
 

 

 
 

 

 

  

S
o
n
ia

 A
rre

p
ia

 P
h
o

to
g
ra

p
h

y
 - V

is
itn

o
rw

a
y
.c

o
m

 



 
 

2 KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON I NORD-NORGE | DAMVAD.COM 

  



 KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON I NORD-NORGE | DAMVAD.COM 3 

Bakgrunnen for denne kunnskapsinnhentingen er Meld. St. 10 (2010 – 2011) Oppdatering av 
forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Her besluttet 
regjeringen å gjennomføre to kunnskapsinnhentinger:  

Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet og Miljøverndepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om 
virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping som reiseliv og fiskerirelaterte 
virksomheter. Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste 
oppdatering av forvaltningsplanen. [……] 

Olje- og energidepartementet gjennomfører kunnskapsinnhenting om virkninger av 
petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunnskapen som 
samles inn, skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet. 
Kunnskapen som samles inn, skal kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av 
forvaltningsplanen. [……] 

Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord omfatter de tre nordligste fylkene (Nordland, Troms og 
Finnmark), og har et særlig fokus på kystområdene. Temaene for kunnskapsinnhentingen er fastsatt i 
samspill med lokale og regionale myndigheter, samt sektormyndigheter, fagmiljøer, næringsaktører og 
andre berørte parter. Det er utarbeidet et program for kunnskapsinnhentingen som er tilgjengelig på 
Nærings- og handelsdepartementets hjemmeside.  

Målet med kunnskapsinnhentingen er å synliggjøre mulighetene for økt bærekraftig verdiskaping i en 
ressursrik region og tegne et kunnskapsbasert framtidsbilde av Nord-Norge fram mot 2030 og 2050, med 
særlig vekt på fiskeri, havbruk, nye marine næringer, reiseliv, fornybar energi og mineraler. 
Kunnskapsinnhentingen skal bidra til å gi et bedre beslutningsgrunnlag for de veivalg som kan tas og vise 
hvilke virkemidler og tiltak som kan påvirke utviklingen og bidra til å utløse landsdelens 
verdiskapingspotensial. 

Status og potensial i de utvalgte sektorene kartlegges i egne sektoranalyser. I tillegg adresseres 
grunnleggende forutsetninger og virkemidler for økt verdiskaping gjennom tverrgående utredninger som 
omhandler bruken av økosystemtjenester, etablering av attraktive lokalsamfunn og 
arbeidsmarkedsregioner, styrking av infrastruktur, kompetanse og innovasjon, samt hvordan kulturminner 
kan brukes for å fremme verdiskaping. For å vurdere samlet verdiskaping utvikles det en 
regionaløkonomisk modell. De faglige utredningene kompletteres med en scenarieprosess hvor en bredt 
sammensatt gruppe av aktører i regionen er engasjert, og som skal resultere i kvalitative framtidsbilder 
for Nord-Norge i 2030.  

Denne rapporten er en av de faglige utredningsrapportene i kunnskapsinnhentingen. Rapporten er laget 
tonpå oppdrag for de berørte departementene, men utrederen står selv ansvarlig for det faglige innholdet. 
Departementene vil legge frem resultatene fra kunnskapsinnhentingen i en sluttrapport. Det vil bli gitt 
anledning til å kommentere på sluttrapporten i en høringsprosess høsten 2013.  

Fiskeri- og kystdepartementet  
Kommunal- og regionaldepartementet 

Miljøverndepartementet 
Nærings- og handelsdepartementet 

Forord ved departementene  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/reiselivsnaring/prosjekt-for-kunnskapsinnhenting-om-verd.html?id=676814
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1.1 Resymé og anbefalinger 

Denne utredningen analyser omfanget av 

kompetanse, forskning og innovasjon i Nord-

Norge. Utredningen diskuterer videre hvordan 

styrket kompetanse, forskning og innovasjon kan 

bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge. Studien 

dekker alle private næringer i Nord-Norge, men har 

et spesielt fokus på marine næringer og reiseliv. 

Marine næringer deles opp i fiskeri, oppdrett og 

nye marine næringer.  

 

Verdiskaping i Nord-Norge har en rekke muligheter 

som blant annet har sitt utspring i landsdelens 

geografiske fortrinn. Landsdelen har en unik 

tilgang til råvarer innenfor de marine næringene og 

unike naturområder for reiselivsnæringen. 

Samtidig er avstand til markeder, høye kostnader, 

global konkurranse og flaskehalser på 

arbeidsmarkedet utfordringer for å utnytte 

landsdelens potensiale. Økt innovasjons- og 

kompetansenivå er viktig for å imøtekomme disse 

utfordringene.  

 

I alle moderne økonomier øker behovet for godt 

utdannet arbeidskraft, både for å takle krav fra 

gradvis mer omfattende og spesialiserte 

internasjonaliserte verdikjeder. Kravene til kvalitet i 

alle ledd øker i de fleste markeder. 

 

Analysen viser at nordnorsk næringsliv står overfor 

særskilte kompetansutfordringer. For det første 

vokser arbeidstilbudet mindre enn i resten av 

landet. Isolert sett svekker mangel på arbeidskraft 

mulighetene for å utvikle nye 

verdiskapingsmulighter.  

 

For det andre er kompetansenivået generelt lavere 

i Nord-Norge enn i resten av landet. Det relative 

etterslepet i formell utdannelse gjelder innenfor alle 

sektorer og næringer i Nord-Norge.  

 

For det tredje får nordnorske virksomheter mindre 

tilgang til nye, høyt utdannnet arbeidstakere enn i 

resten av landet. Veksten i antall arbeidstakere 

med høyere utdannelse er høyere i Nord-Norge 

enn i resten av landet, men de høyt utdannede 

velger helst å arbeide i offentlig sektor. To av tre 

nyutdannede med høy utdannelse i Nord-Norge 

begynner i offentlig sektor. I resten av landet 

begyner over halvparten i privat sektor.  

 

Analysen peker videre på at selv om omfanget av 

FoU er høyt i deler av Nord-Norge, spesielt i 

Tromsøregionen, er hovdetyngden innenfor 

offentlig sektor (universitet og institutter). Det 

nordnorske næringslivet er klart mindre FoU-

intensivt enn resten av landet og FoU-

investeringen i nordnorsk næringsliv synker. I 

resten av landet øker FoU-investeringen i 

næringslivet (samlet sett). 

 

Analysen peker på at det er behov for å øke 

kompetansenivået og styrke innovasjonsarbeidet i 

Nord-Norge for å øke verdiskapingen. Analysen 

peker også på at det er forskjellige behov for 

kompetanse- og innovasjonsløft innenfor de ulike 

næringene. Anbefalingene vil variere noe for de 

ulike næringene innenfor marin sektor og 

reiselivssektoren.  

 

Analysen peker på følgende forslag til handlinger:  

 

 Handling 1: Styrk etterutdannelsestilbudet 

på høgskoler og universiteter: Det er et 

behov for å løfte utdannelsesnivået i alle 

næringer. Særlig innen fiskeri og reiseliv er det 

behov for å øke kompetansen utover 

grunnutdannelseen. Vi foreslår derfor at det, i 

samarbeid med regionens høgskoler og 

universiteter, etableres etterutdannelseskurs 

for ledere og medarbeidere i disse næringene. 

Sammendrag 
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Dette vil løfte det formelle kompetansenivået 

og potensielt bidra til flere nettverk ved at 

ledere og medarbeidere møtes og studerer 

sammen. 

 

 Handling 2: Motivér bedrifter til å opprette 

flere lærlingplasser. Det er stor mangel på 

fagutdannede og det utdannes for få personer 

innenfor dette området. En av årsakene er 

mangel på lærlingplasser. Vi anbefaler derfor 

at alle forvaltningsnivå arbeider systematisk for 

å øke antallet lærlingplasser.  

 

 Handling 3: Øk antall uteksaminerte 

studenter og rett studiene mot bedriftenes 

behov. Det er fortsatt et behov for å øke 

andelen høyt utdannede i Nord-Norge. Dette 

gjelder for alle næringer, men spesielt de 

næringene som er mer kunnskapsintensive, 

som oppdrett og nye marine næringer. 

Studiene skal møte bedriftenes behov. Vi 

foreslår at satsingen på fagdager og 

møteplasser mellom FoU-aktører og 

næringsliv økes. Fokus kan være på hva slags 

stillinger næringslivet kan tilby og hva slags 

framtidige behov de har. Dette kan også være 

en måte å sikre at flere nyutdannede ender 

opp i privat sektor.  

 

 Handling 4: Sikre uformelle møteplasser for 

bedrifter og universiteter: Fagdagene kan 

også støtte opp om dialog mellom næringslivet 

og universitetene. En slik dialog vil kunne 

styrke muligheten for videreutvikling av 

samarbeid mellom universitetene og 

næringslivet.  

 

 Handling 5: Utarbeide strategier for 

forskning og innovasjon. Det er behov for å 

øke forsknings- og innovasjonsinnsatsen i 

Nord-Norge. Bedriftene i de ulike næringene 

har ulike utgangspunkt og det bør gjenspeiles i 

de initiativene som settes i gang. Vi foreslår at 

det oppmuntres til å utarbeide egne 

forsknings- og innovasjonsstrategier for de 

ulike næringene. Fylkeskommunene kan være 

koordinator for slike, f.eks. ved at 

fylkeskommunenes FoU-strategier utfordrer 

representanter for ulike næringer til å utarbeide 

egne nærinngsbaserte strategier.  

 

 Handling 6: Gi universiteter og høyskoler 

en mer sentral rolle i klynger og nettverk. 

Universitetene spiller ikke en sentral rolle i 

eksisterende klynger og nettverk. Vi foreslår at 

dette endres ved at universitetene og 

høgskolene får en viktigere rolle i eksisterende 

nettverk, eller at det etableres nye nettverk 

hvor disse har en mer sentral rolle.  

 

 Handling 7: Utarbeide nye initiativer for å 

øke forskning og innovasjon. Disse nye 

initiativene kan ta utgangspunkt i erfaringer fra 

utlandet, eksempelvis «viten-pilotordningen» 

eller innovasjonsnettverk fra Danmark. Disse 

initiativene er begge evaluert etter 

internasjonale standarder og det er påvist at 

de medfører både økonomiske effekter og 

atferdsendringer. 

 

I neste avsnitt gir vi et et utdypende sammendrag 

av analysen.  

 

1.2 Muligheter, men også barrierer for økt 

verdiskaping i Nord-Norge 

Arbeidskraft er den viktigste innsatsfaktoren i 

næringsvirksomhet. God bruk av arbeidskraft er 

avgjørende for fortsatt vekst. Innovasjon og 

forskningsaktivitet samt kompetent arbeidskraft er 

derfor viktig for verdiskapingen, fordi det sikrer en 

effektiv bruk av arbeidskraften.  
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Noen muligheter for økt verdiskaping i Nord-Norge: 

 Meget god tilgang til råvarer innenfor fiskeri og 

havbruk 

 Kunnskap hos Universitetet i Tromsø om 

anvendelse av nye marine råstoff til bruk i nye 

marine næringer 

 Akvakulturklyngen i Bodø og eksisterende 

samarbeid mellom næringsliv og akademia 

knyttet til denne 

 Reiselivsvirksomheters tilgang til unike 

naturområder 

 Byområdene er potensielle vekstsentre med 

stigende befolkningstall og boligpriser.  

 Universitetet i Tromsø spiller en sentral rolle i 

regionens forskning og innovasjon 

 Universitetet i Nordland har etablert 

omfattende samarbeid med lokalt næringsliv, 

særlig knyttet til havbruk. Dette bør det bygges 

videre på. 

 

Noen barrierer for økt verdiskaping i Nord-Norge: 

 Avstand til markedene gjør det mer vanskelig å 

fange opp markedssignaler og promotere egne 

produkter 

 Høyt norsk kostnadsnivå 

 For lite tilgang på arbeidskraft med høy 

kompetanse til privat næringsliv, herunder til 

vekstbedrifter innnen havbruk og fiskeri.  

 For lite samarbeid mellom bedrifter og mellom 

bedrifter og kunnskapsaktører om FoU.  

 

1.3 Resultater fra vår analyse 

Utdannelse og kompetanse 

I forhold til resten av Norge, har Nord-Norge lavere 

befolknningsvekst og lavere utdannelsesnivå. 

Utfordringen for næringslivet i å rekruttere 

arbeidskraft med høyere utdannelse blir forsterket 

av at to av tre nyutdannnede med høy utdannelse 

går til offentlig sektor. I resten av Norge går flere 

nyutdannnede til privat sektor enn til offentlig 

sektor.  

 

Tilgang på riktig kompetanse og arbeidskraft er en 

flaskehals for verdiskaping i landsdelen. I mangel 

av stor tilgang på arbeidskraft må arbeidsstyrken 

bli mer produktiv om verdiskapingen skal økes. 

Heving av landsdelens kompetansenivå er en 

sentral måte å gjøre dette på.  

 

Heving av landsdelens kompetansenivå bør skje 

gjennom økt opptak til studier, økt antall 

uteksaminerte studenter og elever, og ved å 

beholde kandidatene i landsdelen etter endt 

utdannelse. Flere relevante arbeidsplasser i 

landsdelen blir nødvendig for å få det til. 

 

Det blir stadig færre ansatte i fiskerinæringen. 

Næringen har en stor andel ufaglærte. DAMVAD 

anbefaler at det utvikles målbevisste strategier for 

økt kvalifisering av ansatte og større grad av 

ansettelse av fagutdannede og lærlinger i 

næringen for å tilføre ny kompetanse. I tillegg er 

det grunn til å anta at næringen vil styrkes med en 

større andel ansatte med høyere utdannelse 

 

Oppdrettsnæringen er i kraftig vekst og har et 

behov for arbeidskraft for å fortsette denne 

veksten. Næringen har omtrent samme 

utdannelsesnivå som resten av Nord-Norge, men 

vi vurderer det slik at det vil være behov for en 

større andel høyt utdannet arbeidskraft for å 

fortsette veksten og videreutvikle næringen.  

 

Utenlandsk arbeidskraft hentes inn for å møte 

etterspørselen etter ufaglært arbeidskraft i 

fiskerinæringen, noe som gjør at behovet for 

ufaglært arbeidskraft ikke er akutt i dag.  

 

Vi anbefaler at kompetansenivået i 

oppdrettsnæringen økes ved at det ansettes flere 
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med høyere utdannelse lavere nivå (Bachelor) og 

høyere nivå (Master og høyere) med fokus på 

markedsføring, eksport og akvakultur. Behovet for 

ufaglærte kan løses ved fortsatt import av 

utenlandsk arbeidskraft, men det er grunn til å stille 

spørsmålstegn ved om dette er bærekraftig i det 

lange løp. 

 

Innenfor nye marine næringer er arbeidskraften 

allerede høyt utdannet. Det vil være viktig også i 

framtiden å fokusere på masterutdannelse og 

doktorgrader innen marin bioteknologi i Nord-

Norge. 

 

Reiseliv har en todeling av kompetansenivået ved 

at andelen sysselsatte uten utdannelse er stabil og 

andelen med høyere utdannelse stiger. Andelen 

med fagutdannelse faller, samtidig som denne type 

kompetanse er særlig etterspurt.  

 

Reiselivsrelaterte fagutdannelser har et kraftig fall i 

søkertall. Restaurant- og matfag hadde for 

eksempel et fall på 40 prosent i søkere fra 2009 til 

2010. For reiselivsnæringen vil det være viktig å 

sikre at næringen får flere med fagbrev samt 

beholder den eksisterende delen av arbeidsstyrken 

som har fagbrev. Det bør også jobbes med å 

forbedre arbeidsforhold relatert til sesongforskjeller 

for å beholde fagarbeiderkompetanse. Utviklingen 

med stadig større andel med høyere utdannelse er 

positiv og bør forsterkes for å sikre innovasjon og 

utvikling av opplevelsesnæringer som også kan 

sikre helårsturisme.  

 

Forskning og utvikling 

Nord-Norge har generelt begrenset forskning og 

innovasjon. De forskningsinvesteringene som 

finnes er marginale og innovasjonsnivået er lavt i 

næringslivet. Antall søknader til programmer som 

SkatteFUNN og Innovasjon Norge er også 

fallende.  

Landsdelen har behov for forskning- og 

innovasjonsstrategier. Nordland Fylkeskommune 

har utarbeidet dette for Nordland som kan brukes 

som eksempel. Det bør jobbes med å introdusere 

næringslivet til innovasjonssystemet og 

virkemiddelapparatet og knytte sterkere bånd 

mellom næringslivet og innovasjonssystemet. 

Særlig bør det fokuseres på å styrke forskning og 

kunnskapssamarbeid mellom næringer som 

bygger videre på forskning og innovasjon, som 

oppdrett og nye marine næringer. Vi mener også 

at det bør ses nærmere på hvorfor programmer i 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge som er 

spesielt innrettet for å fremme innovasjon i 

næringslivet, har en fallende oppslutning i 

landsdelen.  

 

Fiskerinæringen har generelt et lavt forsknings- og 

innovasjonsnivå. For å styrke framtidig 

verdiskaping innen fiskeri er det behov for å styrke 

dannelse av nettverk i næringen og i større grad 

introdusere næringen og bedrifter til 

innovasjonssystemet. Både Innovasjon Norges 

nettverkstjenster, Forskningsrådets program for 

forskningsmobilisering (VRI) og universitet og 

høyskolesektorens egne samarbeidsinitiativer, kan 

trolig bidra mer til innovasjon innnen 

fiskerinæringen. Muligheter for de mest 

framgangsrike næringene til å kjøpe kvoter, og 

dermed ressursgrunnlag, kan også bidra positivt. 

 

Oppdrettsnæringen er i stor grad basert på 

forskning og innovasjon. Næringen er kjent med 

det regionale innovasjonssystemet og har fokus på 

universiteter og høgskolers kunnskapsproduksjon. 

Det er likevel rom for forbedring, og for å styrke 

forskning og innovasjon i næringen bør 

utdannelser og forskning på akvakultur innenfor 

regionale universitet og høgskoler styrkes. 

Eksisterende samarbeidsfora og programmer 

innenfor akvakultur bør også styrkes for å 
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stimulere til mer samarbeid mellom 

kunnskapsaktører og næringslivet.  

 

Nye marine næringer er nærmest utelukkende 

basert på forskning og kunnskapsproduksjon 

knyttet til universitetsmiljøene. I tillegg til å styrke 

forskning og utdannelse på universiteter og 

høgskoler innenfor biomarin industri og andre nye 

næringer bør eksisterende samarbeidsfora og 

relevante forskningsprogrammer styrkes for å 

stimulere til mer samarbeid mellom 

forskningsaktører og bedrifter. 

 

Reiselivsnæringen er i utgangspunktet 

nybegynnere når det gjelder forskning og 

innovasjon. Overordnet finnes det lite innovasjon 

og forskning innad i næringen. Økt 

oppmerksomhet om opplevelsesøkonomi er i ferd 

med å endre dette. Det er økt oppmerksomhet om 

verdien det er for bedrifter, av å samarbeide med 

høgskoler og universiteter om destinasjonsutvikling 

og innovasjon. Våre anbefalinger går i to retninger.  

 For de aktørene som allerede er kjent med 

innovasjonssystemet: styrke eksisterende 

bånd og øke kunnskapsproduksjonen på 

instituttnivå, og fokusere på utdannelse og 

formell kompetanse innenfor bedriftene.  

 For de øvrige aktørene: jobbe med utvikling av 

nettverk og introdusere bedriftene til 

innovasjonssystemet. 

