9-en (Accessed on 26 May 2015)
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Figur 54.

Oppsummert åpen økonomi51
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Mobilitet
Utenlandske studenter i Norge kan bidra til at norske studenter og arbeidsliv tilføres nyttig
komplementær kompetanse til kompetansen norske studenter besitter så vel faglig som kulturelt. På
tilsvarende måte foretrekker mange søkere med utenlandserfaring. Arbeidsmarkedet blir stadig mer
internasjonalt rettet, og språkkompetanse og internasjonal erfaring vektlegges i økende grad. Norge
får flere samarbeidspartnere internasjonalt, noe som krever kompetanse og kunnskaper utover
hjemlandet. I tillegg er det lettere å få jobb utenlands med en internasjonal utdannelse.
Figur 55 viser at andelen utenlandske studenter i Norge er lav. OECD viser i tillegg i rapporten
«Recruiting Immigrant Workers – Norway» (2014) til at andelen utenlandsstudenter som blir
værende er blant de aller laveste i hele OECD-området. Utenlandske studenter framstår som en
ressurs som ikke blir godt nok utnyttet i Norge. Utenlandske studenter som har jobbet med relevant
arbeid under studiene i Norge, blir lettere i Norge etter studiene. OECD foreslår derfor at det
gjennomføres tiltak som støtter dette.
Konsulentselskapet Damvad har sett på hva som skjer med de utenlandske studentene og
doktorgradsstudentene i Norge etter endt utdanning innenfor prosjektet Integrated Global Talents.
Prosjektet blir gjennomført av analysefirmaet Damvad, på oppdrag fra NHO, Abelia, Akademikerne,
Tekna, Forskingsrådet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU). Av de tidligere og aktive
internasjonale studentene som deltok i spørreundersøkelsen, mener de aller fleste at informasjon og
veiledning om mulighetene for å finne en relevant jobb i Norge er viktig. Likevel føler bare en
tredjedel av studentene at de får den nødvendige veiledning fra sine utdanningsinstitusjoner.
Studentene vil gjerne ha flere bedriftspresentasjoner og en tettere kontakt med næringslivet. Dette
understøtter at utenlandske studenter med fordel kunne få bedre informasjon om
arbeidsmarkedsmulighetene i Norge, slik at de i større grad blir i Norge etter studiene.

51

Alle indikatorer er gitt samme vekt. Dette betyr i praksis at det legges større vekt på beholdning av inngående og utgående
investeringer enn strøm.
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Figur 55.

Utenlandske studenter i prosent av antall studenter. 2012
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Andelen norske studenter i utlandet er imidlertid høyt, se Figur 56. Vi ser at engelskspråklige land
som Storbritannia og USA har motsatte forhold. Figur 57 viser at antall norske studenter i utlandet
som andel av studenter i Norge og norske studenter i utlandet totalt sett har vært nokså stabil over
lengre tid, med svak nedgang de siste årene.

Figur 56.

Studenter i utlandet i prosent av antall studenter totalt i opprinnelseslandet. 2012
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Kilde: Eurostat.
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Figur 57.
Antall norske studenter i utlandet i forhold til antall studenter i Norge og norske
studenter samlet sett. 2000/2001-2013/2014
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Kilde: Statens lånekasse for utdanning og SSB.

Norske forskere i utlandet kan på tilsvarende måte gi verdifulle impulser til norsk forskning og
arbeidsliv. Dersom andelen blir for stor kan imidlertid dette underminere norske
forskningsinstitusjoner. Figur 58 viser at andelen norske forskere i utlandet i forhold til antall norske
forskere i Norge ligger om lag på linje med tilsvarende tall for land som Sverige og Danmark.

Figur 58.

Forskere ansatt i utlandet. I prosent av ansatte forskere i hjemlandet
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Kilde: MORE2 Higher Education Survey (2012).
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I Teknas Teknologibarometer tar vi utgangspunktet i at jobbytter bidrar positivt til
kunnskapsutveksling og innovasjon i virksomhetene. Det finnes imidlertid ikke en norm for hvor
mange jobbytter som er optimalt på arbeidsmarkedet. Ved for høy mobilitet kan virksomhetene
miste verdifull kompetanse samtidig som det blir manglende kontinuitet i virksomhetene. Figur 59
viser jobbytter for teknisk-naturvitenskapelig personell i 2012. Vi ser at Norge har høy mobilitet for
denne typen personell sammenliknet med øvrige land.

Figur 59.

Jobb til jobb-mobilitet blant teknisk-naturvitenskapelig personell (HRST) i 201252.
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Kilde: Eurostat.

Figur 60 oppsummerer indikatorene for mobilitet. Vi ser at Norge kommer godt ut sammenliknet
med øvrige land i undersøkelsen.

52 Eurostat har definert HRST-personell ved å ta hensyn til både utdanning og yrke. Definisjonen er bred.
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Oppsummert: Mobilitet53

Figur 60.
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Oppsummert Internasjonale impulser
Samlet kommer Nederland høyest ut når det gjelder internasjonale impulser og mobilitet. Dette
skyldes særlig at indikatorene for åpen økonomi var svært høye – mobilitetsindikatorene var mer
gjennomsnittlige. Norge scoret mer gjennomsnittlig for åpen økonomi, men høyere for mobilitet.
Samlet sett er resultatene for Norge innenfor dette området gode.
Oppsummert Internasjonale impulser og mobilitet54

Figur 61.
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53

De to indikatorene for studentmobilitet gis vekt 0,5 hver, øvrige indikatorer gis vekt 1.

54

Åpen økonomi og mobilitet teller likt. Øvelsen er også gjort der vi ser DFI-investeringer, import og eksport i prosent av BNP
for fastlands-Norge. Norge blir da samlet rangert litt høyere, uten at dette endrer totalbildet vesentlig.
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7. Den nordiske modellen
Den nordiske modellen innebærer et partnerskap mellom myndighetene, eierne/lederne av
virksomhetene og fagforeningene. De nordiske landene har fortrinn i organisering, læring,
gjennomføring og bred medvirkning i prosessforbedringer og hverdagsinnovasjoner samtidig som en
godt utbygd offentlig velferdsstat bidrar til at alle individer har et sikkerhetsnett. Mange av disse
forholdene kan vanskelig måles direkte. Norge scorer imidlertid høyt, sammen med Danmark, for de
fleste av indikatorene som ofte forbindes med den nordiske modellen. Det er lett å gjøre forretninger
her, tilliten mellom mennesker er høy, det er relativt høy likestilling mellom kjønnene på
arbeidsmarkedet, og vi har lykkes godt i å inkludere en stor andel av befolkningen i samfunnslivet.

Følgende seks indikatorer inngår i området «den nordiske modellen»:
-

“Ease of Doing Business” fra World Bank Group
Indikator for tillit mellom mennesker
Kvinners lønn som andel av menns
Kvinners sysselsettingsdeltakelse som andel av menns sysselsettingsdeltakelse
Andelen av kandidater høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning som er kvinner
Andel av befolkningen som ikke står i fare for fattigdom eller sosial eksklusjon

Den nordiske modellen historisk sett hadde vist stor evne til omstilling og fornyelse gjennom
innovasjon. Modellen innebærer et partnerskap mellom myndighetene, eierne/lederne av
virksomhetene og fagforeningene. Et sentralt prinsipp for at den nordiske modellen skal fungere er at
det er god kontakt mellom eier/ledelse og de ansattes organisasjoner og tillitsvalgte. De ansatte og
deres valgte representanter sitter på en annen kunnskap enn den eier og ledelse har. Skal eier og
ledelse få tilgang til denne kunnskapen, må det også skapes arenaer der de ansatte slipper til med
sine synspunkt. At de ansatte skal ha denne muligheten, er derfor ikke bare et uttrykk for at de som
ansatte har en demokratisk rett til innflytelse i kraft av å være ansatt, men også at de har verdifull
kunnskap å bidra med i virksomhetenes beslutningsprosesser. Kanskje tar det lenger tid å komme
frem til beslutninger, men når beslutningene først er tatt går det letere å raskere å implementere
dem. Dette gir fortrinn i evnen til organisering, læring, gjennomføring og bred medvirkning i
prosessforbedringer og hverdagsinnovasjoner til beste for virksomheten og samfunnet. Samtidig
holdes konfliktnivået på et lavt nivå.
Mange mener at et egalitært lønnssystem og et høyt lønnsnivå sammenliknet med de fleste andre
land bidrar til et produktfokus i stedet for et kostnadsfokus, og vi blir teknologiorienterte i stedet for å
beholde gamle næringer ved å holde lønnskostnader nede. Dette skaper en «kreativ destruksjon» og en
raskere omstilling enn i land som har en høy andel lavtlønnet arbeidskraft.
NordMod2014 sier i sin oppsummering blant annet at «De nordiske landene har vært raske til å ta i
bruk ny teknologi på bred basis – illustrert ved digitaliserte offentlige tjenester og høy
internettilkobling – og internasjonale selskap bruker ofte nordiske markeder som testarena for
framtidige produkter. Med jevn inntektsfordeling, høyt utdanningsnivå og strenge miljøkrav er
nordiske forbrukere krevende kunder, og nordiske virksomheter har vært gode til å ta i bruk nye
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teknologiske løsninger i tradisjonell produksjon»55. Dette er en annen side ved den nordiske
samfunnsmodellen som bidrar til en god teknologisk og økonomisk utvikling.
Et annet viktig prinsipp er en sterk prioritering av en offentlig velferdsstat som bidrar til at alle
individer har et sikkerhetsnett. Universelle velferdsordninger bygger ned motstand mot endringer,
medbestemmelse gir økt forståelse for omstilling og individuelle kvalifiseringstiltak øker evnen til
mestring. Fra myndighetene og partene i arbeidslivets side legges det stor vekt på høy
sysselsettingsdeltakelse blant alle grupper i yrkesaktiv alder.
Alt dette er elementer som blant annet bygger opp under innovasjon og entreprenørskap uten at det
nødvendigvis fanges opp i indikatorene under de øvrige hovedområdene. Innenfor dette
hovedområdet har vi valgt indikatorer som sier noe om resultater innenfor områder som deltakelse i
samfunnslivet, likestilling mellom kjønnene og tillit mellom innbyggerne i landet.

Enkelt å gjøre forretninger og høy tillit mellom mennesker i Norge og Danmark
Vi har valgt indeksen til The World Bank Group for å si noe om hvor enkelt det er å gjøre forretninger
i de ulike landene. I denne indeksen inngår delindekser knyttet til det følgende: Å starte en bedrift,
håndtering av byggetillatelse, tilgang til elektrisitet, registrere eiendom, få kreditt, beskytte
minoritetsinvestorer, betaling av skatt, handel over landegrensene, håndheve kontrakter og
rammeverk for å løse insolvens. Data er samlet inn gjennom spørreskjema til ulike aktører i landene.
Figur 62 viser at Danmark, Sør-Korea og Norge er helt oppe i teten blant de 189 landene som er
undersøkt (1 er best). Japan og Nederland ligger betydelig lenger nede på lista.