 

1.4 Forslag til tiltak 

For et land har høyere utdannelsesinstitusjoner en 

særlig viktig rolle i å løfte det samlede 

utdannelsesnivået og fremme forskning og 

utvikling. Dette gjelder også for en landsdel, gitt at 

utdannelsesinstitusjonene er store nok til å ivareta 

nødvendig akademisk kvalitet. 

 

Nord-Norge har to sentrale universitet, 

Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø
1
.  

 

Vår kartlegging viser at institusjonenes kobling til 

næringslivet er for svak, selv om det finnes 

eksempler på det motsatte. Koblingene til 

næringslivet bør styrkes, for derigjennom å styrke 

næringslivets kompetanse og forskning. Det er 

viktig at universitetene oppleves som relevante for 

næringslivet, både i form av de som uteksamineres 

og det det forskes på.   

 

Tiltak for å øke universitetenes relevans til 

næringslivet kan være:  

 Flere utdannelsesprogrammer rettet mot 

næringslivets behov 

 Flere forskningsprogrammer spunnet ut av 

næringslivets behov 

 Invitere bedrifter til fagdager der de kan 

presentere jobbmuligheter og sine behov til 

studenter og undervisere 

 Flere organiserte møteplasser mellom 

universitet og bedrifter for å fange opp 

relevante kunnskapsbehov. Etablerte 

programmer som NCE, Arena o.a. kan 

videreutvikles i en slik sammenheng 

 Utvikle strategier for forskning og innovasjon 

rettet mot de ulike næringene 

 

Det er også en utfordring for Nord-Norge at 

utdannelsesnivået generelt er lavt, og at det er 

behov for et løft. Satsing på kompetanse er ikke 

kun knyttet til høyskoler og universiteter. Det er 

også vanskelig å få rekruttert nok fagarbeidere i 

Nord-Norge. For de næringene vi har sett på, er 

dette særlig relevant for reiselivssektoren, men det 

gjelder også for bygg og anlegg. 
 
 
                                                      
1
 1. august 2013 blir Universitetet i Tromsø fusjonert med Høgskolen i 

Finnmark og vil fra da av hete Universitetet i Tromsø, Norges arktiske 
universitet 
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Tiltak for å sørge for kompetanseheving i Nord-

Norge kan være: 

 Generell satsing på utdannelse og 

kompetanse i Nord-Norge 

 Satse på etterutdannelser for ledere og 

medarbeidere, spesielt innenfor fiskeri og 

reiseliv 

 Satsing på fagutdannelser, både ved å 

motivere ungdom til å ta og fullføre denne type 

utdannelse, for eksempel ved å synligjøre 

mulighetene som ligger i fagbrev 

 Systematisk arbeid med å skape nok 

lærlingplasser, både i privat- og offentlig sektor 

 

Det er lite forskning og innovasjon i næringslivet i 

Nord-Norge. Vi tror at i tillegg til å øke 

universitetenes relevans til næringslivet er det 

viktig å se på hvordan det er mulig å øke 

bedriftenes egen innovasjonsevne.  

 

En forutsetning for økt satsing på forskning er å 

sikre riktige rammevilkår for foretakene. Dette 

innebærer at virksomhetene må inneha riktig 

kompetanse for å utføre forskningen. Samtidig skal 

det være de riktige virkemidlene og programmene 

som skal sikre at virksomhetene blir motivert til å 

øke deres forskningsinvesteringer. Dessuten skal 

disse virkemidlene og programmene sikre at den 

kunnskapen som produseres på universiteter, 

høyskoler og forskningsinstituter kommer ut i 

virksomhetene. For å øke forskningen i foretakene 

vil de tidligere foreslåtte tiltakene være relevante. 

 

Tiltak for å øke private forskningsinvesteringer 

ytterligere. 

 Tiltak for å skape koblinger og samarbeid 

internt i næringslivet, både internt i og på tvers 

av bransjer.  

 Undersøke hvorfor det er færre som bruker 

regionale forsknings- og innovasjonsmidler 

rettet mot næringslivet. Skyldes dette for 

eksempel utformingen av virkemidlene eller 

mangel på kunnskap om virkemidlene?  

 Tiltak for å koble næringslivet til 

kunnskapsinstitusjoner og universiteter, for 

eksempel gjennom ordninger som Danmarks 

«Vitenpiloter» som gir tilskudd til små og 

mellomstore bedrifter til ansettelse av en høyt 

utdannet medarbeidere.  
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2.1 Bakgrunn og problemstilling  

Målet med ”Kunnskapsinnhenting – verdiskaping i 

nord” er å hente inn kunnskap om virkninger og 

ringvirkninger av en økt satsing på økonomisk 

verdiskaping i marine næringer og 

reiselivsnæringen i Nordland, Troms og Finnmark. 

Det er ønskelig å vurdere verdiskaping i et bredt 

perspektiv hvor det tas hensyn til både 

økonomiske, sosiale og miljømessige virkninger og 

ringvirkninger. Utgangspunktet for den geografiske 

avgrensningen er den oppdaterte 

forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten, og 

kunnskapen som samles inn skal kunne brukes 

som grunnlag for neste oppdatering av 

forvaltningsplanen. 

 

Kunnskapsinnhentingen omfatter en rekke 

utredninger, som dekker et bredt spekter av 

næringer og problemstillinger. Samlet skal de 

synliggjøre potensialet for verdiskaping i 

næringene hver for seg og samlet. 

 

Denne utredningen er tverrgående og drøfter 

betydningen av kompetanse, forskning og 

innovasjon generelt og for noen spesifikke 

næringer. Kartleggingen er et selvstendig arbeid, 

men skal også kunne brukes i arbeidet med å 

utvikle fremtidsbilder og bidra med informasjon til 

bruk i en makroøkonomisk modell for Nord-Norge 

som utarbeides parallelt. 

 

Problemstilling 

Utredningen skal:  

Beskrive og diskutere problemstillinger innen 

kompetanse, forskning og innovasjon som er 

relevante for fremtidig verdiskaping i Nord-Norge. 

Dette innebærer å kartlegge dagens status med 

hensyn til kompetanse, forskning og innovasjon i 

Nord-Norge og se spesielt på fremtidige 

kompetansebehov, samt foreslå mulige tiltak for 

satsing på utdannelse, forskning og FoU som kan 

gi økt verdiskaping for landsdelen i fremtiden. 

 

Drøftingen skal være forankret i de utfordringer 

som er spesielle for Nord-Norge og for de utvalgte 

sektorene. Utredningen skal ta utgangpunkt i de 

næringssektorene som analyseres i 

kunnskapsinnhentingen, men med hovedvekt på 

sektorene fiskeri, havbruk og nye marine næringer 

og reiselivsnæringen. Der det er relevant bør 

spesielle kompetanseutfordringer som gjelder 

kjønn, alder eller kulturelle minoriteter løftes frem, 

både med hensyn til kartlegging og vurderingen av 

mulige tiltak. 

 

2.2 Kompetanse er nødvendig for økonomisk 

vekst 

Økonomisk vekst i et land, i en landsdel eller i en 

region er en følge av mange sammenfallende 

forhold. Nyere økonomisk teori peker spesielt på 

kontinuerlig kunnskapsutvikling som en 

nøkkelfaktor.
2
 Det er likevel viktig å minne om at så 

vel sosiokulturelle forhold, politiske 

rammebetingelser som tilgang til natur og kapital 

(både fysisk og human) er avgjørende for 

økonomisk vekst.  

 

En rekke av de mest sentrale faktorene for 

økonomisk vekst er illustrert i figur 2.1 Denne 

utredningen drøfter primært hvordan den 

nordnorske befolkningens utdannning, forskning 

og innovasjon påvirker økonomisk vekst i 

landsdelen. Figuren er ment for å minne leseren 

om at det er flere faktorer som påvirker økonomisk 

vekst i næringslivet. 

 
 
 
                                                      
2
 Se f.eks. Romer, P. M. (1994). "The Origins of Endogenous Growth". 

The Journal of Economic Perspectives 

2 Innledning 
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2.3 Data  

Vår analyse er bygget opp rundt ulike typer 

datakilder. Vi vil her presentere de ulike 

datakildene og deres styrker og svakheter.   

 Allerede eksisterende statistikk, 

eksisterende analyser og rapporter. 

Fordelen med disse datakildene er at de gir et 

godt kunnskapsgrunnlag. Samtidig har de en 

ulempe ved at de ikke er utarbeidet spesifikt 

for denne anlysen og tar dermed ikke med alle 

relevante vinklinger.  

 Arbeidet i de forskjellige sektoranalysene, 

som er gjennomført for fire spesifikke 

næringer, og en femte analyse, som ser på 

øvrig næringslivi Nord-Norge. Fordelen med 

disse analysene er at de gir en 

dybdeforståelse og kunnskap om de enkelte 

sektorene. Ulempen er at de ikke har et 

helhetsbilde for hele næringslivet i landsdelen, 

noe som er avgjørende når det skal utarbeides 

anbefalinger for politikkutvikling. 

 Registerdata gir mulighet for å lage detaljerte 

analyser over næringer, foretak og individer i 

landsdelen. Samtidig gir ikke registerdata 

mulighet for å gå helt i dybden.  I denne 

analysen har vi hatt tilgang til data på alle 

foretak og sysselsatte i Norge. 

 Intervju gir mulighet for å gå i dybden og se 

nærmere på sammenhenger som registerdata 

ikke avdekker. Ulempen er at intervjuene ikke 

er representative for analysen. Vi har 

 
 
FIGUR 2.1 
Faktorer som påvirker økonomisk vekst.  
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gjennomført 25 intervjuer med nøkkelaktører i 

Nord-Norge.  

 

2.4 Sentrale begreper 

Vi vil her presentere noen sentrale begrep som 

brukes i rapporten.  

 

Marine næringer dekker i denne rapporten 

sjømatnæringen og nye marine næringer. Vi har 

gjort noen ytterligere avgrensninger innenfor 

sjømat, basert på inndelingen etter næringskoder 

(NACE SN2007).  Nye marine næringer er ikke 

avgrenset ytterligere. 

  

Vi har avgrenset sjømatnæringen på følgende 

måte:  

 Fiskeri: NACE-kode 03.1 (fiske og fangst)  

 Havbruk: NACE-kode 03.2 (akvakultur)  

 Øvrige sjømatnæringer som dekker 

fiskeforedling (NACE-kode 10.2, fiskeindustri) 

og fiskegrossister (NACE-kodene 46.381 og 

47.230) 

 

Reiseliv er en sammensatt næring. Vi har også her 

gjort noen ytterligere avgrensninger basert på 

inndelingen etter næringskoder. Inndelingen er 

nærmere beskrevet i vedlegg 1.  

 

Reiseliv dekker: 

 Hotell og overnatting (NACE-kode 55)   

 Servering (NACE-kode 56) 

 Transport, herunder passasjertransport, buss, 

tog, t-bane, fly og taxi. Se vedlegg for NACE-

kode.  

 Kunst og kultur, herunder museer, 

konsertlokaler, fornøyelsesparker og 

opplevelser. Se vedlegg for NACE-kode. 

 

I rapporten refereres det til utdannelseskategorier. 

Kategoriene dekker følgende 

 Grunnskolenivå: Fullført på grunnskolenivå 

(NUS-nivå 2). 

 Videregående skole: All utdannelse på nivå 

med videregående skole, inkludert påbygging 

til videregående skole (NUS-nivå 3, 4 og 5). 

 Bachelor: Tre- og fireårig utdannelse på 

universitets- og høyskolenivå (NUS-nivå 6). 

 Master: Universitets- og høyskoleutdannelse 

på fem år eller mer, men ikke inkludert 

doktorgrad (NUS-nivå 7). 

 PhD: Fullført utdannelse på doktorgradsnivå 

(NUS-nivå 8). 

 Uopplyst: Personer vi ikke kjenner 

utdannelsesnivået til. Disse er ofte utenlandsk 

arbeidskraft. 

 høyt utdannede: Er personer på bachelor-, 

master- eller PhD-nivå 

 

Rapporten er ut over utdanning konsentrert om 

forskning og innovasjon. Det er en klar 

sammenheng mellom forskning og innovasjon, og 

begrepene behandles sammen i denne analysen 

og dækker:  

 Innovasjon er prosessen fra idé til faktura 

 Forskning er systematisk arbeid med mål om å 

øke vitenskapelig og teknisk kunnskap, 

herunder også kunnskap om mennesker, 

kultur og samfunn, samt utnyttelse av 

eksisterende kunnskap til ny praktisk 

anvendelse. 

 

2.5 Leseveiledning  

For å belyse problemstillingen benytter vi en rekke 

datakilder. Våre data brukes for å forstå hvordan 

utdannelse og forskning i Nord-Norge preger 

landsdelens næringsliv. Vår genereriske analyse-

ramme er fremstilt i figur 2.2.  
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Grunnleggende retter analysen oppmerksomheten 

mot hvilke drivere og barrierer innenfor 

kompetense, forskning og innovasjon som påvirker 

fremtidig vekst i Nord-Norge. Disse driverne og 

barrierene identifiseres ut fra tidligere analyser og 

eksisterende kunnskap, gjennom intervju, 

registerdata og sektoranalysene. De samme 

datakildene brukes til å peke på områder hvor det 

er mulig å fjerne barrierer og imøtekomme 

muligheter. Dette gir til slutt en mulighet til å peke 

på en rekke konkrete handlinger som kan gi økt 

verdiskaping i 2030, 2050 og 2100 i Nord-Norge. 

 

Kapittelstrukturen er som følger:  

 

I kapittel 3 gis det et overblikk over den generelle 

næringsstrukturen i Nord-Norge. Kapittelet ser 

spesielt på marine næringer og reiselivsnæringen. 

I kapittel 4 peker vi på barrierer og drivere som 

finnes innenfor kompetanse, forskning og 

innovasjon for økt verdiskaping. Innledningvis tar 

kapittelet utgangspunkt i i fire forskjellige case, 

som beskriver virksomhetenes syn på barrierer og 

drivere. Videre beskriver casene hvordan 

virksomhetene har arbeidet med å overkomme 

barrierer og utnytte mulighetene. Til slutt gir 

casene et innblikk i bedriftenes syn på fremtiden. 

Kapittelet slutter med en gjennomgang av 

utdannelse, forskning og innovasjon som drivere 

for vekst.  

 

I kapittel 5 tegnes et overordnet bilde av 

potensialet for verdiskaping i Nord-Norge. 

Formålet er å peke på hvor mulighetene for økt 

verdiskaping ligger. I Nord-Norge er det særlig 

tilgangen til unike ressurser, særlig innenfor de 

 
 FIGUR 2.2 
Analyseramme 

 

Kilde: DAMVAD 2013 
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marine næringene og reiseliv, som skaper 

potensialet for vekst.  

 

Kapittel 6 viser gjennom registerdata, 

utdannelsesnivået i Nord-Norge generelt og 

marinenæringer og reiseliv spesielt. Formålet er å 

vurdere om det er et utdannelsesmessig etterslep 

for næringer i Nord-Norge. Ut fra dette vurderes 

det om det kan inganggsettes handlinger på 

utdannelsesområdet som kan være med å øke 

verdiskapingen i Nord-Norge. 

 

Kapittel 7 har fokus på forskning og innovasjon, 

både i Nord-Norge generelt og innenfor marine 

næringer og reiseliv spesielt. Formålet er å vurdere 

omfanget av forskning og innovasjon i Nord-Norge. 

Kapittelet har som formål å vurdere om det kan 

igangsettes handlinger på forsknings- og 

innovasjonsområdet, som som kan bidra til å øke 

verdiskapingen i Nord-Norge. 

 

Kapittel 8 oppsummerer analysen i de foregående 

kapitlene og kombinerer dette med 

sektoranalysene av fremtidig verdiskaping. 

Formålet er å se på hvordan kompetanse, 

forskning og innovasjon er sentralt for fremtidig 

verdiskaping i Nord-Norge.  

 

I kapittel 9 presenteres anbefalinger til konkrete 

handlinger. Disse er basert på analysene i 

rapporten.  
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Dette kapittelet gir en innledende beskrivelse av 

næringsstrukturen i Nord-Norge. Vi har hatt et 

spesielt fokus på marine næringer og reiseliv og 

disse næringene beskrives i egne avsnitt. 

 

Formålet er primært å perspektivisere analysen av 

marine næringer og reiseliv i Nord-Norge. Hva 

slags betydning har de for samlet verdiskaping 

Nord-Norge og påvirker næringens vekst og 

utvikling resten av landsdelen?  

 

Analysen er basert på registerdata fra SSB. Nye 

marine næringer har ikke en egen statistikk-

definisjon og blir derfor ikke beskrevet nærmere 

her. 

 

Analysen prøver også å se på om det er utviklings- 

eller vekstkjennetegn blant de marine næringene 

og reiselivet i Nord-Norge. Hvordan er utviklingen i 

omsetning og sysselsetning sammenlignet med 

resten av Norge og hvordan utvikler antallet 

foretak seg? Dette vil ha betydning for 

konklusjoner om kompetanse, forskning og 

innovasjon og viktigheten av dette for fremtidig 

vekst i Nord-Norge i 2030, 2050 og 2100. 

 

Analysen peker på: 

 Marine næringer, og da særlig fiskeri, har en 

styrkeposisjon i Nord-Norge. Sjømat står for 

nesten 40 prosent av Nord-Norges samlede 

eksport, og nesten 60 prosent av 

fiskerinæringen er lokalsert i Nord-Norge. 

 Reiseliv har ikke en like tydelig styrkeposisjon. 

 Det skjer en kraftig konsolidering innen sjømat. 

Antallet foretak faller med 40 prosent fra 2000 

til 2010. Samtidig stiger omsetningen med over 

30 prosent. 

 Parallellt med denne konsolideringen skjer det 

også en kraftig effektivisering i 

sjømatsnæringen. Til tross for at omsetningen 

stiger med 36 prosent fra 2000 til 2010, så 

faller sysselsettingen med 20 prosent. Det er 

også en betydelig effektivisering av 

sjømatsnæringen i resten av Norge.  

 Effektiviseringen ser ut til særlig å skje 

innenfor havbruk. Her stiger antallet bedrifter 

med 63 prosent, antallet sysselsatte stiger 

med 20 prosent, mens omsetningen 

eksploderer med over 300 prosent i perioden 

2000 til 2010. En slik utvikling kan nesten 

utelukkende skje gjennom en kraftig 

effektivisering og profesjonalisering av 

næringen. Dette kan ha skjedd gjennom økt 

kompetanse og innovasjon, og dermed har 

næringen kunne utnyttet en kraftig økning i 

etterspørselen på verdensmarkedet. Dette er i 

stor grad tatt med videre i vår analyse.  

 Reiselivsnæringen ser også ut til å oppleve en 

økt effektivisering. Det er en nedgang i antall 

ansatte med 11 prosent, samtidig som at 

omsetningen stiger med 25 prosent.  

 Reiselivsnæringen ser også ut å bli mer 

fragmentert. Vi ser at antallet små foretak med 

mindre enn 50 ansatte stiger.  

 Til slutt peker analysene på at vi ser samme 

endringer i reiselivsnæringen i Nord-Norge 

som vi gjør i resten av Norge. Dette tyder på at 

reiselivsnæringen står overfor de samme 

problemstillingene på tvers av Norge.  

   

3.1 Næringsstrukturen i Nord-Norge 

Nord-Norge dekker et stort areal, 112 946 km², og 

utgjør mer enn en tredjedel av Fastlands-Norge. 