Figur 62.

Ease of Doing Business 201456. Rangering av land. 1 er best
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Kilde: The World Bank Group.

55
56

Fra sluttrapport fra NordMod 2014: Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?
http://www.doingbusiness.org/rankings
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Tillit mellom mennesker er en annen fundamental forutsetning for økonomisk utvikling og
samhandling. På bakgrunn av levekårsundersøkelsen for 2012 har Tekna utarbeidet en indikator for
tillit mellom mennesker, se Figur 63. Igjen scorer Danmark og Norge høyt, mens Nederland og
Tyskland gjør det svakere. Det er også verd å merke seg at Sverige har en svakere plassering enn de
øvrige nordiske landene på begge indeksene.

Figur 63.

Indikator for tillit mellom mennesker57. Desto høyere score, desto høyere tillit
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Kilde: Tekna og European Social Survey (2012).

Mindre forskjeller i sysselsettingsdeltakelse og lønn i Norge
Høy sysselsettingsdeltakelse blant kvinner i de nordiske landene og mindre forskjeller i lønn enn i
andre er et resultat av nordisk velferdspolitikk med stor satsing på barnehage og institusjoner for
pleie og omsorg. Dette har bidratt til at personer av begge kjønn i stor utstrekning kan delta i det
organiserte arbeidslivet.
Det er grunn til å tro at mangfold gir bedre innovasjon og endringsevne og større motstandsdyktighet
mot kriser. I tillegg til deltakelse blant kvinner i yrkeslivet må også evnen til å inkludere alle grupper i
meningsfylt aktivitet bli betraktet som en ressurs for å fremme innovasjon og økonomisk utvikling.
Figur 64 viser kvinner heltidslønn som andel av menns heltidslønn. Tallene er ikke justert for ulike
yrkesvalg. Store forskjeller mellom kjønnene kan derfor skyldes at kvinner i enkelte land søker seg
mot jobber i sektorer med lavere lønn vice og versa. Figuren viser at lønnsforskjellene mellom kjønn i
Norge, Sverige og Danmark er på om lag 16-17 prosent, i kvinnenes disfavør. Dette er små forskjeller

57

Basert på ESS Round 6: European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file edition 2.1. Norwegian Social Science Data
Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data. Indikatoren er basert på respondentenes gradering på
spørsmålet: «Most people can be trusted or you can't be too careful», der 0 signaliserer svært lav tillit og 10 signaliserer
svært høy tillit. Andelen som har svart hvert av alternativene multipliseres med tallverdien som er gitt. Eks har 6 % gitt
tallverdien 5, får dette en verdi på 30, har 20 prosent gitt tallverdien 7 får dette en verdi på 140. Dette summeres over alle
tallverdier det er mulig å besvare. Land som har høye andel respondenter som gir høye poeng får da høy samlet verdi på
indikator, mens land med en høy andel som gir lav poengsum får lav verdi på indikatoren.
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sammenliknet med andre land. Norge har sammen med Sverige de laveste forskjellene av de landene
vi har sett på.
Figur 64.

Kvinners lønn som andel av menns. Ujustert for ulike yrkesvalg
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Kilde: Eurostat.

Figur 65 viser at disse landene i tillegg til Finland også har små forskjeller i sysselsettingsdeltakelse
mellom landene. Det er imidlertid verd å merke seg at Norge har en mindre andel kvinner blant
nyutdannede innenfor tekniske og naturvitenskapelige fag enn Sverige og Danmark (Figur 66).
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Figur 65.

Kvinners sysselsettingsdeltakelse i forhold til menns sysselsettingsdeltakelse58
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Kilde: OECD.

Figur 66.

Andelen av kandidater høyere teknisk-naturvitenskapelig utdanning som er kvinner59
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Lite sosial ekskludering i Norge sammenliknet med andre land
Eurostat sammenlikner også sosial inkludering. Med sosial inkludering menes her personer som ikke
faller inn under ett eller flere av følgende: står i fare for å falle under fattigdomsgrensen, er i en
familie med lav arbeidsintensitet, er ikke i stand til å møte uforutsette utgifter med mer. Norge har

58

Måler om man deltar i yrkeslivet heller ikke. Er ikke justert for heltid/deltid.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hrst_fl_tegrad&lang=en
Science, mathematics, computing, engineering, construction and manufacturing. Bachelor og Master.
59
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den høyeste andelen sosialt inkluderte målt ved denne indikatoren (Figur 67). Danmark ligger helt i
teten for de fleste av indikatorene for den nordiske modellen. For denne indikatoren scorer landet
imidlertid noe lavere enn flere andre land.
Figur 67.

Andelen av befolkningen som ikke står i fare for fattigdom eller sosial eksklusjon
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Danmark og Norge scorer høyest for den nordiske modellen samlet
Naturlig nok scorer de nordiske landene høyest for indikatorer som kan assosieres med den nordiske
modellen. Danmark og Norge scorer imidlertid noe høyere enn de øvrige nordiske landene, se Figur
6860.
Figur 68.

Oppsummering av den nordiske modellen61
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Dette funnet har paralleller til funnet i GEM 2014 (Global Entrepreneurship Monitor), hvor Norge er ett av de landene med
svært høy «mulighetsdreven» entreprenørvirksomhet (at man etablerer en bedrift fordi man ser en forretningsmulighet) på
87 prosent, og blant de landene med lavest andel «nødvendighetsdreven» entreprenørskap (at man er tvunget til å etablere
egen virksomhet); 3,5 prosent
61 Alle indikatorer under den nordiske modellen teller likt.
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8. Klimateknologi
Energi er en helt sentral ressurs og innsatsfaktor for levestandarden til klodens innbyggere.
Energiproduksjon og -forbruk har imidlertid også uønskede konsekvenser. Særlig betydningsfull er
sammenhengen mellom bruken av fossilt brensel og klimagassutslipp. For å redusere klimautslippene
er det to forutsetninger som må være oppfylt: Det må utvikles teknologi som bidrar til at behovet for
energi blir lavere per produksjonsenhet, og det må utvikles teknologi som reduserer utslippene fra
forbruk av energi. Sammenliknet med de øvrige landene i Teknas Teknologibarometer har Norge en
relativt høy energieffektivitet i produksjonen, og av det samlede energiforbruket er en høy andel fra
fornybare kilder. Høyt samlet inntektsnivå bidrar imidlertid til at det samlede utslippsnivået i forhold
til antall innbyggere er høyt.

For å sammenlikne landene vei mot et bærekraftig samfunn, ser vi på følgende tre variabler62:
-

Energiforbruk i fht. BNP
Andel av energiforbruk fra fornybare kilder
Drivhusgassutslipp per befolkning

Å hindre katastrofale klimaendringer vil kreve en betydelig og utfordrende omlegging av dagens
mønstre i produksjon og forbruk. Gjennom FN er verdenssamfunnet blitt enig om å begrense den
globale oppvarmingen til to grader. Det er særlig økt konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren,
herunder C02, som gir denne oppvarmingen. Togradersmålet vil kreve at verdens klimagassutslipp i
2050 reduseres kraftig sammenliknet med en situasjon uten nye tiltak.

Relativt lav energiintensitet i Norge
Det finnes ulike alternative mål for energiintensitet63. Vi har valgt å holde oss til Eurostats
nøkkelindikator, som er brutto innenlandsk energiforbruk i forhold til BNP. Denne indikatoren skal
62

Statistisk sentralbyrå publiserer et stort sett av viktige bærekraftindikatorer. Her inngår også indikatorer for klima i tillegg til
en rekke områder som vi ikke dekker i vår rapport. Se f.eks. http://www.ssb.no/natur-og-miljo/nokkeltall/indikatorer-forbarekraftig-utvikling. Norges rolle som stor produsent av fossile energikilder er heller ikke hensyntatt i vår rapport.
63

Brutto innenlandsk forbruk. Eurostat: “Gross inland energy consumption represents the quantity of energy necessary to
satisfy inland consumption of the geographical entity under consideration. It is defined as primary production plus imports,
recovered products and stock changes, less exports and fuel supply to maritime bunkers (for seagoing ships of all flags). It
describes the total energy needs of a country (or entity), covering: consumption by the energy sector itself; distribution and
transformation losses; final energy consumption by end-users; non-energy use of energy products and statistical
differences.”
Endelig energiforbuk. Eurostat. “Final energy consumption includes the consumption of energy by all users except the energy
sector itself (whether for deliveries, for transformation, and/or its own use), and includes, for example, energy consumption
by agriculture, industry, services and households, as well as energy consumption for transport. It should be noted that fuel
quantities transformed in the electrical power stations of industrial auto-producers and the quantities of coke transformed
into blast-furnace gas are not part of overall industrial energy consumption but of the transformation sector.”
“Energy intensity is measured as the ratio between gross inland consumption of energy and GDP; this indicator is a key
indicator for measuring progress under the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. The ratio is
expressed in kilograms of oil equivalent (kgoe) per EUR 1 000, and to facilitate analysis over time the calculations are based
on GDP at constant prices (currently chain-linked 2000 prices). If an economy becomes more efficient in its use of energy and
its GDP remains constant, then the ratio for this indicator should fall.”
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fange opp utviklingen i effektiv bruk av energi. Eurostats statistikk over endelig energiforbruk sett i
forhold til BNP gir omtrent samme forskjeller mellom landene som i figur 10.1. SSB publiserer
indikatorer med definisjoner som avviker noe fra disse. Ulike definisjoner kan gi noe ulike
utviklingstrekk.
Figur 69 viser at Danmark og Norge har lavest energiforbruk i forhold til BNP, dvs. mest energieffektiv
produksjon målt ved denne indikatoren. Finland har betydelig høyere energiintensitet. Figuren
antyder at Norges energiintensitet har økt noe i perioden 2004-2013. Målt over et lengre tidspunkt
har energiintensiteten i Norge gått klart ned.
Norge har et høyt bruttonasjonalprodukt. Energiforbruket i forhold til befolkningens størrelse er
dermed betydelig høyere sammenliknet med andre land enn når vi studerer energiforbruk i forhold
til BNP.

Figur 69.
Brutto innenlandsk energiforbruk i forhold til BNP (kg oljeekvivalenter per Euro). Merk
høyt forbruk tolkes negativt.64
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Kilder: Eurostat, Tekna.

Høy fornybarandel i norsk energikonsum
Utnyttelse av fornybar energi generelt fører ikke til økt global oppvarming og er en mer bærekraftig
energikilde enn fossile brennstoff. Fornybar energi er energi f.eks. fra vann, sol, vind og bølger.
Andelen fornybar energikonsum er høyt i Norge sammenliknet med andre land, se Figur 70, noe som
må sees i sammenheng med de store vannkraftressursene i Norge. I alle land øker andelen fornybar,
selv om andelen er svært lav i land som Nederland, Tyskland og Storbritannia.