Foketallet er imidlertidig ikke mer enn omtrent 10 

prosent (470 000 innbyggere) av Norges 

befolkning. Befolkningen er spredt og avstanden 

mellom de forskjellige byene, tettstedene og 

næringsmiljøene er store.  

 

I likhet med resten av landet er det forskjeller 

mellom by og land når det gjelder demografi, 

3 Næringslivet i Nord-Norge 
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utdannelsesnivå, næringsstruktur og deltakelse i 

arbeidslivet.  

 

Landsdelens utstrekning gjør også at det er store 

forskjeller mellom ulike regioner innad i 

landsdelen. En generalisering av landsdelen vil 

derfor ha svakheter. Vi vil likevel i dette kapittelet 

skissere noen generelle tendenser som gjelder for 

næringslivet i hele Nord-Norge og for sjømat og 

reiseliv spesielt. 

 

Næringsstrukturen i Nord-Norge har den samme 

fordelingen av de markedsrettede 

hovednæringene som i Norge for øvrig, med bygg 

og anlegg, handel og industri som de største 

næringene målt i antall sysselsattte 

(Konjunkturbarometer for Nord-Norge, høst 2012).  

 

For øvrig skiller næringsstrukturen seg ut fra resten 

av landet, med relativ sterk vekt på næringer som 

er knyttet til naturressurser og særlig de marine 

ressursene. Fiskeri og havbruk er relativt sett 

viktigere i Nord-Norge enn i hele landet. Se figur 

3.1 på neste side. 

 

Nye marine næringer har et stort potensiale i 

landsdelen og disse næringene kan trolig bidra 

med vesentlig større verdiskaping i fremtiden. 

 

Sitat fra ett av intervjuene: 
 

Vekst i bioøkonomien åpner for store 

forretningsmuligheter knyttet til foredling av 

arktiske råvarer, som vil kunne bidra til økt 

verdiskaping for nye marine næringer i 

fremtiden.  

                             -Olav Lanes, Arctic Zymes 
 

 

Nord-Norge har svært gode naturgitte forhold for 

akvakulturproduksjon, med en lang kystlinje og 

gunstige og stabile vanntemperaturer. I 2011 ble 

34 prosent av all havbruksfisk i Norge produsert i 

de tre nordligste fylkene (jf. tall fra SSB), og i 

mange kystsamfunn er nå havbruksnæringen 

bærebjelken i samfunnet.  

 

Om vi sammenlikner verdiskapingen i 

enkeltnæringer i Nord-Norge med 

landsgjennomsnittet, skiller sjømatnæringen seg 

ut med en verdiskaping som er seks ganger 

høyere i Nord-Norge enn i resten av landet 

(MENON, 2012). Sjømatnæringen inkluderer her 

havbruk, fiskeri, videreforedling av sjømat og 

leverandørindustrien til denne næringen.  

 

Sjømatnæringen i Nord-Norge har også betydelig 

vekst og sterk internasjonal konkurranseevne 

(SINTEF, 2013). Verdien av fangst i Nord-Norge 

utgjør 50 prosent av verdien av samlet fangst i 

Norge (SSB).  

 

Antall sysselsatte i sjømatnæringen er langt 

høyere i Nord-Norge enn i hele landet. Bare i 

Lofoten, Vesterålen og Senja arbeider om lag 

4.000 mennesker som fiskere eller i fiskemottak.  

 

Reiselivsnæringen er også relativt sett viktigere i 

Nord-Norge enn i Norge som helhet. I 2011 var det 

totalt 11.900 sysselsattte i landsdelen i denne 

næringen (Menon og Nordlandsforskning, 2013).  

 

Veksten synes også sterk i hvert fall for 

opplevelsesbaserte næringer. Ett mål på vekst er 

andelen verdiskaping som kommer fra nystartede 

bedrifter. Her scorer reiselivsnæringen høyest av 

alle nordnorske næringer. Det har vært stor 

oppmerksomhet om opplevelsesturisme de senere 

årene. Sysselsettingen i denne delen av 

reiselivsnæringen har hatt en markant økning fra 

2004 til 2011. Sektorstudiet av Reiseliv (Menon og 

Nordlandsforskning, 2013) peker på, at den største 
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veksten i reiselivsnæringen i Nord-Norge vil være 

innen opplevelsesproduksjon. 

 

Samtidig preges næringen som helhet av 

nedgang. Sysselsettingen falt med nesten 15 

prosent fra 2005 til 2011 (Menon og 

Nordlandsforskning 2013). Nedgangen skyldes 

særlig nedgang i reiselivsnæringens største 

enkeltnæring; transport.  

 

Fornybar energi er viktig for Nord-Norge blant 

annet på grunn av stor tilgang på 

vannkraftressurser. Det er også pågående 

initiativer for å utvikle marin fornybar energi. Her er 

Andritz Hydro i Hammerfest (tidligere Hammerfest 

Strøm) et eksempel på en bedrift som har arbeidet 

målrettet for å utvikle tidevannskraftverk. 

Nordnorsk havkraft er et firma som eies av fire 

nordnorske kraftselskaper og som har som mål å 

utvikle offshore fornybar energi, som vindkraft og 

tidevannskraft, i landsdelen. 

 

Mineralnæringen er en annen viktig næring i Nord 

Norge og skal også analyseres særskilt i 

kunnskapsinnhentingen. Mineralforekomstene i 

Nord-Norge regnes som svært lovende, men 

FIGUR 3.1 
Næringsfordeling Nord-Norge 

 

Kilde: SSB 
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foreløpig er det få nye gruver i drift. 

Verdensmarkedet for mineraler er økende, og 

noen av verdens store uutnyttede mineralressurser 

ligger i Nord-Norge. En utvikling av 

mineralnæringen vil kreve relativt store 

naturinngrep, og lagring av gruveavfall i 

sjødeponier er omstridt. Hvilke løsninger en 

kommer fram til vil påvirke veksten.  

 

De siste årene har petroleumsnæringen vokst fram 

til en relativ betydelig næring i Finnmark, knyttet til 

oljeleting og funn i Barentshavet. Det er grunn til å 

regne med at denne næringen vil vokse ytterligere 

i årene som kommer. 

 

Den maritime industrien i Nord-Norge er i sterk 

vekst. Her finnes en veletablert industri knyttet til 

verksteder for fiskebåter og en gryende 

leverandørindustri til offshore-næringen. Det er en 

forventing om økt maritim industri i Nord-Norge 

som følge av økt petroleumsvirksomhet i 

nordområdene.  

På nasjonal basis øker den næringsmessige 

betydningen av forretningsmessig tjenestyting, ikke 

minst informasjonstjenester, IKT-tjenester og 

konsulenttjenetser. Veksten i disse næringene er 

langt svakere i Nord-Norge. Størst relativ 

næringsmessig betydning har slike tjenester i 

Troms, men også heller ikke her er det vekst for 

forretningsmessig tjenestyting samlet. Veksten i 

Nord-Norge er primært knyttet til IKT-tjenster og 

Forskning og utvikling, men lavere vekst enn i 

Norge som helhet.  

 

I det følgende går vi i dybden med analyser av 

sjømat- og reiselivnæringen. 

 

3.2 Utviklingen i sjømatnæringen – en 

næring i vekst 

Sjømatnæringen er en historisk viktig næring i 

Norge generelt og Nord-Norge spesielt. 

Sjømatnæringen har lang tradisjon i regionen og er 

 
 
FIGUR 3.2 
En rangering av ulike næringer I Nord-Norge basert på seks utvalgte indikatorer 

 

Kilde: Menon, 2012 
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en av de viktigste årsakene til bosetting langs 

kysten i Nord-Norge. Sammen med den maritime 

næringen og offshorenæringen, er 

sjømatnæringen også en av Norges viktigste 

eksportnæringer. Disse tre næringene blir av Reve 

et. al.(2012) definert som Norges mest komplette 

næringer. 

 

I dette delkapittelet ser vi på utviklingen i 

sjømatnæringen generelt, med særlig 

oppmerksomhet på fiskeri og havbruk. Før vi 

beskriver sjømatnæringen i Nord-Norge vil vi gi en 

kort beskrivelse av seks ulike områder innenfor 

sjømatnæringen. Tall for sysselsetting og 

verdiskaping er hentet fra SINTEFs 

«Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-

Norge» som utgis i 2013. Formålet er å gi et 

samlet bilde av verdikjeden innen sjømatnæringen. 

 

Fiskeri (hav- og kystfiskeri) har pågått så lenge 

mennesker har bodd i Nord-Norge. Eksport av fisk 

har i alle fall pågått i tusen år. I dag domineres 

fisket langs kysten av Nord-Norge av mindre 

fiskebåter. Større trålere og nasjonale selskap 

dominerer i havfisket.   

 

Det som fiskes er først og fremst hvitfisk som torsk, 

hyse og sei og andre pelagiske arter som sild. I 

tillegg finner vi noe rekefiske og kongekrabbefiske, 

som er viktige arter i lokal sammenheng, men som 

likevel utgjør en liten del av samlet 

fiskerivirksomhet i Nord Norge.  

 

Samlet omsetning for fiskeriflåten i Nord-Norge var 

i 2011 ca. 5.835 millioner kroner.
3
 Samme år var 

det 4.655 personer i Nord-Norge som hadde fiske 

som hovedyrke. Eksempler på fiskeriaktører i 
 
 
                                                      

 
 

Nord-Norge er Havfisk ASA (tidligere Aker 

Seafood ASA), Nergård AS og Dønna Havfiske  

 

Havbruk (også kalt oppdrett) er en relativ ung 

næring sammenlignet med tradisjonelt fiske. Den 

største delen av havbruksaktiviteten i Nord-Norge 

og landet generelt omfatter laksefisk, men de 

senere årene er det også satt igang havbruk av 

hvitfisk som torsk og kveite. Sistnevne er 

fremdeles beskjedent utviklet og har fortsatt lav 

lønnsomhet. 

 

I dag er havbruksbransjen svært konsentrert. 

Havbruksnæringen i Nord-Norge hadde 2.184 

sysselsattte og en verdiskaping på 2.726 millioner i 

2011. Innen havbruk finner vi store børsnoterte 

selskaper som Marin Harvest, SalMar, Lerøy og 

Grieg Seafood. 

 

Fiskeforedlingsindustrien er en krympende 

næring i Norge, mye på grunn av hard 

konkurranse fra lavkostland som Kina. 

Fiskeforedlingsindustrien omfatter slakting, og 

konvensjonell foredling av fisk som produksjon av 

klippfisk, saltfisk og tørrfisk. I havbruksbransjen er 

fiskeforedling ofte en integrert del av virksomheten. 

Fiskeforedlingsindustrien i Nord-Norge sto for en 

samlet verdiskaping på 2.700 millioner kroner i 

2011, og sysselsattte ca. 3.865 personer. 

Eksempler på fiskeforedlingsbedrifter som holder 

til i Nord-Norge er Stella Polaris (videreforedling av 

reker), Gunnar Klo AS (hvitfisk; fersk, salt- og 

tørrfisk og Karlsen Brødrene AS (salfisk, tørrfisk og 

klippfisk). 

 

Varehandelsleddet inkluderer distributører, 

eksportører og transportører av sjømat. I likhet 

med foredlingsindustrien er det vanlig for større 

selskap innen fiske og havbruk, som for eksempel 

Lerøy AS, å ha varehandel som en integrert del av 

selskapets virksomhet. Samlet sysselsetting 
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innenfor varehandel av sjømat i Nord-Norge var 

308 personer i 2011. Verdiskapingen samme år 

var på 205 millioner kroner. I Kirkenes finner vi 

blant annet et av Norges ledende eksportselskaper 

av levende sjømat, Troika Seafood As.  

 

Leverandører til sjømatnæringen spenner over 

en rekke næringer, fra bygging av båter, 

produksjon av utstyr, til havbruksanlegg som 

smoltanlegg og mærer, fôr og medisiner til fisk og 

finansielle og andre generelle tjenester. Tidligere 

anslag
4
 har funnet at leverandørindustrien til 

sjømatnæringen i Nord-Norge har en verdiskaping 

på 1,8 milliarder kroner og omfatter 2.250 årsverk. 

Leverandørindustrien ansees også som viktig for 

innovasjonsutviklingen i sektoren. Ekspempler på 

bedrifter i denne næringen er Mørnot (mærer), 

Aquagroup (smoltanlegg), EWOS (fiskefôr) og 

Pharmaqua (medisin og atibiotika til fisk). 

 

Biomarin industri er enn så lenge en relativt liten 

næring i Norge. Biomarin industri kan igjen deles 

inn i marin ingrediensindustri og marin 

biotekindustri. For marin ingrediensindustri er 

hovedvekten av aktiviteten i Nord-Norge knyttet til 

fôrmarkedet, mens den nasjonalt domineres av 

produksjon av helsekostprodukter (Omega-3).  I 

Nord-Norge og Tromsø spesielt, er 

biotekindustrien vokst frem som en del av 

forskermiljøet ved Universitet i Oslo. Produktene 

innen bioteknologi har biokjemisk eller 

farmasøytisk anvendelse rettet mot mennesker. I 

tillegg faller marin bioprospektering innenfor denne 

katogorien, som er en slags kartlegging av marine 

ressurser og biostoffer. Hovedsatsingen på dette 

området er lagt til forskermiljøet i Tromsø. 

Indistrien har et stort vekstpotensial og er også 

meget FoU-intensivt. Verdiskapingen i denne 
 
 
                                                      
4
 Henriksen m.fl. (2012) Verdiskaping og sysselsetting i norsk 

sjømatsnæring 2010.  

industrien i Nord-Norge var i 2011 216 millioner, og 

sysselsattte 266 personer
5
. Eksempel på selskap 

er Probio (Omega-3) og Marealis (farmasøytiske 

midler).  

 

Sjømatnæringen har hatt økt omsetning og eksport 

i perioden 2000-2010. Samtidig har næringen 

gjennomgått en konsolidering, med færre bedrifter 

og færre ansatte som resultat. Dette gjør at 

verdiskaping per sysselsatt har økt betraktelig, og 

tallene tyder på en betydelig profesjonalisering av 

bransjen.  

 

Sjømatnæringens store betydning for Nord-Norge 

gjenspeiles i nøkkeltall for næringen. Næringen 

står for 38 prosent av Nord-Norges eksport og 7 

prosent av de sysselsattte i landsdelen. Andelene 

for resten av landet er henholdsvis 9 prosent og 1 

prosent, jf. tabell 3.2. Nord-Norges sjømatnæring 

omsetter for 33.621 millioner kroner, noe som er 

omtrent en tredjedel av landets totale omsetning 

innenfor sjømatnæringen. Sjømatnæringen i Nord-

Norge har således en styrkeposisjon. 

 
 TABELL 3.3 
Nøkkeltall for sjømatnæringen

6
, 2010 

 Nord-Norge Resten av Norge 

Antall sysselsatte 8.944 (6,9 %) 13.337 (0,9 %) 

Omsetning  

(mill. NOK) 
33.621 (17,3 %) 67.711 (1,7 %) 

Verdiskaping per 

sysselsatt  
588.600 685.100 

Eksport 7.368 (37,7 %) 44.411 (9,0 %) 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

Note: Tallet i parentes er andelen av landsdelens samlede verdi 

 
 
 
 
                                                      
5
 Ettersom marin biotek og marin bioprospektering fortsatt er i en tidlig 

fase har SINTEF kun presentert sysselsettingstall og verdiskapingstall 
relatert til marin ingrediensindustri. 
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I sektoranalysen for marine næringer (SINTEF, 

2013) oppgis det også en rekke nøkkeltall. Det er 

imidlertid en viss forskjell mellom tallene i denne 

analysen og analysen gjennomført av SINTEF. 

Eksempelvis er sysselsettingen høyere i 

sektoranalysen enn i denne rapporten, og 

omsetningen er høyere i denne rapporten 

sammenlignet med sektoranalysen. 

 

Det er flere årsaker til disse forskjellene. For det 

første så dekker denne analysen data frem til år 

2010. Sektoranalysen har tall frem til 2011. 

Dermed baseres analysene på to forskjellige år. 

Videre ser denne analysen på sysselsettingen 

innenfor den enkelte næring. I sektoranalysen fra 

SINTEF er det for fiskere gjort en beregning på 

antall sysselsatte som har fiskeri som hovedyrke 

og dermed er det ikke beregnet på grunnlag av 

næring. De resterende næringene er beregnet ut 

fra antall sysselsatte i næringen. En tredje 

forklaring er at vi i denne denne anlysen ikke har 

tatt med tall for nye marine næringer.  Dette 

skyldes at det ikke finnes en NACE-avgrensning 

for denne delen av næringen. I sektoranalysen er 

tall for nye marine næringer tatt med. 

 

Vi har beholdt NACE-avgrensingene selv om det 

gir andre tall enn sektoranalysen. Det skyldes at 

videre analyser, spesielt innenfor 

utdannelsesområdet, er knyttet opp mot disse 

registrene. Dersom vi skulle bruke et forskjellig 

grunnlag i de ulike kapitlene ville det skapt en 

intern usikkerhet i rapporten. 

  

En stor del av marine næringer er fiskeri. Nord-

Norge spiller en særlig viktig rolle i den norske 

fiskerinæringen. Over halvparten av dem som 

jobber innen fiskeri bor i Nord-Norge. Nesten 

halvparten av omsetningen er lokalisert til 

landsdelen. Tabell 3.3, viser at 57 prosent av norsk 

sysselssetting innenfor Fiskeri er i Nord-Norge.  

 
 
TABELL 3.4 
Nøkkeltall for fiskerinæringen, 2010 

 Nord-Norge Resten av Norge 

Antall sysselsatte 2.883 2.167 

Omsetning  

(mill. NOK) 
4.282 4.569 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikro foretatt av DAMVAD 

 

 
 

Sammenlignet med sektoranalysen for de marine 

næringene (SINTEF, 2013), så er tallet for 

sysselsetting nesten 2.000 lavere. Dette skyldes, 

som tidligere påpekt, at sektoranalysen fokuserer 

på personer som har fiskeri som hovedyrke.  

    

Bildet er likt for havbruksnæringen, selv om Nord-

Norges sterke representasjon ikke er like markant 

for denne delen av sjømatnæringene. Over en 

tredjedel av de sysselsattte i havbruksnæringen i 

Norge er sysselsattt i Nord-Norge, og nesten 

halvparten av omsetningen (45 prosent) skjer i 

nornorske virksomheter. Sysselsettingstallene er 

lik sektoranalysen for de marine næringene 

(SINTEF, 2013). 
 
 
TABELL 3.5 
Nøkkeltall for havbruk 

 Nord-Norge Resten av Norge 

Antall sysselsatte 2.008 3.425 

Omsetning  

(mill. NOK) 
10.647 12.500 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikro foretatt av DAMVAD 

 

 
 

Utviklingen de siste 10 årene tyder på at 

sjømatnæringen er i en rivende utvikling, preget av 

både omstilling og innovasjon. Til tross for at 

sysselsettingen faller, øker omsetningen og 

eksporten. Næringen har altså både vokst og blitt 

effektivisert. Denne utviklingenen skjer både i 

Nord-Norge og i resten av Norge.  
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Sitat fra ett av intervjuene: 

 

Utviklingen i sjømatnæringen drives raskt 

fremover, i stor grad grunnet høyt 

kompetansenivå i bedriftene. Med relevant 

kompetanse følger evne til strategisk tenking, 

endringsvilje og motivasjon til å arbeide både 

med FoU og innovasjon, element som fremmer 

utvikling og lønnsomhet i bedriftene. 