64

Eurostat: “This indicator is the ratio between the gross inland consumption of energy and the gross domestic product
(GDP) for a given calendar year. It measures the energy consumption of an economy and its overall energy efficiency. The
gross inland consumption of energy is calculated as the sum of the gross inland consumption of five energy types: coal,
electricity, oil, natural gas and renewable energy sources”.
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1
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Figur 70.

Andelen fornybar energi i prosent av landets energikonsum.

70
60
50
40
30
20
10
0

2004

2007

2010

2012

Kilde: Eurostat

Høy levestandard gir høye utslipp i Norge
Figur 71 ser på klimagassutslipp i forhold til befolkningens størrelse. Da kommer Norge dårligere ut
blant annet som følge av høy produksjon i forhold til befolkningens størrelse.
Figur 71.
Drivhusgassutslipp i forhold til befolkningens størrelse (CO2-ekvivalenter, inkludert
luftfart, per 1000 innbyggere)
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Kilder: Eurostat/European Environment Agency, Tekna.

Høye utslipp i olje- og gassutvinning, industri og bergverk og veitrafikk
Figur 72 viser hvordan klimagassutslippene fordeler seg på sektorer i Norge. Figuren viser at utslipp
fra olje- og gassutvinning er den største utslippskilden. Deretter følger Industri og bergverk og
81

Klimateknologi
veitrafikk. Både olje- og gassutvinning og veitrafikk har økt sine utslipp de siste 14 årene. Samlet er
utslippene omtrent uendret. Imidlertid har Norge et betydelig og økende CO2-opptak i skog- og
landarealer. Dersom det tas hensyn til dette, har de reelle CO2-utslippene avtatt i perioden.
Erstatning av fossil energi med fornybar energi, særlig i transportsektoren og i petroleumssektoren,
vil kunne bidra til nedgang i CO2-utslippene fremover.
Figur 72.
Utslipp av klimagasser til luft på norsk territorium. 1 000 tonn CO2-ekvivalenter.
(Inngår ikke i indikatorsettet)
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Norge scorer høyt på klimateknologi
Figur 73 oppsummerer indikatorene for energi og klima. Norge scorer høyt når det gjelder
energieffektiv produksjon og høy andel fornybar energi i forbruket. Et høyt nivå på samlet
produksjon i Norge bidrar imidlertid til at klimautslippene i forhold til befolkningens størrelse er mer
gjennomsnittlige og høye sammenliknet med f.eks. Sverige. Utviklingen fremover vil måtte gå i
retning av lavere energiforbruk og en høyere fornybarandel.
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Figur 73.

Oppsummering Klimateknologi65
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Fornybarandel i konsum av energi er gitt vekten 0,5 som følge av Norges naturgitte forutsetninger for høy andel her.
Øvrige to indikatorer er gitt vekten 1.
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9. Oppsummering
Oppsummering av alle indikatorer som inngår i Teknas Teknologibarometer viser at Danmark og
Sverige kommer ut langt over gjennomsnittet av de landene vi har sett på. Norge kommer i den
midterste gruppen, litt foran Storbritannia og Finland. Nederland følger noe bak, og Tyskland er aller
nederst. Norge scorer høyt på indikatorer for «den nordiske modellen», Internasjonale impulser og
mobilitet og klimateknologi. Vi er langt svakere på Teknologisk nivå.

Figur 74.

Samlet indikator alle områder66.
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Norge bra på «den nordiske modellen» og «klima»
Om vi fordeler resultatet på de seks enkeltområdene, se Figur 75, viser dette oss at Norge scorer
høyt på «den nordiske modellen» og «klima». Selv om Norge scorer høyt på klimateknologi, scorer vi
bak Sverige og omtrent på linje med Danmark på dette området. Vi drar blant annet nytte av en høy
andel fornybar energi i forbruket, noe som må ses i sammenheng med naturgitte forutsetninger.
Norge gjør det også bra for hovedområdet «Internasjonale impulser og mobilitet» sammenliknet
med mange av de øvrige landene i Teknas Teknologibarometer. Norge er svakest for områdene
Teknologisk nivå og Industriell nyskaping og innovasjon.
Danmark troner aller høyest på Teknas Teknologibarometer. Danmark scorer høyt for «teknologisk
nivå» og «den nordiske modellen», og gjør det også brukbart på alle øvrige områder. Sverige ligger
66

Alle områder er gitt samme vekt.
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også høyt samlet sett. Sverige scorer særlig høyt på «klimateknologi». Finland har resultater på det
jevne: «Teknologiske nivå» kommer høyt ut, men resultatene for «Klimateknologi» trekker klart ned.
Storbritannia har resultater noe under gjennomsnittet. Det som trekker resultatene for landet ned,
er spesielt at de scorer lavt på «den nordiske modellen» og industriell nyskaping og innovasjon.
Nederland kommer nest lavest ut på Teknas Teknologibarometer. Landet scorer høyest på området
«Internasjonale impulser og mobilitet» og over gjennomsnittet på «Industriell nyskaping og
innovasjon» sammenliknet med alle andre land i Teknas Teknologibarometer. For øvrige områder
kommer de svakere ut enn gjennomsnittet, og landet scorer særlig lavt på indikatorene for «den
nordiske modellen».
Tyskland finner vi helt nederst. Landet ligger under gjennomsnittet for de fleste hovedområder, og er
særlig svake på «den nordiske modellen». For Industriell nyskaping og innovasjon scorer imidlertid
landet gjennomsnittlig.

Oversikt over resultater Norge for Norge sammenliknet med de andre landene67

Figur 75.

Den nordiske modellen
Internasjonale impulser og mobiltet
Klimateknologi
Generell teknologiforståelse/anvendelse
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Hvorfor kommer Norge middelmådig ut på Teknas Teknologibarometer?
Norge kommer godt ut på makroøkonomiske hovedstørrelser, ved å ha en høy produktivitet og lav
arbeidsløshet og høy yrkesdeltakelse (se neste kapittel). Samtidig scorer Norge lavt for teknologisk
nivå og industriell nyskaping og innovasjon.
Dette kan tolkes på minst tre måter:



67

At indikatorene vi bruker måler rett, og at de peker mot framtidig, negativ utvikling i
produktivitet.
At de indikatorene vi bruker ikke treffer riktig,

Alle hovedområder er vektet likt.
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At «den nordiske modellen» betyr relativt sett mer for sysselsetting og produktivitet, enn
teknologisk utvikling gjør.

Det var lenge en etablert sannhet at Norge gjør det bra på produktivitetsstatistikken, men scorer lavt
på innovasjonsundersøkelsene. Dette har fått navnet «det norske paradokset». Statistisk sentralbyrå
gjennomførte en spesialundersøkelse for 2011-2013 som viste at en betydelig større andel av
virksomhetene hadde innovasjonsaktiviteter enn det som tidligere undersøkelser hadde vist. Norge
kommer nå helt på linje med de andre nordiske landene mht. innovasjonsaktiviteter i virksomhetene.
Statistisk sentralbyrå mener at det også er sannsynlig at en endring i den norske
innovasjonsundersøkelsen basert på funnene i spesialanalysen vil utgjøre et bedre
sammenlikningsgrunnlag overfor de fleste andre landene som også gjennomfører den europeiske
undersøkelsen, CIS68.
Spesialrådgiver Per Koch i Innovasjon Norge stiller i en blogg spørsmålet: «Hvorfor ligger Norge så
langt etter i Innovation Union Scoreboard?»69 I tillegg til å peke på mulig underrapportering i
innovasjonsundersøkelsen, peker han også på flere andre forhold. Han peker blant annet på at Union
Scoreboard består av en rekke forskningsindikatorer som ikke nødvendigvis er en forutsetning for
innovasjon. Han peker også på at det i råvarebaserte industrier er vanlig at innovasjonsaktiviteten er
en integrert del av alt man gjør. Det holder altså ikke å se på den dedikerte FoU-innsatsen man finner
i en eventuell forskningsavdeling. Andre land har mange store selskaper innenfor forskningsintensive
industrier som IKT og farmasi. Disse bedriftene utfører mye av sin innovasjon i dedikerte
forskningsenheter, noe som gjør det lettere for dem å identifisere og rapportere både forskning og
innovasjon.
Viktigheten av tverrfaglighet, at teknologer og andre fagrepresentanter må kunne kommunisere
sammen og samarbeide om å problemløsninger kan være underkommunisert i slike indikatorsett.
IKT-teknologi er for eksempel avhengig av en bred teknologiforståelse og tverrfaglig samarbeid for å
finne gode løsninger som ivaretar ulike behov. Også kreativitet og omstillingsevne er viktige faktorer
og er et vektig argument for å inkludere indikatorer for den nordiske modellen i slike barometre.
Teknas Teknologibarometer har derfor gått ett skritt i å ta disse sammenhengene på alvor.
Dersom forsknings- og innovasjonsaktiviteten i Norge er lav, kan de gode økonomiske
nøkkelindikatorene også skyldes at selve kvaliteten på forsknings- og innovasjonsaktiviteten er høy.
Høy grad av teknologianvendelse i den voksne befolkningen i Norge, gode samarbeidsrelasjoner og
tverrfaglighet i det norske arbeidslivet sammen med høy omstillingsevne og rom for kreativitet bidrar
sammen trolig sterkt til de gode resultatene for makroindikatorene.

68

http://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/artikler-og-publikasjoner/flere-innovatorer-i-norge-enn-tidligere-rapportert
Per Koch: Hvorfor ligger Norge så langt etter i innovation union scoreboard,
http://innovasjonsbloggen.com/2013/03/26/hvorfor-ligger-norge-sa-langt-etter-i-innovation-union-scoreboard/
69
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Vedlegg
Metodiske momenter

Komplekse sammenhenger
Vi mener rapporten gir et interessant og oppdatert innblikk i teknologisk status for Norge. Likevel vil
et slikt Teknologibarometer aldri bli en komplett fasit for teknologiutviklingen i Norge. Mange
områder krever langt mer fordypning enn vi har hatt muligheter til å forfølge i denne rapporten. Ikke
minst vil valgene av indikatorer også være gjenstand for diskusjon. Det er heller ikke slik at høy score
på Teknas Teknologibarometer er synonymt med gode resultater for økonomien som helhet. Til det
er årsakssammenhengene ofte for sammensatte og komplekse.
Relevans og reliabilitet
For alle dataene som er brukt i denne rapporten, er det et gjennomgående spørsmål om dataenes
relevans og reliabilitet: Måler dataene det de skal – og er dataene pålitelige?
Spørsmålet om reliabilitet er rimelig enkelt å svare på: Vi har benyttet det beste som finnes av
tilgjengelig, eksisterende data, samlet inn av primært OECD, Verdensbanken og Eurostat. Det betyr
ikke at dataene er fullstendig pålitelige. I alle sammenhenger er det forbundet usikkerhet med
innsamling av data. Men det betyr at vi har benyttet autoriserte data fra profesjonelle
datainnsamlere, som publiserer data som er så gode som de kan bli.
Spørsmålet om relevans er et mye mer betimelig spørsmål. Altså om de indikatorene vi trekker ut
faktisk måler det vi er ute etter. Noen eksempler:
Eksempel 1:
Vi ser at Norge ligger lavt på antall patentsøknader til det europeiske markedet (EPO) per innbygger,
sammenliknet med Finland, Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland. Tallene er stabile over flere år.
Men hva er det antall patentsøknader faktisk måler? Er det et relevant mål for «teknologisk front»,
slik vi har benyttet det her?
Årsaken til at vi bruker europeiske patentsøknader er at de skal si noe om det samlede omfanget av
det som utvikles av helt nye, teknologiske ideer. Kriteriet for et patent er at den skal utgjøre «… en
praktisk løsning av et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er
reproduserbar», se Patentstyret.no70. Det er her brukt som en indikator på teknologisk front.
Omfanget, korrigert for innbyggertall, skal dermed si noe om hvor et land samlet ligger med hensyn
til å utvikle anvendbar, tidligere ubrukt teknologi.
Dette er imidlertid ikke et helt presist mål, av tre årsaker:

70

https://www.patentstyret.no/no/Patent/Hva-er-et-patent/
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For det første er det ikke slik at alle patentsøknader blir innvilget. Ikke alle søknader ligger så
langt i front som søkeren gjerne trodde – en patentsøknad måler dypest sett hva en søker
antar ligger teknologisk i front.
For det andre ligger det ikke noe kriterium om at teknologien bak den patentsøkte løsningen
skal ha et eksplisitt nyhetselement over seg. Det kan like gjerne være allerede eksisterende
kunnskap, satt sammen på en ny måte.
For det tredje er det ikke slik at all nye tekniske løsninger blir til patentsøknader. Dette kan
avhenge av hva slags patentkultur det er i landet eller bedriften, om det er andre måter enn
patenter å beskytte oppfinnelsen på (for eksempel gjennom hemmelighold)71, eller at
teknologieier av andre årsaker ikke ønsker å beskytte teknologien gjennom patenter. Kanskje
er det slik at medlemmer av EU har høyere tilbøyelighet til å beskytte patenter for det
europeiske markedet gjennom EPO enn andre?

Eksempel 2:
Mange av indikatorene er utarbeidet som størrelser i prosent av BNP. Petroleumsvirksomheten har
gitt Norge store inntekter. Dette har blant annet bidratt til at Norge har et høyt bruttonasjonalprodukt og en høy skjermet offentlig sektor. Eksempelvis har vi indikatorer som viser utenlandske
direkteinvesteringer i prosent av BNP slik de fremkommer i OECDs indikatorer. Når sektorer der
utenlandsk eierskap ikke er naturlig utgjør en stor andel av BNP, trekker dette isolert sett i retning av
at utenlandske direkteinvesteringer i prosent av BNP blir lavere.
Én måte å justere for dette kunne være å se indikatorer i prosent verdiskapingen i næringsrettet
virksomhet, evt. også justert for petroleumsvirksomhet. For enkelte indikatorer har vi gjort dette
(f.eks. forsknings- og utviklingsaktiviteter). Det kan imidlertid påpekes at vi ønsker en stimulans av
adopsjon, forskning og utvikling og derigjennom produktivitetsvekst i hele økonomien og da er det
BNP samlet som er det mest relevante målet, selv om store deler av økonomien ikke er utsatt for
slike impulser. Det kan også bemerkes at blant annet digitaliseringen av en rekke varer og tjenester
medfører at en stadig større andel av økonomien utsettes for internasjonal påvirkning.

Eksempel 3:
IKT er et svært viktig område for innovasjon og fremtidig produktivitetsutvikling. En av indikatorene
vi har brukt, er «andelen innbyggere som har samhandlet med offentlig sektor siste år ved hjelp av
internett». Her måler vi altså kun hvorvidt det har vært digital samhandling eller ikke. Indikatoren
skiller dermed ikke mellom ulike typer kvalitativ samhandling, som om hvor hyppig, hvor nyttig, hvor
god eller hvor omfattende eller hva slags type samhandlingen er.
Et annet problem som hviler mellom linjene i denne rapporten, er spørsmål om noen av variablene
samvarierer, på den måten at enkeltvariabler i praksis forsterker hverandre eller virker sammen. Ett
eksempel på dette er «omfanget av store bedrifter» og «andel av virksomhetene som har
innovasjonsaktivitet», begge i kapitlet om Industriell nyskaping og innovasjon. Som vi skriver i
rapporten, har vi valgt å se på omfanget av store bedrifter fordi «store bedrifter representerer
stordriftsfordeler, de har oftere innovasjon, de er gjerne teknologiske lokomotiver, og de setter
gjerne av mer dedikert tid og penger til forskning i egne forskningsavdelinger enn andre
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Reymers, Felix., Hagen, Thomas: Norge er en patentsinke, fra http://www.tu.no/meninger/2014/03/02/norge-er-enpatentsinke. Kronikk.
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virksomheter». Det betyr med andre ord at vi nærmest forutsetter at de driver med det vi måler i
variabelen «andel av virksomhetene som har innovasjonsaktivitet».
Tilsvarende kan man se for seg at noen variabler vi har valgt ut vil kunne trekke i stikk motsatt
retning, på den måten at det vil av natur være vanskelig for ett land å slå godt ut på begge
indikatorene. Ett slikt eksempel er variablene «andel store bedrifter» og «Andelen med egen ny
virksomhet eller er i ferd med å skape ny virksomhet». Selv om den ene variabelen er ment å skulle si
noe om omfanget av systematisk innovasjonsarbeid i privat sektor, og den andre si noe om
entreprenørånd i samfunnet, vil det ikke være utenkelig at omfanget av store bedrifter og omfanget
av småbedrifter, som dette dypest sett er det vi måler, er to variabler hvor det er vanskelig for ett
land å slå høyt ut begge steder.
Eksempel 4:
Er FoU en god teknologiindikator? Innovasjon dreier seg om å utvikle og ta i bruk teknologi på en ny
og bedre måte enn før. Forskning, i form av utvikling av ny teknologi, er en viktig del av dette. Likevel
er det tre store forbehold til et slikt perspektiv.