                                                            - Reid Hole, UIN 

 

 

Tabell 3.5 viser utviklingen i antallet sysselsatte 

iinnenfor sjømat. Tallene viser, at sysselssettingen 

synker både i Nord-Norge og i resten av Norge. I 

Nord-Norge synker sysselsettingen med 20,5 

prosent. Tilsvarende tall for resten av Norge er 

17,5 prosent. 

 
 TABELL 3.6 
Antall sysselsatte i sjømatnæringen mellom 2000 
og 2010 

 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

Sjømat 

Nord-

Norge 

11.169 9.166 8.944 -20,1 % 

Sjømat 

resten av 

Norge 

16.166 13.322 13.337 -17,5 % 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikro foretatt av DAMVAD 

 
 

Fallet i sysselsetting er mest markant i 

fiskerinæringen. Sysselsettingen i havbruk har økt. 

Figur 3.6 viser, at antallet sysselsatte i fiskeri falt 

med 35 prosent i perioden fra 2000-2010. Dette er 

en drastisk reduksjon. Innenfor havbruk skjer det i 

samme periode en økning i antallet sysselsatte på 

litt under 20 prosent.  

 

 

 FIGUR 3.7 
Utvikling i sysselsattte i Nord-Norge. Ulike 
sjømatnæringer mellom 2000 og 2010 (indeksert) 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikro foretatt av DAMVAD 

 

 
 

Til tross for en relativt sterk tilbakegang i 

sysselsetting på 20 prosent i sjømatnæringen er 

det en betydelig økonomisk vekst. Nord-Norge har 

hatt en økning i omsetning på 35 prosent mellom 

200 og 2010. Omsetningen i sjømatnæringen har i 

resten av landet økt med hele 48 prosent i samme 

periode.  
 
 
 
 
TABELL 3.8 
Omsetning i sjømatnæringen mellom 2000 til 2010, 
faste priser 

 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

Omsetning 

Nord-Norge 
24.526 24.530 33.361 36,1 % 

Omsetning 

resten av 

Norge 

45.639 45.074 67.711 48,4 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Kombinasjonen av økning i omsetning og fall i 

sysselsetting har, ikke overraskende, ført til økt 
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verdiskaping per sysselsatt i sjømatnæringen. 

Verdiskaping per sysselsatt har økt med 43 

prosent i Nord-Norge i perioden 2000-2010. Det 

svarer til en gjennomsnittlig årlig vekst på 3,6 

prosent.  

 

Prosentvis økning har vært enda større i resten av 

Norge som har hatt en økning med 64 prosent, 

som vist i tabell 3.9.  
 
 
TABELL 3.9 
Verdiskaping per sysselsatt i sjømatnæringen 
mellom 2000 til 2010, faste priser 

 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

Nord-Norge 412.400 429.500 588.600 42,7 % 

Resten av 

Norge 
417.200 513.100 685.100 64,2 % 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Til tross for at vi ser tegn på effektivisering i 

sjømatnæringen, så er næringen fremdeles preget 

av små foretak. I de tre nordligste fylkene finnes 

det kun 20 foretak med mer enn 51 sysselsatte. Av 

bedriftene innen sjømatnæringen i Nord-Norge har 

rundt 85 prosent mellom 0-10 sysselsatte. Dette 

framgår av tabell 3.10. 
 
 
TABELL 3.10 
Antall foretak innen sjømatnæringen fordelt på 
fylke og størrelsesgruppe i Nord-Norge, 2010 

 Nordland Troms Finnmark 

0-10 1.184 639 690 

11-50 51 24 15 

51-250 9 6 6 

250+ 0 0 0 

Ukjent 167 78 111 

I alt  1.411 747 812 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Fallet i antallet foretak skjer særlig innenfor fiskeri. 

Her faller antallet foretak med 22 prosent fra 2000 

til 2010. Det samme skjer i resten av Norge. Antall 

foretak innenfor havbruk har derimot en betydelig 

økning i Nord-Norge. Økningen er også betydelig 

større i Nord-Norge enn økningen i resten av 

Norge.  

 

Som det fremgår av tabell 3.11, økte antall foretak 

med ikke mindre enn 64 prosent fra 2000 til 2010. 

Dette er med på å understøtte at havbruk er en 

næring i sterk vekst. Samtidig ser vi at dette er 

spesielt for havbruksnæringen i Nord-Norge. I 

resten av Norge er veksten lavere; 3,5 prosent. 

 
 TABELL 3.11 
Antal foretak innen Sjømat fordelt på fylke I Nord-
Norge, 2010 

Antal 
foretak 

2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

Fiskeri, 

Nord-Norge 
3.010 2.948 2.339 -22,3 % 

Fiskeri, 

resten av 

Norge 

1950 1.891 1.597 -18,1% 

Havbruk, 

Nord-Norge 
221 298 362 63,8% 

Havbruk, 

resten av 

Norge 

501 575 519 3,5 % 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
  

Det er især iblandt de små foretakene, at der skjer 

en tilbakegang. Fra 2000 til 2010 faller antallet 

foretak med 27 prosent for de minste foretakene 

og med 41 prosent for foretak med 11 til 50 

sysselsatte.  
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TABELL 3.12 
Antall foretak i reiselivsnæringen fordelt på 
foretaksstørrelse, 2010 

Reiseliv 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

0-10 3.426 3.141 2.503 -26,9 % 

11-50 153 121 90 -41,2 % 

51-250 23 18 21 -8,7 % 

250+ 0 0 0 0 

Ukjent 5 297 356 7.000 % 

I alt 3.607 3.577 2.970 -17,7 % 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

3.3 Utviklingen i reiselivsnæringen  

Reiseliv består av en kombinasjon av ulike 

næringer som transport, servering, overnatting og 

opplevelsestilbud. Reiselivsnæringene defineres  

ofte ut fra deres avhengighet av og/eller betydning 

for turismen.  

 

I Menons sektoranalyse av reiselivsnæringene i 

Nord-Norge (2013) deles reiseliv inn i fem 

kategorier: 

 Overnatting 

 Transport 

 Servering 

 Opplevelser 

 Formidling 

 

Disse fem bransjene utfører svært forskjellige 

oppgaver, men knyttes sammen av at de betjener 

mennesker på reise. En fellesnevner for hele 

reiselivsnæringen er at både lønnsnivået og 

utdannelsesnivået er relativt lavt i forhold til andre 

næringer (sektoranalyse for reiseliv, Menon 2013). 

 

Reiselivsnæringen, som andre deler av 

konkurranseutsatt næringsliv, er presset av at 

norsk økonomi går svært godt, mens våre viktigste 

handelspartnere sliter sterkt. Samtidig som 

kjøpekraften stagnerer eller reduseres i Europa og 

USA, stiger reallønningene i Norge.  

 

Når vi samtidig vet at reiselivsnæringen er en 

arbeidsintensiv næring, hvor lønnskostnadene er 

en svært viktig kostnadsfaktor, så sier det seg selv 

at det er utfordrende å konkurrere med reisemål i 

utlandet om nasjonale og internasjonale turister.  

 

Bedriftene står overfor to motstridende drivkrefter. 

For å beholde konkurransekraften mot utlandet bør 

lønnskostnadene holdes nede. Samtidig har 

næringen behov for å tiltrekke seg talenter i 

konkurranse med andre næringer, noe som tilsier 

at lønnsnivået bør heves.  

 

Innen reiselivsnæringen er andel sysselsatte størst 

innen transport, mens overnatting og servering er 

de nest største.  

 

Reiseliv er en relativt stor næring i Nord-Norge og 

står for 10 prosent av sysselsettingen i landsdelen. 

Til sammenligning står reiselivsnæringen for 7 

prosent av sysselsettingen i resten av Norge. 

Nordnorsk reiseliv har litt lavere verdiskaping per 

sysselsatt enn i resten av Norge. Dette fremgår av  

tabell 3.13. 
 
 
TABELL 3.13 
Nøkkeltall for reiselivsnæringen, 2010 

Sjømat Nord-Norge Resten av Norge 

Antall sysselsatte 12.594 (9,8 %) 100.760(6,7 %) 

Omsetning  

(mill. NOK) 
12.383 (6,2 %) 132.348 (3,5%) 

Verdiskaping per 

sysselsatt 
318.200 328.300 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Antall sysselsatte i reiseliv har vært i nedgang i 

perioden 2000-2010. Både Nord-Norge og resten 
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av Norge hadde et stabilt nivå i sysselsettingen i 

perioden mellom 2000 og 2005. I 2010 var 

imidlertid antallet sysselsatte i Nord-Norge på et 

lavere nivå enn i 2005, hvilket også gjelder for 

sysselsettingen i resten av Norge. Dette fremgår 

av tabell 3.14 
 
 
TABELL 3.14 
Antal sysselsatte i reiselivsnæringen mellom 2000 
og 2010 

Reiseliv 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

Nord-

Norge 
14.216 14.117 12.594 - 11,4 % 

Resten av 

Norge 
110.771 111.700 100.760 - 9,0 % 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Tallene for omsetning i reiselivnæringene følger 

motsatt trend som tallene for sysselsatte. Det er en 

økning i perioden 2000-2010. Siden 2000 har 

omsetningen økt med 26 prosent i Nord-Norge og 

med 25 prosent i resten av Norge. Dette vises i 

tabell 3.15. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELL 3.15 
Omsetning i reiselivsnæringen mellom 2000 og 
2010 

Reiseliv 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

Nord-

Norge 
9.815 10.793 12.382 26,2 % 

Resten av 

Norge 
105.910 108.132 132.347 25,0 % 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Reiselivsnæringen i Nord-Norge består 

hovedsakelig av små foretak, med færre enn 50 

ansatte. Over halvparten av reiselivsforetakene i 

Nord-Norge er lokalisert i Nordland, jf. tabell 3.16. 

 

 
 
TABELL 3.16 
Antall foretak i reiselivsnæringen fordelt på 
bedriftsstørrelse, 2010 

 Nordland Troms Finnmark 

0-10 874 535 359 

11-50 77 80 37 

51-250 … … … 

250+ … … … 

Ukjent 63 54 30 

I alt 1.023 673 427 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: På grunn av anonymisering er ikke data for funn på mindre enn 5 

bedrifter tatt med her. 

 
 

Antallet foretak i reiselivsnæringen har økt over tid. 

Det var en økning i antallet foretak i perioden 

2000-2005, men i 2010 var der en mindre økning 

fra 2005.  

 

De aller fleste foretak er små. Rundt 85 prosent av 

foretakene har 10 eller færre sysselsatte. Dette er 

vist i tabell 3.17. 

  

Sitat fra ett av intervjuene: 
 

En barriere for opplevelsesbasert reiseliv er lønns- 

og kostnadsnivået i Norge. Næringen konkurrerer 

i markeder med internasjonale aktører som har 

bedre vilkår når det gjelder spesielt lønn. I tillegg 

er lønn en viktig konkurransefaktor i kampen om 

den beste kompetansen.     

                                    -Geir Martin, XX-Lofoten 
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TABELL 3.17 
Antall foretak i reiselivsnæringen fordelt på 
foretaksstørrelse, 2010 

Reiseliv 2000 2005 2010 Vekst 
2000-
2010 

0-10 1.319 1.620 1.768 34 % 

11-50 184 199 194 5 % 

51-250 19 10 11 -42 % 

250+ … … … ... 

Ukjent … … … ... 

I alt 1.530 1.911 2.123 39 % 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Verdiskaping per sysselsatt i reiselivsnæringen 

økte både i Norge og Nord-Norge i perioden 2000-

2010. I Nord-Norge var økningen høyere enn i 

resten av Norge. Dette vises i tabell 3.18. 

Forskjellen i verdiskaping per sysselsatt i forhold til 

sektoranalysen på grunn av forskelle i 

datagrunnlaget. I sektoranalysen anvendes 

offisielle regnskapsdata, som dækker de 

virksomheder, der har regnskapspligt. Der er typisk 

ikke regnskapspligt for de helt små foretak. Derfor 

omfatter sektoranalysen 1.059 foretak, mens 

denne analyse omfatter alle 2.123 foretak i 

reiselivsnæringen. Større foretak har typisk en 

større verdiskaping per sysselsat.    
 
 
TABELL 3.18 
Verdiskaping per sysselsatt i reiselivsnæringen 

Reiseliv 
2000 2005 2010 

Vekst 
2000-
2010 

Nord-

Norge 
223.900 270.400 318.200 42,1 % 

Resten af 

Norge 
242.900 289.400 328.300 35,2 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 
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All næringsvirksomhet springer ut av to 

grunnleggende fohold.  Det ene forholdet er at det 

må være et behov noen er villig til å betale for å få 

dekket (etterspørsel). Det andre forholdet er at 

næringsdrivende må ha ressurser til å dekke dette 

behovet og ressursene må utnyttes minst like godt 

som andre som har tilgang til disse ressursene 

(tilbud).  

 

Hverken etterspørselen eller ressurstilgangen er 

konstante. Smak og preferanser kan endres og 

andre behov kan bli viktigere. Behovet kan være 

avledet av andre behov, som skifter retning f.eks. 

som følge av ny teknologi på tilbudssiden 

 

Ressursene tilbyderene benytter kan endres både 

som følge av teknologisk endring og som følge av 

at ressursene blir anvendt i andre og mer 

betalende markeder. I tillegg reguleres både behov 

og næringsvirksomhet. Eksempelvis kan det 

tenkes at mulighetene til å trekke på tilgjengelige 

ressurser er regulert for å ivareta andre hensyn. 

Det kan også hende at tilbud begrenses av at 

produksjon betinger så mye investeringer eller 

samarbeid om f.eks. grunnleggende infrastruktur, 

at det ikke lykkes å finansiere produksjon.   

 

I dette kapittelet ser vi nærmere på forhold som på 

lengre sikt kan fremme eller hemme 

verdiskapingen, i spesielt i sjømatnæringen, nye 

marine næringer og reiselivsnæringen i Nord 

Norge. Forhold som fremmer kaller vi drivere. 

Forhold som hemmer kaller vi barrierer.  

 

Resultatene viser at den geografiske nærheten til 

begrensede nøkkelressurser utgjør et stort 

potensial for å videreutvikle de verdiskapende 

virksomhetene i Nord-Norge. Viktigst er:  

 Adgang til nødvendige råvarer innen for fiskeri 

og havbruk 

 Adgang til kunnskap i på universiteter om 

anvendelse av nye marine råstoff, til bruk i nye 

marine næringer som marin 

bioprospektivering 

 Reiselivsvirksomheters tilgang til unike 

naturområder som er attraktive å oppleve 

 

Disse naturressursene rommer betydelige 

markedspotensialer! 

 

Vi ser at den globale etterspørselen etter sjømat 

har en jevn vekst, både som følge av gradvis 

økende befolkning og fordi sjømat regnes som 

sunn mat og er en foretrukket proteinkilde..
7
   

 

Også etterspørselen etter reiseopplevelser vokser 

på verdensbasis. Her er årsaken at 

reiseopplevelser er et inntekstelastisk gode 

(etterspørselen øker mer enn inntektsveksten) og 

verdens befolkning blir mer velstående. 

Inntektsveksten er for tiden størst i Asia. 

 

Samlet medfører globale og lokale drivere at det 

kan være et betydelig potensial for økt 

verdiskaping innen sjømat og reiseliv i Nord Norge. 

 

Det er likefullt viktige barrierer som bremser 

veksten. Både sjømat og reiseopplevelser er 

avhengig av å bli solgt til kunder utenfor Nord 

Norge.  

 

Den sterke avhengigheten av tildels globale 

markeder skaper flere typer barrierer: 

• Langt til markedene. De lange avstandene 

gjør det krevende både å fange opp 

markedssignaler og promotere egne produkter. 
 
 
                                                      
7
 Se f.eks. rapport for Nordisk ministerråd. Iversen, A. J. Klev, R. 

Bergersen, K. Storhaug og R. Røtnes (2011): Markeds- og 
verdikjedeanalyse i nordisk marin sektor 

4 Mulige drivere og barriere for verdiskaping i Nord-Norge 
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• Det norske kostnadsnivået er langt over 

kostnadsnivået til reiselivsnæringen i andre 

land 

 

Andre sentrale barrierer er knyttet til at de 

nordnorske næringene har særskilte utfordringer i 

å videreutvikle egen kompetanse.  

• Det er vanskelig å holde på arbeidskraft med 

høy kompetanse innen havbruk og reiseliv. 

Høyt utdannet arbeidskraft foretrekker å bo i 

sentrale strøk, mens havbruksnæringen og 

reiselivsnæringen til dels er svært 

distriktsbasert 

• For lite samarbeid hemmer utvikling av 

Forskning og Utvikling (FoU) og innovasjon. 

Nye ideer og nyskapinger oppstår lettere når 

miljøene er større. Små virksomheter og lange 

avstander i Nord Norge gir særskilt behov for 

nettverk og samarbeid mellom aktører for å 

fremme innovasjon 

 

4.1 Bakgrunn 

Det er i en rekke land stor oppmerksomhet om hva 

som kan bidra til å øke regional verdiskaping. 

Dette gjelder spesielt for regioner som av en eller 

annen grunn opplever fraflytting eller svakere 

produktivitetsutvikling, og dermed problemer med 

å opprettholde inntektsutviklingen, enn resten av 

landet.  Også i land som Danmark og Storbritannia 

debatteres og analyseres utfordringer knyttet til 

regional vekst.
8
 Det er derfor sterk politisk 

oppmerksomhet om hvilke politiske tiltak som kan 

bidra til å øke produktiviteten i regionene.  

 

Det er bred enighet om at utdannelse, 

kompetanse, forskning og innovasjon er 
 
 
                                                      
8
 Se for eksempel http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-

quality/specific/economy/productivity-measures/productivity-
handbook/regional-productivity/index.html. 

avgjørende for verdiskaping i en kunnskapsbasert 

og global verden. Tilsvarende er det også i en 

regional sammenheng viktig å forstå hvordan 

utdannelse, forskning og innovasjon utvikler seg.  

 

DAMVAD har gjennomført empiriske studier på 

bakgrunn av registerdata av fire nordiske land i 

perioden 1999-2008, og funnet en signifikant 

sammenheng mellom produktivitet, målt som 

verdiskapingsvekst per medarbeider, og 

utdannelse. Studien viste også at sammenhengen 

er sterkere, jo mere produktive virksomhetene er. 

Det betyr at særlig virksomheter som i 

utgangspunktet er blant de mest produktive, vil ha 

fordel av å ansette personer med høyere 

utdannelse, hvis formålet er øke produktiviteten. 

De minst produktive vil også ha fordel av å ansette 

personer med høyere utdannelse, men 

produktivitetsgevinsten er lavere.
9
 

 

Virksomhetenes innovasjonsevne står sentralt for 

utvikling, og er en måte å imøtekomme de 

utfordroingene og mulighetene som økt global 

konkurranse gir. Utover den direkte effekten i form 

av nye produkter og prosesser, har 

virksomhetenes forskning og innovasjon også en 

effekt ved forsterkning av deres evne til å 

absorbere ny kunnskap, nye teknologier, og å 

utvikle nye produkter/prosesser på bakgrunn av 

allerede eksisterende produkter eller prosesser 

(inkrementell innovasjon). 

 

Studier viser også at det er en sammenheng 

mellom private investeringer i forskning og 

bedrifters innovasjonsgrad.
10

 Mairesse et al. 

(2004) har funnet at private investeringer i 
 
 
                                                      
9
 DAMVAD 2012. Working Paper 2 – the competitive job creators. 

http://www.damvad.com/nordic-growth/  
10

 Se for eksempel Keizer et al. (2002), Pellegrino et al (2009), Parisi et 

al. (2006), Mairesse et al. (2004), Griffith et al. (2006) og Hall et al. 
(2009). 

http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/economy/productivity-measures/productivity-handbook/regional-productivity/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/economy/productivity-measures/productivity-handbook/regional-productivity/index.html
http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/economy/productivity-measures/productivity-handbook/regional-productivity/index.html
http://www.damvad.com/nordic-growth/
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forskning har større betydning for innovasjon enn 

virksomhetens størrelse. Videre er det en positiv 

sammenheng mellom universistetsforskning og 

private innovasjonsaktiviteter (Anselin, 1997), og 

samarbeid med universiteter øker bedriftenes salg 

av nye produkter (Belderbos et al., 2004). 

 

Videre er det dokumentert at bedriftenes 

investeringer i forskning er høyere hvis de får 

offentlig støtte til forskning, i tillegg til egen 

finansiering. Selv om offentlig finansiering til en 

viss grad kan fortrenge privat fiansiering, viser 

empiriske studier at offentlig finansiering bare i 

begrenset grad fortrenger privat finansiering av 

forskning. I mange tilfeller er det ingen fortrengning 

i det hele tatt.
11

 

 

Å styrke kompetansen, forskningen og 

innovasjonen, vil med andre ord kunne forventes å 

øke verdiskapingen i Nord-Norge fram mot 2030, 

2050 og 2100. 

  

I det følgende drøfter vi mer inngående potensielle 

muligheter og barrierer i Nord-Norge innenfor 

næringene: sjømat, nye marine næringer og 

reiseliv. Sjømatnæringen er igjen delt opp i fiskeri 

og havbruk.    

 

Vi drøfter vi spesielt hvordan virksomhetenes 

verdiskaping henger sammen med 

medarbeidernes kompetanse og deres forsknings- 

og innovasjonsaktiviteter.  

 
 
 
                                                      
11

 Se for eksempel Gonzales et al 2008, Chang-Yang Lee (2011) og 
gjennomgangen papir av 33 empiriske studier av David en. Al. (2000). 
Ozcelik en. Al (2008) 

4.2 Verdiskaping i sjømat og nye marine 

næringer 

Ulike analyser viser at sjømatnæringene vokser 

Ulike analyser viser at sjømatnæringene vokser 

raskt og er i ferd med å utnytte sitt store potensial. 

Næringen har den nest høyeste veksten i 

verdiskaping blant næringer i Nord-Norge, og 

verdiskapingen er mer en tredoblet siden 2004. 

Dette tilsvarer en årlig vekstrate på mer enn 17 

prosent, jf. Menon (2012).  

 

Marine næringer består av sjømatnæringen og nye 

marine næringer. Sjømat er en sammensatt 

næring, som kan deles opp i den tradisjonelle 

fiskerinæringen og den produksjons- og 

teknologitunge havbruksnæringen.  

 

I tillegg finner vi den nye og meget 

kunnskapsbaserte nye marine næringer. Som 

påpekt i kapittel 2 er ikke denne næringen mulig å 

avgrense statistisk, men vi har gjennom flere 

intervju bl.a. søkt å kartlegge dagens status for 

barrierer og drivkrefter for verdiskaping også i 

disse næringene. 

4.2.1 Fiskeri er produksjonsorientert 

Fiskerinæringen i Nord-Norge er en 

produksjonsorientert næring, hvor hoveddriveren til 

aktørene er knyttet til lokalisering. Tilgangen til 

råvarer av høy kvalitet, kombinert med et globalt 

økende behov for mat, skaper en 

forretningsmulighet for mange i Nord-Norge.  

 

Lokaliseringen av mottak og foredling har for 

mange aktører skapt en stiavhengighet, som etter 

en tid kan skape utfordringer, ettersom ressurser 

og markeder endrer seg. Av intervjuene 

fremkommer det at barrierer knyttet til lokalisering 

kan fungere som drivere for innovasjon og utvikling 

av virksomhetene på grunn av behov for omstilling.  
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Fiskerinæringen er sterkt preget av 

småbedriftskultur, og aktørene i næringen har lite 

eller ingen erfaring med samarbeidsformer som 

nettverk eller klynger. Sterkt fokus på produksjon 

gjør det vanskelig å frigi ressurser til arbeid med 

FoU og innovasjon. Bedriftene i næringen 

fokuserer isolert på sin egen leveranse, og tanken 

om at aktørene er en del av en større verdikjede er 

lite utbredt. 

 

4.2.2 Havbruk – komparative fordeler og 

samarbeid om FoU 

Også for bedriftene i havbruksnæringen er 

lokalisering av bedriften er en driver, men også i 

mange tilfeller en barriere. Umiddelbar nærhet til 

råvarer av høy kvalitet som etterspørres av et 

globalt voksende marked, er en driver for 

etablering og utvikling av bedrifter i næringen. 

Lokalisering med nær tilknytning til førsteklasses 

vann og råvarer fører imidlertid også til at 

bedriftene er plassert geografisk langt fra 

markedene, noe som skaper utfordringer knyttet til 

kunderelasjoner. 

Kompetanse og samarbeid er sterke drivere for 

FoU og innovasjon i havbruksnæringen. At 

næringen besitter høy kompetanse gjør at 

aktørene i større grad er tilbøyelige til å ta i bruk 

FoU-miljøer.  

Bedriftene som opptrer i havbruksnæringen er på 

grunn av nærhet til gode produksjonslokaliteter 

(vann av rett kvalitet) ofte lokalisert i distriktene. 

Dette skaper utfordringer knyttet til infrastruktur og 

tilgang på kompetanse. Lokaliseringen krever 

ekstra ressurser til planlegging av logistikk for 

leveransene. Store mengder fisk og sjømat fraktes 

på land, og dette stiller store krav til veier og 

fergeavganger. Havbruksnæringen er attraktiv for 

kompetent arbeidskraft, men utfordringen er å få 

arbeidskraften til å ønske å bosette seg i 

distriktene. 

4.2.3 Nye marine næringer – spunnet direkte ut 

av forskning 

Den nordlige plasseringen og de store 

årstidsvariasjonene medfører lange vintre og korte 

somre. Havtemperaturen i Nord-Norge gir unike 

produksjonsmuligheter av marine organismer.  

 

I produksjon av marine organismer, anvendes 

biokjemiske stoffer. Slike biokjemiske stoffer har i 

nyere tid latt seg identifisere og deretter produsere 

i laboratorium ved hjelp av bioteknologi. De har 

igjen gitt opphav til én av de spennende nye 

marine næringene; marin bioprospektering.  

 

Nye marine næringer skiller seg fra de 

produksjonsorienterte næringene ved at 

utgangspunktet ofte er ny forskning og kunnskap, 

som gir grunnlag for innovative produkter, 

kommersialisering og verdiskaping. Næringen er 

kompetanseorientert, der bedriftene i næringen 

ofte har sprunget ut fra kompetanse- og FoU-

miljøer. Disse virksomhetene har dermed valgt sin 

lokalisering ut fra nærhet til kompetanse.  

For bedrifter innenfor nye marine næringer kan 

lokaliseringen i Nord-Norge skape utfordringer på 

grunn av liten kontakt med markedet. Det kan 

være utfordrende å bygge kunderelasjoner, og å 

drive teknisk salg. Flere bedrifter innenfor nye 

marine næringer produserer dessuten 

høyteknologiprodukter med tidkrevende 

produktutvikling. Tidenkrevende produktutvikling er 

generelt risikofylt. Risikoen for å feile, kombinert 

med usikre markedsutsikter, kan være en alvorlig 

barriere for nyskaping. 

4.2.4 Casestudier: Verdiskaping i 

sjømatnæringen og nye marine næringer 

Vi presenterer her tre ulike casestudier. 

Casestudiene er basert på intervju. Studiene 

dekker en bedrift innen fiskeri, en bedrift innen 

havbruk og en bedrift innen nye marine næringer.  



 

 KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON I NORD-NORGE | DAMVAD.COM 35 

 

Casestudiene har som formål å beskrive hvordan 

bedriftene arbeider med å videreutvikle sitt 

verdiskapingspotensiale. Vi ønsker å identifisere 

hvilke drivere og muligheter bedriftene ser og 

hvilke barrierer og utfordringer de opplever for å 

oppnå økt vekst. 

 

Som det fremgår av casestudiene her, er det et 

betydelig verdiskapingspotensialei Nord-Norge, 

spesielt knyttet opp mot tilgang til naturressurser. 

Samtidig peker kapittelet på at det er flere barrierer 

for å utnytte potensialet.. Det er 

kapasitetsbegrensninger i arbeidsmarkedet på 

grunn av lav arbeidsledighet og en nedgang i 

arbeidsstyrken. Med en begrenset 

befolkningsutvikling frem mot 2035 er det behov 

for å gjøre hver enkelte sysselsatte mer produktiv 

for å øke verdiskapingen. Den enkelte sysselsattes 

produktivitet kan styrkes ved økt kompetanse og 

økt kunnskapsnivå i produksjonen, noe 

casestudiene også peker på.  
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4.2.5 Case 1: Verdiskaping i fiskeri 

 

”Vi så at avstanden fra hovedlandingene av hvitfisk til Sagafisks anlegg ble en barriere for 
utviklingen av bedriften. Skulle vi fortsette driften av virksomheten, så vi det som nødvendig å 
finne på noe nytt. Slik tvang barrieren fram endring og ble driveren for utviklingen av vår 
produksjon av kunstig tørket fisk. Og fram vokste bedriften Siglar.” 

             Nora Falch, 
administrativ leder, Sagafisk AS 

 

 

 

Fiskeribedriftene Sagafisk AS (25 årsverk) og Siglar AS (35 årsverk) er lokalisert i Svolvær og eies og drives av de 

lokale eierne Erling Falch Jr. og Nora Falch. Sagafisk AS sitt formål er produksjon og eksport av hvitfisk i form av 

tørrfisk, saltfisk og noe fersk fisk. Siglar AS er et moderne anlegg for kunstig tørking av hvitfisk. Den overordnede 

hovedleveransen fra Sagafisk AS er rimelige produkter med jevnt god kvalitet til sluttforbrukeren. Virksomheten 

opptrer i utenlandske markeder, med leveranser av saltfisk til Spania, Portugal og andre markedssegmenter i Sør-

Europa, og tørrfisk til Nigeria og andre land i Afrika. Sagafisk ble etablert i 2005, etter at eierne hadde drevet 

fiskemottak siden 1992. Tørkeriet Siglar AS ble etablert i 2011, og har siden første driftsår gitt en tredobling av 

omsetningen fra 64 mill. NOK (2009) til 187 mill. NOK (2012). De ansatte i Sagafisk AS og Siglar AS besitter bred 

kompetanse, fra realkompetanse innen håndtering av fisk til formalkompetanse innen administrasjon, 

markedsføring og økonomi. I Sagafisk AS og Siglar AS jobbes det aktivt med FoU- prosjekter med både intern og 

ekstern finansiering.  

Barrieren som ble driveren for utvikling. Sagafisk er en videreføring av et tidligere fiskebruk, som ble lokalisert i 

Svolvær grunnet nærheten til marint råstoff. Ved etableringen av Sagafisk i nyere tid, ble imidlertid beliggenheten 

en barriere for bedriftens utvikling. Flere år med dårlig fiske på innersiden av Lofoten førte til at hovedandelen av 

råstoffet ble landet lengre ut i Lofoten og i Vesterålen. Dette medførte at mottaksleddene på innersiden av 

Lofoten ble bygget ned, mens landingsapparatet i Vesterålen ble styrket. I en periode var dermed Sagafisk 

avhengig av å kjøpe fisk i Vesterålen og få råstoffet transportert via landeveien til Svolvær for å kunne 

opprettholde sin saltfiskproduksjon. Denne situasjonen var uholdbar for bedriften i lengden og eierne av Sagafisk 

var derfor nødt til å tenke nytt om markeder og produkter. Eierne valgte å satse på kunstig tørking av fisk, der de 

så markedsmuligheter i blant annet Afrika. Her var deltakelse i et marint verdiskapingsprogram i regi av Innovasjon 

Norge en sterk driver i virksomhetens utvikling. Gjennom dette programmet fikk bedriften tilgang på nye nettverk, 

samt anledning til å bli kjent med nye markeder gjennom markedsreiser. Videre fikk virksomheten testet et mulig 

nytt marked i Nigeria gjennom prøveeksport, noe som ga verdifull kunnskap og nettverk i sør. Bedriften fikk også 

tilgang på kunnskapsoverføring fra andre aktører som produserer kunstig tørket fisk, blant annet på Island.  
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Kompetanse, FoU og innovasjon. Sagafisk og Siglar etterspør både formal- og realkompetanse, og er avhengig av 

utenlandsk arbeidskraft i produksjonsavdelingene. Innenfor administrasjon og salg, har bedriften god erfaring med 

å rekruttere lokalt. Videreutviklingen av bedriften, med etableringen av Siglar, medførte at virksomheten fikk 

behov for teknisk kompetanse i tillegg til tradisjonell kunnskap om kvalitet på tørket fisk. Eierne opplever det som 

mer utfordrende å rekruttere denne typen teknisk kompetanse. I tillegg har bedriften hatt fokus på kunders 

erfaringskompetanse for å kunne levere de produktene kundene ønsker. Sagafisk/Siglar benytter seg av 

finansieringsordninger fra Innovasjon Norge for å arbeide med FoU internt i bedriften, samt at de får tilgang på 

Innovasjon Norges markedskompetanse med tanke på å kunne nå potensielle nye markeder internasjonalt. I tillegg 

opplever eierne å ha stor tilgang på FoU-miljøer når behov oppstår. De prioriterer også sine investeringer i FoU-

arbeid ut fra behov. Selv om bedriften ikke har tatt i bruk noen spesifikke innovasjonsverktøy, er innovasjonsarbeid 

knyttet til utvikling av nye produkter sentralt i den daglige driften. Eierne peker på at de har sett konkrete 

resultater av sin vektlegging av FoU- og innovasjonsarbeid, i form av økt omsetning. For tiden har de konkret 

samarbeid med NTNU i Trondheim, gjennom en masterstudent innen matteknologi. Virksomheten har deltatt i 

Innovasjon Norges FRAM-program (FRAM flåte og foredling). I tillegg benytter eierne seg i stor grad av nettverk av 

uformell karakter. Selv peker de på kontakt med andre aktører innen samme næringssegment som svært 

verdifulle.  

Tanker om framtiden. Sagafisk/Siglar tror etterspørsel etter, og konkurranse om personer med høy teknisk 

kompetanse, vil øke framover. Selv ser de at tilgang på utenlandsk arbeidskraft vil fortsette å stå sentralt. De vil 

fortsatt ha behov for en kombinasjon av formal- og realkompetanse, samt kompetanseutveksling med lignende 

næringsaktører i sine nettverk. Sagafisk/Siglar vil opprettholde sin kontakt mot eksterne kompetansemiljøer, der 

fokus, ressursbruk og prioriteringer på FoU fortsatt vil være behovsstyrt. Virksomheten vil ha fortsatt høy 

innovasjonsgrad, som en naturlig følge av at de alltid må utvikle produksjon og produkter i takt med eksisterende 

og nye markeder. Ut fra egen erfaring, løfter Sagafisk/Siglar fram betydningen utviklingsprogrammene Innovasjon 

Norge tilbyr som vesentlig for å redusere barrierer og styrke drivere for utvikling av virksomheten, særlig i 

tilknytning til bedrifters egeninvestering i FoU- og innovasjonsarbeid. Økt tilfang av slike programmer, 

tilrettelegging for deltakelse av ulike typer bedrifter og lavere terskel for deltakelse kan være sentrale tiltak her,slik 

Sagafisk/Siglar ser det. 
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4.2.6 Case 2: Verdiskaping i havbruk 

”Vår lokalisering ved kysten i Nord-Norge, gir oss tilgang på optimale lokaliteter for havbruk av laks. Stabile 
vanntemperaturer skapt av Golfstrømmen, utgjør den viktigste driveren for utviklingen av Nordlaks. Den største 
barrieren er å muliggjøre økt, bærekraftig produksjon for å møte etterspørselen i det internasjonale markedet.” 
 

      Roger Mosand,  
viseadministrerende konsernsjef, Nordlaks 

 

 
 

 

Havbrukskonsernet Nordlaks (420 årsverk) består av en rekke selskaper, deriblant Nordlaks Havbruk AS, Nordlaks 
Produkter AS og Smolten AS. Nordlaks har hovedsete på Stokmarknes i Vesterålen, med virksomhet i 12 
kommuner i nordre Nordland og Sør-Troms. Konsernet eies og drives av gründer Inge Berg og hans familie 
gjennom Nordlaks Holding AS. Nordlaks’ formål er produksjon og foredling av laks og regnbueørret. Virksomhetens 
hovedleveranse er hel fersk laks, samt videreforedling av skinn- og beinfrie fileter. Nordlaks er et helintegrert 
selskap med kontroll på hele verdikjeden – fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og foredlede produkter, til 
distribusjon og salg. Konsernet utnytter hele fisken, og har en egen bioteknisk avdeling, der restprodukter fra 
produksjonen utnyttes til sunne fiskeoljer. Fra Vesterålen eksporteres Nordlaks’ produkter til hele verden, der 
Norge, Russland, EU og Asia utgjør viktige markeder. Nordlaks omsatte i 2011 for ~ 1.3 mrd. NOK. De ansatte i 
konsernet besitter en kombinasjon av formal- og realkompetanse, fra realkompetanse innen håndtering av fisk til 
formalkompetanse innen akvakultur, tekniske innretninger, administrasjon og salg. Nordlaks er gjennom sine 
selskaper involvert i en rekke eksterne FoU-prosjekter, og har aktivt fokus på FoU og innovasjon i den daglige 
driften. 
 
Optimale lokaliteter gir internasjonale markeder. Nordlaks ble etablert av gründer og eier Inge Berg i 1989, og er i 
dag Norges største privateide havbrukskonsern. Med gründerens kunnskap og framtidsrettede investeringer som 
utgangspunkt, har Nordlaks utviklet seg til å bli en sentral leverandør av laks i et internasjonalt marked.  Berg så et 
potensial i å produsere råvarer av høy kvalitet i rene vannmasser med optimale temperaturforhold. Det 
geografiske området for etableringen hadde et stort tilfang av mulige lokaliteter i sjøen, og dermed gode 
muligheter til framtidig ekspansjon og utvikling av bedriften. Gjennom betydelige investeringer i egen virksomhet, 
har konsernet sikret seg eierskap og kontroll over hele verdikjeden – fra rogn til bord. De siste fem årene har 
konsernet investert i innovativ teknologi og infrastruktur for å øke sin konkurransekraft i markedet. Nordlaks  har 
hatt fokus på utvikling og anvendelse av innovativ fryseteknologi og -prosesser som sikrer ypperste kvalitet på 
produktene. I 2007 introduserte Nordlaks  sin ”Ice Berg

TM
 Freezing Technology”, der hel fersk fisk fryses individuelt 

(Individual Quick Frozen/IQF) innen én time etter sløying. Konsernet fikk i 2010 levert verdens største Brønnbåt, 
”BB Bjørg Pauline”, som sørger  for kontroll på kvaliteten på laksen under transport fra merd til slakteri. Som en 
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sentral del av sin satsning på bærekraftig utnyttelse av hele fisken i sin produksjon, har Nordlaks implementert en 
egen bioteknisk avdeling i sin verdikjede. I 2010 åpnet Nordlaks et av verdens mest moderne anlegg for produksjon 
av fersk fiskeolje. Her produseres laks-, ørret- og torskeleverolje fra fersk fisk innen 75 minutter etter slakting, som 
sikrer fersk fiskeolje av høy kvalitet. Behovsstyrte prioriteringer og investeringer i innovativ teknologi og 
infrastruktur er slik sentrale drivere for utvikling i konsernet. Den nordlige plasseringen som gir Nordlaks 
konkurransefortrinn i form av høykvalitetsprodukter, innebærer imidlertid også en barriere i form av 
sesongmessige produksjonssvingninger. 2/3 av konsernets totalproduksjon finner sted i den delen av året der 
lysforholdene er optimale, og konsernet er avhengig av å kunne utnytte dette tidsvinduet maksimalt. 
Virksomheten har i dag etterspørsel etter produkter i markedet som de ikke har mulighet til å imøtekomme 
grunnet produksjonsbegrensninger. Nordlaks opplever derfor myndighetenes reguleringsregime for 
produksjonsnivåer i det sentrale produksjonsvinduet som en barriere for videre utvikling av konsernet. Videre 
trekker Nordlaks fram lite effektiv behandling av konsesjonssøknader som en barriere for ekspansjon av 
virksomhetens aktivitet. Slik Nordlaks ser det, er ikke det internasjonale markedspotensialet for laks utnyttet per i 
dag. Å finne bærekraftige løsninger for produksjonsøkning som kan utløse dette potensialet, bør derfor være en 
prioritert driver for vekst i havbruksnæringen.  
 