For det første er det ikke slik at all forskning er teknisk orientert72. For eksempel ble snaut en
tredel av alle doktorgrader i Norge (442 av 1448) i 2013 avlagt innenfor humaniora og
samfunnsvitenskap. Samme år utgjorde humaniora og samfunnsvitenskap om 15 prosent
(7,3 av 47,9 mrd kr.) av all forskning i Norge.
For det andre er det ikke slik at all teknisk forskning leder til umiddelbar innovasjon gjennom
bruk (penicillinet ble funnet opp i 1928, men ble ikke masseprodusert før i 1943).
For det tredje er det ikke slik at det er nødvendig å utføre forskning selv, for å gjennomføre
nye og bedre måter å gjøre ting på. Norge er et eksempel på et land hvor svært mye
innovasjon kommer gjennom investeringer i maskineri og utstyr fra utlandet, blant annet på
grunn av en prosessbasert industri og sterk tjenesteytende sektor. Dette tas det ikke høyde
for i en måling som lener seg ensidig på forskning.

Eksempel 5:
Høyteknologisk eksport som andel av industrieksport (andel av bearbeidede industriprodukter). Her
er deler av olje- og gassvirksomheten i Norge definisjonsmessig utelatt fra både teller og nevner.
Dette er en stor og viktig høyteknologisk næring for Norge med betydelige synergieffekter til norsk
økonomi som helhet. På den annen side er nevner svært liten for Norge. På tilsvarende måte kan
indikatoren andelen av sysselsettingen som jobber i teknologiintensiv sektor slå noe urettmessig
negativt ut for Norge.

Slike spørsmål om relevans er svært viktige, fordi dypest sett handler de om hva som best forklarer
og måler økonomisk utvikling. Når vi bruker indikatorer som patentsøknader, forskning, IKT i
arbeidslivet osv., er det fordi vi har en oppfatning om at dette er viktige faktorer bak teknologisk
utvikling og bruk av ny teknologi, og dermed økonomisk utvikling og produktivitet.
Den største grunnen til å være forsiktig med bruk av disse indikatorene har vist seg i ettertid: Vi ser at
Norge slår lavt ut på en rekke av disse indikatorene, samtidig som Norge er ett av de landene med
størst produktivitetsvekst og lavest sysselsetting: På den ene siden kommer Norge overraskende lavt
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Kilde: FoU-statistikkbanken, NIFU.
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på en rekke forklaringsindikatorer som skal si noe om landets teknologiske og økonomiske
muligheter, samtidig som det er en tilsynelatende lav korrespondanse med hvordan landet faktisk
presterer på de viktigste resultatindikatorene.
Dette kan tolkes på minst to måter:
-

At det finnes andre og viktigere faktorer bak økonomisk utvikling enn de vi har valgt.
At indikatorene våre måler rett, og at de peker mot framtidig negativ utvikling i produktivitet.
At «den nordiske modellen» betyr relativt sett mer for sysselsetting og produktivitet, enn
teknologisk utvikling gjør.

Vi har ikke hatt anledning til å gå dypt inn i disse problemstillingene, men erkjenner at dette er
forhold som er interessante for videre undersøkelser.

Statistisk metode
Samleindikatorer er utarbeidet for å systematisere informasjonen for delindikatorer og for å få frem
hovedpoenger. Tekna har imidlertid gjort valg mht. både metode og vekting for samleindikatorer,
noe som påvirker hovedresultatene. Scoren på de enkelte indikatorene er utarbeidet ved å
normalisere («standardisering»), slik at man kan sammenligne datasett som har forskjellig
gjennomsnitt og standardavvik. Midtverdien vil da være lik 0. Verdier under 0 tilsier en score under
medianen, mens en score over 0 tilsier en verdi over medianen. Verdien til en kombinert indeks
består av et gjennomsnittet av de standardiserte indikatorene som inngår i den kombinerte
indikatoren. I noen tilfeller er resultatene for den enkelte indikator vektet. Dette er redegjort for
underveis i rapporten.
Det er viktig å være klar over følgende forhold knyttet til metoden:
1. Vi har resultater fra et lavt antall land. Median og standardavvik påvirkes sterkt av resultater
for det enkelte land.
2. Metoden kan innebære at sett land skiller seg lite fra et annet land, men likevel oppnår svært
ulik score. Eksempelvis har Norge 37,5 bredbåndsabonnementer per 100 innbyggere.
Tilsvarende for Finland er 31,4. Spredningen mellom alle land er relativt liten for denne
indikatoren. Dette innebærer at Norge får langt høyere score enn Finland for denne
delindikatoren enn Norge ville fått hvis variasjonen mellom landene var større.
Hvordan skal man vekte resultatene? I hvilken grad man legger vekt på de ulike indikatorene vil
påvirke samleindikatorene. Vi har forsøkt å gi mindre vekt til indikatorer som fanger opp omtrent det
samme, og indikatorer vi anser som mindre viktig. Samtidig kan indikatoren være viktig, men
forskjellene er såpass små, se punkt 2 over, at det kan argumenteres for at enkelte indikatorer får for
stor vekt.
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