Kompetanse, FoU og innovasjon. Konsernets internasjonale profil gjør Nordlaks til en attraktiv arbeidsplass for 
høyt utdannede personer i regionen. Nordlaks’ behov for både formal- og realkompetanse har derfor blitt 
tilstrekkelig dekket av arbeidskraft lokalt og regionalt. Konsernet er imidlertid avhengig av utenlandsk arbeidskraft 
i selve produksjonen, da det synes å være mindre interesse for denne typen arbeidsoppgaver i det lokale 
arbeidsmarkedet. Nordlaks opplever at de har god tilgang på FoU-miljøer i regionen og er involvert i en rekke 
samarbeidsprosjekter med regionale og nasjonale aktører som NCE Aquaculture, Veterinærinstituttet, GIFAS, 
Calanus og Akvaplan-niva.  Konsernet benytter seg videre av finansieringsordninger tilknyttet Skattefunn, Norges 
Forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond, NCE Aquaculture og MABIT. FoU-prosjektene 
virksomheten er involvert i, har særlig fokus på selve produksjonen av havbrukslaks. Nordlaks er blant annet 
involvert i prosjekter knyttet til å redusere konsentrasjon av lakselus i merder, gjennom utvikling av ”luseskjørt” 
(prosjektet ”Antilus”) og bruk av rognkjeks som lusespisere (prosjektet ”Nordlus”). Det arbeides i tilegg aktivt med 
FoU og innovasjon internt i konsernet, der eieren selv er en pådriver for utvikling. Virksomheten trekker fram at 
muligheten til å investere egne midler og humankapital i FoU- og innovasjonsarbeid har stor betydning for 
utviklingen av Nordlaks. På landsiden utvikles bedriften og produksjonsmetodene i samarbeid med leverandører i 
et uformelt utviklingsnettverk.  
 
Tanker om framtiden. Nordlaks mener at behovet for mat og et voksende, globalt marked vil være en sterk driver 
for videre utvikling i havbruksnæringen. En økende automatisering av produksjonen vil medføre behov for ny og 
økt kompetanse innefor IT, data, automasjon og teknikk, samt språk, salg og markedsføring. Konsernet tror at 
konkurransen om etterspurt kompetanse og arbeidskraft vil spisse seg til i årene som kommer. De har allerede 
opplevd sterkere konkurranse om humankapital. Det eksisterer utdannelser i regionen som produserer 
kompetansen konsernet har behov for; utfordringen ligger i å få ungdom interessert i å velge en utdannelse innen 
fiskeri- og havbruksnæringen. Her vil ytterligere omdømmebygging for næringen og synliggjøring av tilhørende 
utdannelser mot ungdom være sentrale tiltak. Selv bidrar Nordlaks i dette arbeidet gjennom visningsanlegget 
”Akvakultur i Vesterålen”. For å forbedre rammebetingelsene for havbruksnæringen generelt, ønsker Nordlaks 
bedre dialog mellom aktører og myndigheter, samt at det investeres i kunnskap om hvordan produksjonen kan 
økes samtidig som miljøets bærekraft ivaretas. Overordnet er Nordlaks av den oppfatning at man vil få økt 
prioritering og investering i FoU-arbeid i havbruksnæringen om man synliggjør gevinst i form av effektivisering av 
produksjon, økt lønnsomhet og/eller verdiskaping med ringvirkninger i samfunnet. Nordlaks vil selv ha kontinuerlig 
fokus på FoU- og innovasjonsarbeid for å drive produktene og virksomheten framover. De har et ønske om å 
prioritere FoU-arbeid innen flere fagfelt aktuelle for deres virksomhet. Her vil tiltak som reduserer tids- og 
ressursbruk tilknyttet søknadsprosesser mot offentlige finansieringskilder for FoU-prosjekter ha stor betydning for 
et produksjonsorientert konsern som Nordlaks.   
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4.2.7 Case 3: Verdiskaping i nye marine næringer  

”Nærheten til kunnskapsinstitusjoner i Tromsø har vært en sterk driver for utviklingen av ArcticZymes. Dette har 
tilrettelagt for et langvarig samarbeid mellom vår bedrift og kunnskapsmiljøer som driver aktiv forskning innen 
molekylærbiologi og marin bioteknologi. Felles forskningsprosjekter og kunnskapsoverføring legger grunnlaget 
for en voksende produktportefølje og dermed større andeler av det globale markedet.”  

                
Olav Lanes,  

leder FoU, ArcticZymes AS 
 
 

 
 

ArcticZymes AS  (15 årsverk) er datterselskap av det børsnoterte selskapet Biotec Pharmacon ASA, og er lokalisert i 
Forskningsparken i Tromsø. ArcticZymes har som formål å utvikle, produsere og selge enzymer og enzymbaserte 
løsninger, såkalte ”kits”, til bruk innenfor molekylærbiologisk forskning og diagnostikk. Det er enzymer og 
enzymbaserte løsninger som er virksomhetens hovedleveranse. ArcticZymes skal være ledende i utviklingen av 
varmelabile enzymer. Bedriften opererer innenfor marin bioprospektering, der unike marine enzymer fra 
organismer i kalde farvann isoleres og anvendes i produkter. ArcticZymes opptrer i et globalt marked, der mer enn 
95 % av omsetningen til virksomheten hentes inn utenfor Norge - i stor grad i markedet i USA. Virksomhetens 
produkter selges til store internasjonale selskaper, som deretter selger produktet videre eller implementerer 
produktet i sine egne produkter. Produktene blir i all hovedsak solgt til andre bedrifter, ”business to business” 
(B2B), men deler av salget går også gjennom webshop direkte til sluttbrukeren. ArcticZymes omsatte for 12,8 mill. 
NOK i 2012.  ArcticZymes er en høykompetansebedrift, der majoriteten av virksomhetens ansatte har enten 
mastergrad eller Ph. D.; totalt har syv av de ansatte Ph. D. Virksomheten jobber aktivt med ekstern finansiering av 
både forsknings- og FoU-prosjekter.  

Fra fiskeindustri til molekylærbiologisk innovasjon. ArcticZymes historie kan dateres tilbake til slutten av 80-tallet 
- med opprinnelse og fundament i fiskeindustrien. Firmaet (tidligere Biotec Marine Biochemicals AS) var en del av 
Biotec Pharmacon fram til 2009, da virksomheten ble skilt ut som eget datterselskap under navnet ArcticZymes AS. 
Grunnleggerne av morselskapet baserte sin aktivitet på å utvikle prosesser som anvendte pepsin fra torsk til ulike 
formål innen fiskeindustrien. Etter hvert bestemte eiere og ledere seg for å fokusere virksomheten mot enzymer til 
bruk innen forskning og molekylær diagnostikk. En sentral driver for virksomhetens lønnsomme kursendring har 
vært en grunnleggende tro på at marine enzymer isolert fra kaldtvannsorganismer innehar spesielle tilpasninger og 
egenskaper med stor betydning i slike prosesser. Gjennom utstrakt samarbeid med forskere ved norske 
kunnskapsinstitusjoner, som Universitetet i Tromsø (UiT) og NOFIMA, har ArcticZymes etter hvert utvidet sin 
produktportefølje med flere etterspurte produkter – basert på nettopp marine enzymer. I dag utvikler ArcticZymes 
enzymer og enzymløsninger som forenkler molekylærbiologiske analyser og sikrer bedre resultater i diagnostikk, 
rettsmedisin og næringsanalyser. Gjennom denne utvikling har bedriften og samarbeidspartnerne også etablert 
betydelig kompetanse innenfor metodikk og enzymproduksjon. I tillegg til å være en del av et større 
kunnskapsmiljø som er i front innen dette fagfeltet, opplever ArcticZymes at deres erfaring med markeder og 
prosesser er en driver for utviklingen av bedriften. Virksomheten innehar, som pioner på sitt felt, betydelig 
markedskompetanse og kan skilte med produkter som har vært salgbare i markedet siden 1995. Videre ser 
ArcticZymes på dagens teknologiske utvikling som en betydelig driver, gjennom raskere utvikling av nye produkter.  
Virksomheten opplever imidlertid sin lokalisering i nord også som en barriere, siden både salg og leveranser må 
skje i det globale kvantummarkedet. En annen barriere er at ArcticZymes produserer og selger 
høyteknologiprodukter til kvalitetsbevisste kunder. Det ligger store kostnader og tidsbruk i den krevende 
utviklingen av produkter av denne typen, der det alltid eksisterer en risiko for at utviklingen kan mislykkes.  

Kompetanse, FoU og innovasjon. ArcticZymes representerer en ny marin næring fundert på forskning og 
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innovasjon og med et betydelig verdiskapingspotensial. For en høykompetansebedrift som ArcticZymes, er 
formalkompetanse helt sentral. Bedriften oppleves som attraktiv for personer med høy formalkompetanse og 
rekrutterer mange kompetente medarbeidere lokalt. At UiT utdanner personer med rett type formalkompetanse, 
har vært av stor betydning helt siden virksomheten ble etablert. Virksomheten har slik god tilgang på den tekniske 
kompetansen de trenger, mye grunnet nettopp tett kontakt og dialog med både fagpersoner og studenter ved UiT. 
Siden det fortsatt er få aktører innen denne næringen/industrien i Norge, er ikke tilgangen på ønsket teknisk 
kompetanse konkurranseutsatt. ArcticZymes opplever det som mer utfordrende å få tilgang på den rette 
kompetansen innenfor markedsføring og salg. Kompetanse på teknisk salg innenfor denne spesialiserte bransjen er 
knapt tilgjengelig i Norge, noe som representerer en utfordring når man opererer i et globalt marked. Lederen i 
morselskapet har industriell kompetanse, både innenfor kommersialisering og salg, som ArcticZymes drar nytte av.  
ArcticZymes er ikke avhengig av utenlandsk arbeidskraft, men benytter seg i noen grad av dette i form av personer 
med lokalkjennskap og realkompetanse om de utenlandske markedene virksomheten konkurrerer i. I 2009 ansatte 
blant annet virksomheten ny daglig leder i bedriften fra Danmark. ArcticZymes har ellers opprettet egen avdeling i 
en inkubatorbedrift i USA, hvor de har ansatt en person for å få bedre kontakt med, og kunderelasjoner i, det 
viktige amerikanske markedet. ArcticZymes identifiserer seg selv som en FoU- og innovasjonsbedrift, og setter av 
ressurser til denne typen arbeid i sin daglige drift. Virksomheten anvender blant annet Skattefunn aktivt i 
finansieringen av FoU-prosjekter, parallelt med flere forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd 
(NFR). ArcticZymes har god tilgang til, og kontakt med, FoU-miljøer i sin region, der blant annet UiT og NOFIMA er 
nære samarbeidspartnere. Virksomheten framhever den umiddelbare nærheten lokalisering i Forskningsparken i 
Tromsø gir til ulike forskningsmiljøer. Forskningsparkens tilknytning til UiT tilrettelegger for en naturlig 
klyngedannelse som både ArcticZymes og UiT drar nytte av. Bedriften får tilgang på studenter med rett 
kompetanse mens UiT får tilgang på en forskerstab innenfor dette spesifikke forskningsfeltet. Innovasjonsarbeid og 
utvikling av nye produkter har en sentral plass i virksomhetens daglige drift. Selv framhever bedriften at de har 
fokus på å utvide sin produktportefølje for å øke sin markedsandel og redusere risiko knyttet til å ha få produkter. 
ArcticZymes har et formelt samarbeid med UiT og deltar i flere felles forskningsprosjekter. Videre er virksomheten 
en aktiv deltaker, partner og bidragsyter i den bioteknologiske klyngen Biotech North, som har som mål å utgjøre 
navet innenfor dette forskningsfeltet i Nord-Norge.  

Tanker om framtiden. ArcticZymes tror at økt vekst i bioøkonomien og økt satsning på bioteknologi vil være sterke 
drivere for næringen i framtiden. Bioøkonomien er en økende markedsstreng globalt, som åpner for store 
forretningsmuligheter knyttet til foredling av biologiske råvarer fra nordområdene. Denne trenden vil gi positive 
ringvirkninger for næringen i Nord-Norge. ArcticZymes ser kompetansemiljøet innen molekylærbiologi og 
diagnostikk ved UiT som en driver som også vil være sentral i framtiden. ArcticZymes har store forventninger til 
effekten av den raske teknologiske utviklingen som pågår. En utfordringen vil være er å få tilgang på personer med 
bakgrunn innenfor industrien, med utdannelse og erfaring innenfor teknisk salg. Mangelen på industriell 
kompetanse og det begrensede antallet bedrifter i næringen i Norge i dag, er en barriere som må settes fokus på. 
Et konkret tiltak for å møte framtidens kompetansebehov vil være å tilby en utdannelse som gir formell 
kompetanse innen industrielt arbeid og teknisk salg. ArcticZymes mener videre at man må synliggjøre næringens 
attraktivitet gjennom informasjonsarbeid, samt tilrettelegge for at det etableres flere forskningsbaserte bedrifter. 
Som et overordnet tiltak, må viktigheten og den positive effekten av å investere ressurser i FoU synliggjøres. Det 
må være en målsetning at investeringene i FoU-aktivitet økes til internasjonalt nivå, der 1/3 av de ansatte i dag 
arbeider med FoU i virksomhetene. Å frigjøre personer fra den daglige driften for å jobbe med utvikling og 
innovasjon krever økonomiske ressurser. Medfinansiering fra offentlige virkemidler har en viktig utløsende effekt 
for økt FoU-innsats i bedrifter. Tilgang på offentlig støtte for å kunne drive med FoU og innovasjonsarbeid gjennom 
finansieringsordninger tilknyttet både Skattefunn, NFR, MABIT og andre regionale ordninger må opprettholdes og 
forsterkes. Utviklingstiden forbundet med produkter som ArcticZymes og andre bedrifter i denne næringen 
leverer, medfører et behov for investeringskrefter eller eksterne støtteordninger med lengre tidshorisonter.  
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4.2.8 Oppsummering av casene 

De tre casestudiene innen sjømat og nye marine 

næringer beskriver bedrifter som gjennom 

innovasjon, forskning og utvikling har styrket sin 

markedsposisjon og funnet nye markeder. 

Bedriftene har hatt ulike utfordringer og barrierer 

som de har møtt på ulike måter. En felles barriere 

de alle har i dag, er å finne arbeidstakere med 

riktig kompetanse. Alle tre bedrifter har god 

erfaring med samarbeid med FoU miljøer lokalt og 

nasjonalt. Virkemiddelapparatet har også spilt en 

viktig rolle ved å fjerne barrierer og ha en 

utløsende effekt for satsing på forskning og 

innovasjon.  

Fiskeri, Sagafisk og Siglar 

Nye mønstre i mottak av fisk i Lofoten gjorde at 

Sagafisks lokalisering som fiskemottak var en 

barriere. Dette gjorde at bedriften så seg nødt til å 

satse på FoU og finne nye markeder. Løsningen 

var å satse produksjon og eksport av hvitfisk i form 

av tørrfisk og saltfisk. Gjennom Siglar AS har 

eierne også investert i et moderne anlegg for 

kunstig tørking av hvitfisk. I tillegg til eksport til 

Spania og Portugal har også Sagafisk begynt å 

eksportere tørrfisk til Nigeria og andre land i Afrika. 

Gjennom bruk av ny teknologi og kunnskap om 

nye markedsområder har bedriften hatt en 

tredobling av omsetningen fra 2009 til 2012.  

 

I dag er den største barrieren tilgang til høy teknisk 

kompetanse. Bedriftene er godt fornøyde med den 

støtten de har fått fra FoU-miljøer og da særlig 

programmer i Innovasjon Norge, som reduserer 

barrierer for egeninvestering i FoU, og 

innovasjonsprogrammer. Bedriften ønsker å 

fortsette med innovasjon for å kunne utvikle 

produksjon og produkter i takt med nye og 

eksisterende markeder. Denne erfaringen og 

holdningen gjør trolig at bedriften har et fortsatt 

potensiale for vekst.  

 

Havbruk, Nordlaks 

Nordlaks er et havbrukskonsern som er en sentral 

leverandør av oppdrettslaks og -ørret i et 

internasjonalt marked. Konsernet har kontroll over 

hele verdikjeden fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk 

og foredlede produkter, distribusjon og salg.  

 

Lokaliseringen langs norskekysten med stabile 

vanntemperaturer blir beskrevet som den viktigste 

driveren for utviklingen. Dette, kombinert med 

etterspørselen i det internasjonale markedet for 

sjømat, gjør at bedriften har et stort potensiale for 

vekst. Den største barrieren er å muliggjøre en økt 

produksjon som også er bærekraftig. Bedriften 

deltar aktivt i prosjekter knyttet til reduksjon av 

lakselus og samarbeider tett med regionale og 

nasjonale FoU-aktører for å finne løsninger på 

denne type utfordringer. Selskapet har et generelt 

fokus på FoU-arbeid for å drive produktene og 

prosesser fremover og redusere kostnader og 

tidsbruk.  

 

Tilgang til kompetent arbeidskraft og få ungdom 

interessert i utdannelse innen fiskeri- og 

havbruksnæringen ses på som en mulig fremtidig 

utfordring. Konkurransen om humankapital 

oppleves allerede som sterk.  

Nye Marine næringer, ArticZymes 

ArticZymes har som formål å utvikle, produsere og 

selge enzymer og enzymbaserte løsninger til bruk 

innenfor molekylærbiologisk forskning og 

diagnostikk. Bedriften er en høykompetansebedrift 

og formalkompetanse er helt sentralt. Tilgang på 

riktig formalkompetanse fra Universitetet i Tromsø 

har derfor vært helt nødvendig for bedriften. 

Samarbeid og dialog med fagpersoner og 

studenter ved UiT har vært viktig. Sammen deltar 

de i flere felles forskningsprosjekter. Bedriften 
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deltar også i den bioteknologiske klyngen Biotech 

North.  

 

En utfordring har vært tilgang på kompetent 

arbeidskraft innenfor markedsføring og salg. 

Kompetanse innen teknisk salg i bransjen er knapt 

tilgjengelig i Norge.  Det er også en utfordring å få 

tak i nok mennesker med industriell kompetanse 

innen næringen. 

 

Bioøkonomien er en relativt ung bransje i sterk 

vekst. Satsing på bioøkonomi er økende globalt, 

noe som kan åpne for store forretningsmuligheter 

knyttet til foredling av biologiske råvarer fra 

nordområdene. Bransjen er forskningstung og 

ArcticZymes mener at medfinansiering fra 

offentlige virkemidler har en viktig utløsende 

effekt.. 

   

4.2.9 Drivere og barrierer for verdiskaping i 

sjømatnæringen 

Basert på de ovenstående castestudiene og 11 

andre intervju tegner det seg et litt divergerende 

bilde av hvilke drivere og barrierer som er viktige 

for næringens fortsatte vekst. Dette skyldes at de 

ulike næringene har ulike karakteristika. Denne 

oppsummeringen vil derfor fokusere på 

forskjellene mellom fiskeri, havbruk og nye marine 

næringer. 

 

Gjennomgangen viser at utdannelse, formell 

kompetanse, samt FoU, innovasjon og 

kunnskapsnettverk har betydning for at driverne 

utnyttes og barrierene overkommes. For 

fiskerinæringen har formelle kompetanser mindre 

betydning enn i de to andre næringene, mens 

forskning og ny kunnskap har stor betydning for 

nye marine næringer.  

 

For fiskerinæringen peker analysene på følgende 

drivere for framtidig verdiskaping: 

 Plassering og lokalisering tett på unike 

naturressurser 

 Nærhet til råvarer av høy kvalitet 

 

Omvendt peker analysene på følgende barrierer  

for framtidig verdiskaping: 

 Næringen er dominert av småbedriftskultur 

 Det er lite erfaring med samarbeid om 

forskning og innovasjon eller deltakelse i 

nettverk. 

 

Havbruksnæringen har noen av de samme 

driverene som fiskeri, men er en næring som i 

høyere grad har implementert kunnskap og 

nettverk. Analysene peker på følgende drivere for 

framtidig verdiskaping: 

 Plassering og lokalisering tett på 

naturressurser 

 Nærhet til innsatsfaktorer av høy kvalitet 

(vannkvalitet) 

 Kompetanse, og spesielt formell kompetanse 

 Samarbeid om forskning og innovasjon, og 

deltakelse i nettverk 

 

De ulike barrierene for at havbruk skal kunne 

utnytte potesialet for framtidig verdiskaping er: 

 Plassering og lokalisering langt vekk fra 

markedet 

 Tilgang til komptanse på et høyere nivå   

 Avstand til markedet gjør transportkostnader til 

en barriere.  

 

Nye marine næringer er annerledes enn de to 

foregående. Disse næringene består ikke av 

produksjonsorienterte virksomheter, men er 

derimot basert på kunnskapsintensive 

virksomheter. Drivere for den framtidige 

verdiskapingen er: 

 Teknologisk utvikling 

 FoU-miljøer og nettverk 

 Høyt kompetansenivå 
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Omvendt peker analysen på følgende barrierer for 

næringen: 

 Lokalisering tett på ressursene, men langt fra 

markedet 

 Det er snakk om en langsiktig og tidkrevende 

produktutvikling 

 

Felles for fiskeri, havbruk og nye marine næringer 

er at utdannelse og kompetanse, samt ytterligere 

vektlegging av forskning, innovasjon og 

kunnskapsnettverk vil forventes å bidra til styrket 

konkurransekraft, vekst og innovasjon. 

 

4.3 Verdiskaping i reiselivsnæringen 

Reiselivsnæringen i Nord-Norge er en del av et 

globalt voksende marked. Dette globale markedet 

representerer en sterk driver for utvikling i 

næringen. Bedriftene er avhengig av å tenke 

innovativt for å være en del av en profesjonell og 

kvalitetsbevisst internasjonal næring. Økende 

turisme og betalingsvillighet er drivere for den 

delen av næringen som evner å ta sin del av dette. 

Reiselivsnæringen, især den opplevelsesbaserte 

delen av næringen, er dyktige på å ta i bruk 

nettverk og klynger for utvikling av sine 

virksomheter.  

Reiselivsnæringen møter barrierer i form av høyt 

kostnadsnivå, kombinert med en stor andel av små 

bedrifter med lave kapitalinvesteringer. Aktørene i 

næringen konkurrerer med internasjonale aktører 

som ikke har samme kostnadsnivåer. Lønnsnivået 

i Norge er høyt i forhold til konkurrentland, men 

ikke nødvendigvis høyt i en norsk sammenheng. 

Tilgangen på arbeidskraft er konkurranseutsatt, og 

næringen konkurrerer i stor grad med 

petroleumsnæringen hvor reiselivsbedriftene blir 

utkonkurrert på lønn. 

Mangel på kvalifisert arbeidskraft er en stor 

utfordring. Dette er også bekreftet i tidligere 

analyser. I Konjunkturbarometeret for Nord-Norge 

våren 2011 trekkes det fram at reiseliv, som er en 

veldig arbeidskraftintensiv næring, har behov for 

produktiv arbeidskraft og dermed arbeidskraft med 

relevant kompetanse. Lavt søkerantall til 

reiselivsfagene er derfor en utfordring. Spesielt 

opplever fag innenfor restaurant- og matfag 

voldsom tilbakegang. Fra 2009 til 2010 falt antallet 

søkere med 40 prosent.   

 

Sitat fra ett av intervjuene: 
 
Reiselivsnæringen som helhet har behov for 

kompetanse innenfor de tradisjonelle delene av 

næringen, men også den delen av næringen som er 

basert på opplevelsesproduksjon. Det 

opplevelsesbaserte reiselivet har også behov for å 

utvikle nye typer kompetanse. Evnen til å levere 

produkter med høyopplevelsesverdi for gjestene 

avhenger av et framtidsrettet kunnskapsgrunnlag, 

det vil bli avgjørende i den globale konkurransen. 

  

 -Bård Jervan, ARENA Innovative Opplevelser 
 

 

 

Samtidig er mangelen på helårsarbeidsplasser en 

stor barriere for å tiltrekke og fastholde kompetent 

arbeidskraft. 

 

Investeringer i forskning er tilnærmet ikke-

eksisterende i reiselivsnæringen i Nord-Norge. 

Den målte forskningsintensiteten ligger på 0,002 

prosent. Likevel viser ARENA (Menon, 2012) at 

andelen innovative virksomheter innenfor reiseliv 

er høyere i Nord-Norge, sammenliknet med 

næringen generelt i Norge.  
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Forskning og forskningsbasert kunnskap er viktig 

for reiselivsnæringen. En spørreundersøkelse 

blant sjefer og hovedaktører i reiselivet viser at 83 

prosent av respondentene mener forskning og 

forskningsbasert kunnskap er sentralt for 

videreutviklingen av bedriften.
12

 De legger spesielt 

vekt på at det mangler kunnskap om generelle og 

overordnede markedstrender. Videre trekkes det 

fram at de mangler kunnskap om kundenes ønsker 

i valg av destinasjon og behov for aktiviteter på 

destinasjonene. 

 

Samtidig peker de samme respondentene på at de 

enkelte virksometene er for små til å samle inn og 

opprettholde kunnskap. De har ikke kapasitet til å 

innhente kunnskap om markedstrender og 

kundenes behov (Mimir, 2011). Reiselivsbedrifter 

er i stor grad komplementære og kan ha betydelige 

gevinster i samarbeid om kunnskapsutvikling, men 

det krever kunnskapsutvikling for å forstå 

omgivelsenes komplementære virksomheter. 

Nettverksorganisering kan forenkle organisering av 

slik aktivitet. Reiselivsnæringen i Nord-Norge 

mangler generelt en systematisk tenkning om 

nettverksbygging, vertikalt og horisontalt. Enkelte 

nettverk har imidlertid blitt utviklet de siste årene. 

 
 
 
                                                      
12

 Se Næringsstyret Forskning, Identifisering af behov innenfor reiselivet i 
Nord-Norge. Udarbejdet af Mimir for Innovasjon Norge. Tallet er baseret 
på en spørgeskemaundersøgelse med en svarprocent på 18 prosent. 
Det giver en feilmargin ca. 15 prosent (ved et konfidensniveau på 95 
prosent). Dermed er det sikkert, at mindst 2/3 – dele af virksomhederne 
mener at forskning er ganske eller svær vigtig.  

Reiselivsnæringen er kjennetegnet av å være 

fragmentert og historisk å ha svak tilkobling til 

forskning.
13

 Tabell 4.1 bekrefter dette.  

 

Bedriftsnettverk har vært med på å forbedre 

koblingen mellom reiselivet og FoU-miljøene i 

Nord-Norge. Forbedringen kan bl.a. forklares av en 

satsing på reiseliv gjennom VRI-programmet, i 

fylkesplaner, satsing på innovasjon i ARENA-

programmet og destinasjonssatsing gjennom 

bedriftsnettverksordninger. «Forskningsløft i nord» 

og programmet «Opplevelser i Nord» har også 

styrket samspillet mellom næringen og relevant 

FoU.  

 

De siste års oppmerksomhet om opplevelsebasert 

reiseliv har endret innovasjonsgraden i mange 

virksomheter. Flere har gjennomført en overgang 

fra standardprodukter til mer lønnsomme 

opplevelsesprodukter med betydelig 

innovasjonsinnhold.  

4.3.1  Casestudie 4: Verdiskaping i reiselivet 

I casestudiet under beskrives verdiskaping i 

reiselivet. Det er lagt vekt på å beskrive potensialet 

for verdiskaping i en konkret bedrift. 

 

Casestudiet beskriver hvordan en reiselivsbedrift 

kan utnytte den spesielle tilgangen til unike 
 
 
                                                      
13

 Se Menon og Nordlandsforskning (2013), Sektoranalyse av 
reiselivsnæringen i Nord-Norge 

 
 
TABELL 4.1 
Forskning og innovasjon i reiselivsnæringen og andre utvalgte næringer i Nord-Norge, 2010 

 
Forskningsintensitet 

Andel innovative virksomheter 
i Nord-Norge 

Andel innovative virksomheter 
i Norge 

Reiseliv 0 % 19 % 9 % 

Kunnskapsservice 11 % 18 % 42 % 

IT 8 % 63 % 56 % 

Fremstillingsindustri 4 % 27 % 34 % 

Tele og media 3 % 35 % 35 % 
 

Kilde: ARENA (høst 2012) og Menon 
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naturressurser i Nord-Norge. Samtidig illustrerer 

studiet hvordan kunnskap og innovasjon spiller en 

viktig rolle for utnyttelse av potensialene. 

Casestudiet peker også på betydningen av 

samspill og samarbied med 

kunnskapsinstitusjoner, i dette tilfellet Universitetet 

i Tromsø.  
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”Driveren for etableringen av Biotope var ønsket om å kombinere interessen for fuglekikking med utdannelsen 
som arkitekt. Vi var overbeviste om at en slik kombinasjon av fagfelt hadde et stort potensial, både innen 
fuglekikkermiljøet og i en større kontekst innen opplevelsesbasert reiseliv. Når vi oppnådde forståelse for denne 
innovative kombinasjonen, var det ingen utfordring å få folk med på prosjektet. Mange reiselivsaktører i 
Varanger opplever nå vekst, og det er ingen tvil om at en målrettet satsing på fugler som reiselivsprodukt står 
sentralt. ” 
 

Tormod Amundsen,  
daglig leder, Biotope AS 

 

Biotope (3 årsverk) er lokalisert i Vardø, og drives av gründer og daglig leder Tormod Amundsen og Elin Taranger. 
Biotope er Norges første og eneste arkitektkontor med spesialisert ekspertise innen fugl og fuglekikking. 
Virksomhetens formål er design og utvikling av arkitekttegnede byggverk for fuglekikking, naturstier og 
utendørsamfier, samt utførelse av destinasjonsutviklingprosjekter. Biotopes hovedleveranse er 
arkitektkompetanse i kombinasjon med fuglekikking og naturopplevelser, der virksomheten tilbyr design-arkitektur 
tilpasset ulike habitater og formål. Bedriften arrangerer i tillegg utstillinger og workshops innenfor fuglekikking og 
arkitektur. Biotope leverer tjenester i et bredt marked fra private oppdragsgivere til miljømyndigheter i inn- og 
utland. Virksomheten tar både på seg oppdrag og initierer prosjekter som finansieres av søkbare midler. Bedriften 
omsatte for 2.1 mill. NOK i 2011. Biotope kan defineres som en kunnskapsbedrift, med kombinasjon av 
formalkompetanse innen arkitektur og realkompetanse innen fuglekikking. Virksomheten arbeider per i dag ikke 
med eksternt finansierte FoU-prosjekter, men har stort fokus på FoU og innovasjon i sin daglige drift.  

Et innovativt møte mellom arkitektur og fuglekikking. Fuglekikkermiljøet er et naturfokusert miljø av 
internasjonal størrelse, der det eksisterer en mangel på arkitekter og designere tilknyttet miljøet. Forståelsen av at 
det fantes et udekket behov for denne typen kompetanse og produkter i et internasjonalt marked, ble starten på 
Biotope. Bedriften beskriver ønsket om å kombinere interessen for fuglekikking med arkitektkompetansen, samt 
stor tro på fagkombinasjonens potensial i det internasjonale fuglekikker-markedet og i opplevelsesbasert reiseliv, 
som sterke drivere for etableringen. At Biotope tidlig i etableringen lyktes med å lande flere oppdrag, forsterket 
disse driverne ytterligere. Gjennom å tilby opplevelsesbaserte produkter i et marked som tidligere hadde vært 
svært informasjonsbasert, skapte Biotope tidlig sin egen markedsnisje. Betydningen av førstehåndskunnskap innen 
både arkitektur (formalkompetanse) og fuglekikking (realkompetanse) ble et viktig suksesskriterium og en driver 
for utviklingen av bedriften. Lokaliseringen i Varanger, som fuglekikker-destinasjon med internasjonalt potensial, 
framheves også som en driver for Biotopes etablering og utvikling. Virksomheten opplevde å komme nærmere et 
internasjonalt fuglekikkermiljø ved å legge bedriften til Varanger, noe som aktiv kontakt med internasjonale 
aktører forsterker. Bedriften løfter fram sitt møte med Innovasjon Norge (IN) som en driver for utvikling, blant 
annet av nye produkter innen destinasjonsutvikling. Gjennom IN fikk Biotope tilgang på nøkkelpersoner og 
kunnskap om markedsstrategi og nisjetenkning. IN ga bedriften tilskudd til å utvikle et reisemålsprosjekt, med 
formål om å posisjonere Varanger som destinasjon. Bedriften peker på manglende samarbeid mellom kommunene 
i området som den største barrieren de har møtt på. Biotopes ønske om å utvikle regionen som en internasjonal 
fuglekikker-destinasjon fordret regionalt samarbeid - en prosess som det tok lang tid å legge til rette for. 
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Kompetanse, FoU og innovasjon. Biotope er registrert som et landskapsarkitektkontor, men kombinasjonen med 
kunnskap og interesse for fuglekikking og opplevelsesbasert turisme danner fundament for nyskapende formål og 
leveranser. Før etableringen av Biotope, brukte gründerne mye tid på research tilknyttet naturbasert turisme og 
fuglekikking. Slik opparbeidet virksomheten en betydelig kompetansebase omkring sentrale faktorer for å lykkes 
innen dette næringssegmentet; inntjeningspotensial, markedsforståelse og innsalg. Selv definerer bedriften sine 
ansatte som ”fuglekikker-arkitekter” og de er på utkikk etter medarbeidere med formalkompetanse innen 
arkitektur og/eller design – fortrinnsvis med erfaring fra feltornitologi eller med forståelse for fugl, natur og 
fuglekikkerkulturen. Biotope har så langt ikke erfart barrierer tilknyttet rekruttering av denne sammensatte 
kompetansen, men har tvert i mot opplevd at interesserte personer har kontaktet dem. En engelsk arkitektstudent 
skal nå ha sin praksis hos Biotope - nettopp på grunn av fagkombinasjonen og lokaliseringen i Varanger. Å etablere 
Biotope i Varanger, medførte samtidig at bedriften flyttet bort fra kjente FoU- og utdannelsesmiljøer i de store 
byene. Gjennom å være aktive på internett i ulike fora for fuglekikkere, ornitologer og forum for relevante fagfolk, 
har imidlertid bedriften tett kontakt med et kunnskapsfokusert, internasjonalt miljø. Biotope er for tiden ikke 
involvert i eksternt finansierte FoU-prosjekter, men arbeid med FoU og innovasjon er en sentral del av deres 
daglige virke. Biotope blant annet utviklet metoder for å håndtere og ta hensyn til sentrale problemstillinger 
tilknyttet konstruksjonsvibrasjoner, vindhåndtering og utsiktsproblematikk. Bedriften anvender videre metoder i 
markedsføring og destinasjonsutviklingsarbeid som vanligvis ikke forbindes med natur- og miljøfagområder, med 
heller med kreative yrker. Siden det norske miljøet er lite, er Biotopes uformelle, internasjonale nettverk av 
kunnskapsrike fuglekikkere svært verdifullt for bedriften. Bedriften fremhever også tett kontakt med aktører som 
Nasjonale Turistveger og Nordnorsk Reiseliv som viktig. Dette er aktører med høy kompetanse som har oppdaget 
verdien i nyskapende kombinasjoner av kunnskap. Bedriften deltar i flere nettverk innenfor reiseliv med fokus på 
destinasjons- og reisemålsutvikling. Biotope deltar imidlertid ikke i konkrete forskningsbaserte nettverk, da det 
verken er fagmiljøer innen deres felt eller bedrifter som jobber med tilsvarende tematikk i distriktet. Virksomheten 
har et pågående samarbeid med UiT, som omfatter utplassering av webkamera på Hornøya fuglefjell. Biotope 
opplever dette samarbeidet som en ”vinn-vinn-situasjon”; bedriften kan bruke kameraet i sin markedsføring, mens 
UiT benytter utstyret og observasjonene i sin forskning.  

Tanker om framtiden. Selv spår Biotope at arbeidsplasser der man får kombinere ulik kompetanse, vil være 
attraktivt for høyt utdannede mennesker i årene framover. Siden ”fuglekikker-arkitekter/-designere” er en 
nyskapende kombinasjon, tror bedriften at nettopp rekruttering av medarbeidere fra utlandet vil bli sentralt i 
framtiden. I forhold til Biotopes konkrete kompetansebehov, vil derfor tiltak som tilrettelegger for at utenlandske 
fagpersoner bosetter seg i Varanger være verdifulle. Når det gjelder opplevelsesnæringen, må det fokuseres på å 
utvikle flere opplevelsesprodusenter, med formalkompetanse innen dette feltet. For å drive utradisjonelle 
næringer framover , må forskningsmiljøene fokusere på aktuelt, pågående FoU- og innovasjonsarbeid og 
tilgjengeliggjøre kunnskapen for næringslivet. Virksomheten peker på INs sentrale rolle i utviklingen av bedrifter 
som deres og framhever betydningen av å styrke denne delen av virkemiddelapparatet. Å få tilgang på gode råd og 
risikovillig kapital allerede i etableringsfasen har stor betydning, og kontakten og søknadsprosesser mot IN må 
forenkles. Biotope fokuserer også på at kommunene må forbedre sin samarbeidsevne, slik at bedrifter med 
regionalt fokus ikke møter barrierer i det offentlige systemet.  
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4.3.2 Oppsummering av casene  

Casestudiet innenfor reiseliv illustrerer en 

reiselivsbedrift som skiller seg ut fra mye av norsk 

reiselivssatsing, ved å tilby et unikt produkt til en 

smal, men betalingsvillig del av markedet.  

 

Biotope designer og utvikler arkitekttegnede 

byggverk for fuglekikking, naturstier og 

utendørsamfier og 

destinasjonsutviklingsprosjekter. På denne måte 

brukes arkitektur som en ramme rundt 

opplevelsesturisme i Varanger. Biotop skaper 

opplevelsesbaserte produkter og har skapt sin 

egne markedsnisje. Områdets rike og sjeldne 

fugleliv er en måte å rekruttere ansatte med høy 

kompetanse, men også en viktig attraksjon for 

turister.  

 

Samarbeid med kunnskapsaktører innen reiseliv 

som Nasjonale Tursitveger og Nordnorsk Reiseliv, 

samt samarbeid med Universitetet i Tromsø, har 

vært viktig for bedriften. Uformelle internasjonale 

nettverk innen fuglekikkere har også vært verdifullt.  

 

Bedriften samarbeider med Innovasjon Norge og 

har fått tilskudd til å utvikle et reisemålsprosjekt.  

Ønsket om å utvikle regionen som en internasjonal 

fuglekikkerdestinasjon krevde et regionalt 

samarbeid, noe det tok lang tid å legge til rette for. 

Tilgang til risikovillig kapital og gode råd i 

etableringsfasen har vært viktig og bedriften mener 

denne delen av virkemiddelsapparatet bør styrkes.  

 

Biotope satser på et smalt felt innen turismen, men 

ved å tilby unike opplevelsespakker og noe nytt 

som appellerer til en betalingsvillig del av markedet 

har de sannsynligvis et potensiale for fremtidig 

vekst. 

4.3.3 Drivere og barriere for verdiskaping i 

reiselivsnæringen 

Basert på ovenstående case og 5 yderligere 

intervju av reiselivsnæringen tegner det seg et 

bilde av drivere og barrierer for næringens fortsatte 

vekst. Gjennomgangen viser at utdannelse, formell 

kompetanse, samt forskning, innovasjon og 

kunnskapsnettverk har betydning for at driverne 

utnyttes og barrierene overkommes.    

 

Analysene peker på at følgende er drivere for økt 

verdiskaping innenfor reiselivsnæringen: 

 Et globalt voksende marked 

 Nærhet til unike naturressurser   

 Økt betalingsvillighet blant turistene 

 

Følgende er barrierer for vekst: 

 Høyt generelt kostnadsnivå, drevet av at 

næringen er svært arbeidskraftintensiv og at 

norske lønninger er høye 

 Små bedrifter med lav evne til 

kapitalinvesteringer 

 Lavt kompetansenivå i forhold til andre norske 

næringer 

 Stort fokus på produksjon og lite på nettverk 

og utvikling av næringen 

 

For å kunne utnytte driverne og overkomme 

barrierene, viser analysen at økt profesjonalisering 

er nødvendig. En slik profesjonalisering kan blant 

annet realiseres gjennom økte krav til formelt 

utdannelsesnivå hos arbeidstakerene. Økte krav til 

formell utdannelse kan være like viktig på 

fagarbeider nivå som på ledelsesnivå. 

 

Respondentene i intervjuene trekker frem 

viktigheten av å tenke innovativt, for å være del av 

en profesjonell og kvalitetsbevisst internasjonal 

næring. Sektoranalysen (Menon, 2013) viser at 

næringen er fragmentert, men at det er satt i gang 
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flere initiativ for å forbedre nettverksdannelsen og 

kunnskapsoverføring mellom de ulike aktørene.  

 

Det er fremdeles nødvendig å styrke 

kompetansen, innovasjonen og 

kunnskapsnettverkene. De foretakene som 

allerede har økt kompetansenivået bruker i større 

grad kunnskapsnettverk, og har gjennomført en 

systematisk profesjonalisering av egen 

forretningsvirksomhet.  

 

Innovasjon blir generelt viktigere i næringen. 

Turistene som søker opplevelser er krevende og 

de bedriftene som ikke følger med i utviklingen vil 

falle fra.  

 

De neste kapitlene vil derfor se på nettopp 

utdannelse og kompetanse, samt forskning, 

innovasjon og kunnskapssystemet. 
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Det er et betydelig potensial for økt verdiskaping i 

Nord-Norge. Samtidig er det også betydelige 

barrierer for å utnytte mulighetene for økt 

verdiskaping i Nord-Norge.  

 

Naturressursene langs kysten i nord utgjør 

bærebjelken for næringer som fiskeri, havbruk, 

reiseliv og nye marine næringer. Dette betydelige 

ressursgrunnlaget gir tilgang på råvarer av høy 

kvalitet, der lokalisering av virksomheter både før 

og nå bærer preg av viktigheten av nærhet til 

ressursene.  

 

Samtidig er markedet i landsdelen lite (500 000 

innbyggere), hvilket medfører et stort behov for 

tilgang til kvantummarkeder i Sør-Norge, Europa 

og andre deler av verden. Slik sett befinner 

kystnæringene i denne undersøkelsen seg på et 

overordnet, tveegget sverd: Nærheten til ressurser 

og råvarer av høy kvalitet gir komparative fordeler 

– samtidig som avstanden til de nasjonale og 

globale kvantummarkedene skaper utfordringer. 

 

I en slik kontekst, er det avgjørende at man 

prioriterer tiltak og investerer i innsatsfaktorer som 

kan bidra til å redusere gapet mellom komparative 

fortrinn og lokalitetsmessige utfordringer.  

 

Vi vil i de påfølgende avsnittene se nærmere på en 

rekke faktorer som er med på å avgjøre potensialet 

for verdiskaping i Nord-Norge. Vi har identifisert 

følgende områder: 

 En sentral driver for verdiskaping er bransjer 

som kan fungere som vekstlokomotiver i en 

region. Et eksempel på vekstlokomotiver i 

Nord-Norge er petroleumsnæringen. I tilleg til 

at petroleumsnæringen er et eksempel på at 

det er mulig for vekstnæringer å utvikle seg i 

Nord-Norge, så betyr vekstnæringer også at 

det skapes et økonomisk løft i andre næringer i 

regionen.. 

 Byområder virker som vekstsentre med 

stigende befolkningstall og økte boligpriser  

 Samtidig ser vi store flaskehalsproblemer på 

arbeidsmarkedet. Tilgangen på arbeidskraft 

stagnerer, samtidig som vi vet at 81 prosent av 

verdiskapingen i Norge kommer gjennom økt 

arbeidskraft. Tilgang på arbeidskraft er derfor 

avgjørende for vekst. Alternativt må den 

enkelte sysselsatte blir mer effektiv gjennom 

økt bruk av teknologi eller innovasjon.  

 Vekstbedriftenei Nord-Norge har så langt ikke 

vært drevet av et høyere kompetansenivå. Et 

høyere kompetansenivå vil være nødvendig å 

sikre en fortsatt vekst. Utdannelse, forskning 

og innovasjon er grunnsteiner for fremtidig 

vekst i Nord-Norge.  

 

5.1 Potensial for økt verdiskaping i marine 

næringer og reiselivsnæringen 

5.1.1 Marine næringer 

Nord-Norges kyst karakteriseres av vill natur og 

store havområder, med marine ressurser av 

nasjonal og global betydning. Solide bestander av 

ettertraktede kommersielle fiskearter, som torsk, 

danner fundament for fiskeriaktivitet og landbasert 

næringsvirksomhet. Beskyttede viker, gode 

strømforhold og tilstrekkelige dyp med lave 

temperaturer gir grunnlag for en produktiv 

havbruksnæring innen laks. 

 

Den samme nordlige plasseringen og de store 

årstidsvariasjonene medfører lange vintre og korte 

somre. Havtemperaturen i Nord-Norge gir unike 

produksjonsmuligheter av marine organismer.  

 

I produksjon av marine organismer, anvendes 

biokjemiske stoffer. Slike biokjemiske stoffer har i 

nyere tid latt seg identifisere og deretter produsere 

i laboratorium ved hjelp av bioteknologi. De har 

5 Potensiale for verdiskaping 
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igjen gitt opphav til én av de spennende nye 

marine næringene; marin bioprospektering
14

.  

 

Naturressursene utgjør bærebjelken for næringer 

som fiskeri, havbruk og nye marine næringer. Og 

nærheten til ressurser og råvarer av høy kvalitet gir 

komparative fordeler.  

 

Men lokaliseringen kan også skape utfordringer. 

Markedene er i endring, og nærhet til ressurser 

betyr avstand til markedene. For mange av de 

produksjonsorienterte foretakene innen fiskeri og 

havbruk ser man at barrierer knyttet nettopp til 

beliggenhet kan fungere som drivere for 

innovasjon og utvikling, fordi de er tvunget til å 

omstille seg. Foretakene må legge vekt på og 

investere i (formal)kompetanse, FoU og innovasjon 

for å overkomme utfordringene lokaliseringen gir. 

 

Nye marine næringer skiller seg fra de 

produksjonsorienterte næringene ved at 

utgangspunktet ofte er ny kunnskap, som gir 

grunnlag for innovative produkter, 

kommersialisering og verdiskaping. Her er 

anvendelse av (formal)kompetanse, FoU og 

innovasjon motoren i virksomhetenes etablering og 

en sentral del av virksomhetenes grunnprodukter. 

Slike kunnskapsorienterte næringer har ofte 

sprunget ut av kompetansemiljøer og har dermed 

valgt sin lokalisering ut fra nærhet til kompetanse.. 

5.1.2 Reiselivsnæringen  

Naturen og opplevelser knyttet til fjell og hav, er 

også en ettertraktet vare for et internasjonalt 

reiselivsmarked.  

 

Lik innen fiskeri og havbruk finner man i reiseliv i 

hovedsak produksjonsorienterte virksomheter, som 
 
 
                                                      
14

  Bioprosepektering er undersøkelser av biodiversiteten som har til 

hensikt å finne verdifulle genetiske og biokjemiske ressurser.  

har valgt sin beliggenhet nettopp på grunn av 

nærhet til ressursene. Disse foretakene er 

avhengig av å tenke innovativt for å være en del av 

en profesjonell og kvalitetsbevisst internasjonal 

næring. Økende turisme og betalingsvillighet er 

drivere for den delen av næringen som evner å ta 

sin del av dette. 

 

Konkurransekraften til reiselivsnæringene 

avhenger av utvikling av nye produkter og 

markeder. Derfor vil deres investeringer i 

(formal)kompetanse, FoU og innovasjon være 

behovsstyrt. 

Nærheten til ressurser av høy kvalitet gir 

komparative fordeler – samtidig som avstanden til 

de nasjonale og globale kvantummarkedene 

skaper utfordringer. Derfor er det avgjørende at 

innsatsfaktorer som kan bidra til å redusere gapet 

mellom komparative fortrinn og lokalitetsmessige 

utfordringer blir prioritert,  

 

5.2 Vekstnæringer som driver 

Næringer med særlig sterk vekst kan være en 

driver for vekst i andre relaterte næringer, dersom 

den geografiske avstanen ikke er for stor. Det siste 

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge (Norut, 

2012) peker på pertroleumssektoren som en 

sektor i fremgang og med betydelig tilstedeværelse 

i Nord Norge. Petroleumsnæringen har lykkes i å 

tiltrekke seg relevant kompetanse, noe som også 

kan komme andre næringer til gode. 

 

I tillegg til at vekstnæringene i seg selv skaper 

vekst og verdi i regionen, gir de betydelige 

ringvirkninger. Ringvirkninger betyr at økt vekst i 

en næring smitter over på andre næringer, som 

dermed også vil oppleve økt vekst. Det kan for 

eksempel være innenfor helsesektoren, bygg- og 

anleggssektoren eller andre sektorer, og særlig de 

som opererer i det lokale markedet.   

http://no.wikipedia.org/wiki/Biodiversitet
http://no.wikipedia.org/wiki/Gen
http://no.wikipedia.org/wiki/Biokjemi
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5.3 Vekstvirksomheter i Nord-Norge 

DAMVAD har i tidligere studier funnet en 

signifikant og postitiv sammenheng mellom 

produktivitetsvekst (vekst i verdiskaping per 

medarbeider) og utdannelse. Studiene viser videre 

at det også er en positiv sammenheng mellom 

vekst i arbeidskraftproduktiviteten og 

kapitalinvesteringer. Immaterielle, materielle og 

finansielle eiendeler (målt per ansatt) har alle en 

signifikant effekt på produktiviteten.  

 

Når vi ser på foretakene i Nord-Norge som har hatt 

høyest vekst i verdiskaping per ansatt, i perioden 

2005-2010, skiller ikke disse foretakene seg fra de 

resterende foretakene med tanke på 

utdannelsesnivå. Av de ansatte i disse foretakene 

har om lag 14 prosent høyere utdannelse, mens 

tilsvarende andel blant de resterende foretakene er 

drøye 13 prosent. Gjør vi den samme 

sammenlikningen for resten av Norge ser vi at 

forskjellen i utdannelsesnivå er tydeligere.  
 
 
TABELL 5.1 
Andel høyt utdannede i vekstforetakene, 2010 

 Nord-Norge Resten av landet 

Vekstforetakene 14 % 26 % 

Øvrige foretak 13 % 22 % 
 

Kilde: SSB og DAMVAD 2013 

Note: Vekstforetakene er foretakene i det øverste kvantilet m.h.p. 

gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping per ansatt  

 
 

For næringene sjømat og reiseliv er faktisk 

andelen høyt utdannede blant vekstforetakene 

lavere enn for de resterende foretakene. Det 

motsatte gjelder for øvrige private næringer. Det 

betyr, med andre ord, at veksten i reiseliv og 

sjømatsnæringerne er drevet av andre forhold enn 

høy formell kompetanse.  

 

 

 

 
 TABELL 5.2 
Andel høyt utdannede i vekstforetakene fordelt på 
næring, 2010 

 Vekstforetakene Øvrige foretak 

Sjømat 11 % 13 % 

Reiseliv 6 % 15 % 

Annen privat 18 % 13 % 
 

Kilde: SSB og DAMVAD 2013 

Note: Vekstforetakene er foretakene i det øverste kvantilet m.h.p. 

gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping per ansatt. Højtuddannede er 

ansatte med formel kompetence i form af ansatte med en universitets 

eller högskole uddannelse.   

  

Sjømatnæringen er overrepresenteret blant 

vekstforetakene, i den forstand at foretak innenfor 

sjømat er bedre representert blant vekstforetakene 

enn andelen sjømatbedrifter i Nord-Norge skulle 

tilsi, jf. tabell 5.3. 
15

 Dette bekrefter at 

sjømatnæringen utnytter sine komparative fortrinn, 

Tilsvarende viser tallene at reiselivsforetak er 

underrepresentert blant vekstforetakene. 
 
 
TABELL 5.3 
Vekstbedriftenesnæringsfordeling, 2010 

 Vekstforetakene Alle foretak 

Sjømat 7 % 4 % 

Reiseliv 4 % 6 % 

Annen privat 89 % 91 % 
 

Kilde: SSB og DAMVAD 2013 

Note: Vekstforetakene er foretakene i det øverste kvantilet m.h.p. 

gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping per ansatt 

 
 

Næringer som utpeker seg blant vekstforetakene i 

andre private næringer er bl.a. detaljhandel, 

agentur- og engroshandel samt bygg- og 

anleggsvirksomhet.  

 
 
 
                                                      
15

 Foretakspopulasjonen i dette kapittelet er begrenset til foretak som 
hadde omsetning på mer enn 5 mill. kroner i 2005 og verdiskaping per 

ansatt over 150 000 kroner per ansatt i 2005. Se metodeavsnitt for 
nærmere forklaring. 
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En fylkesfordeling av foretakene i Nord-Norge i 

tabell 5.4 viser at vekstforetakene fordeler seg i 

tråd med hvordan den totale fylkesfordelingen av 

foretak er. Nordland har den høyeste andelen av 

foretakene i utvalget, og også den høyeste 

andelen vekstforetak. Finnmark har den laveste 

andelen både av vekstforetak og alle foretak. 
 
 
TABELL 5.4 
Vekstforetakenes fylkesfordeling, 2010 

 Vekstforetakene Alle foretak 

Nordland 52 % 50 % 

Troms 31 % 33 % 

Finnmark 17 % 16 % 
 

Kilde: SSB og DAMVAD 2013 

Note: Vekstforetakene er foretakene i det øverste kvantilet m.h.p. 

gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping per ansatt 

 
  

Fylkesfordelingen vist i tabellen holder seg også 

hvis vi ser konkret på sjømatnæringen og andre 

private næringer. Innen reiselivsnæringen er 

nesten 40 prosent av vekstforetakene lokalisert i 

Troms, mens så godt som 46 prosent er i 

Nordland.  

 

I Nordland og Finnmark er vekstforetakene spredt 

over flere regioner
16

, og det er ingen klar tendens 

til at de «klumper» seg rundt byområdene. I Troms 

er derimot over halvparten av vekstforetakene 

lokalisert i den økonomiske regionen Tromsø, 

hvorav nesten alle er i Tromsø kommune.   

 

Andelen høyt utdannede blant vekstforetakene i 

Troms er betydelig høyere enn i de to andre 

fylkene. For de resterende foretakene er andelen 

høyt utdannede litt høyere i Troms, relativt lik i 

Nordland og lavere i Finnmark.  

 

 
 
 
                                                      
16

 Vi har valgt å se på økonomiske regioner i denne sammenheng. 

 
 
TABELL 5.5 
Andel høyt utdannede i vekstforetakene fordelt på 
fylke, 2010 

 Vekstforetakene Øvrige foretak 

Nordland 12 % 13 % 

Troms 24 % 15 % 

Finnmark 7 % 11 % 
 

Kilde: SSB og DAMVAD 2013 

Note: Vekstforetakene er foretakene i det øverste kvantilet m.h.p. 

gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping per ansatt. Højtuddannede er 

ansatte med formel kompetence i form af ansatte med en universitets 

eller högskole uddannelse.   

  

I denne delen av analysen valgte vi å se på 

gjennomsnittlig årlig vekst i verdiskaping per 

ansatt, i perioden 2005-2010. Dermed er utvalget 

begrenset til de foretakene som har eksistert i hele 

denne perioden. Videre har vi valgt å utelukkende 

studere de foretakene som hadde minst 5 mill. 

kroner i omsetning i 2005 og verdiskaping per 

ansatt over 150 000 i samme år. Uten disse 

restriksjonene ville vekstforetakene bestått av en 

rekke små foretak (enkeltmannsforetak), med 

ekstrem gjennomsnittlig årlig vekst, grunnet store 

nivåforskjeller i verdiskapingen i 2005 og 2010. 

Dette ville medført uforholdsmessig mye «støy» i 

dataene. Alle tallene presentert i tabellene er for 

2010.  

 

5.4 Abeidskraften er viktigste kilde til økt 

verdiskaping – svak vekst i Nord-Norge 

Arbeidskraft er den viktigste innsatsfaktoren i all 

næringsviksomhet. I den nylig fremlagte 

Perspektivmeldingen ble hele 81 prosent av 

nasjonalformuen er beregnet nåverdi av fremtidig 

arbeidsinnsats. Til sammenligning utgjør verdien 

av all realkapital 11 prosent, finansformuen 4 
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prosent og petroleumsformuen også 4 prosent.
17

 

God bruk av vår arbeidskraft er følgelig avgjørende 

for fortsatt vekst.   

 

Det er markante forskjeller i befolkningsutviklingen 

mellom regioner i Nord-Norge. Utviklingen kan 

visualiseres gjennom utviklingen i fem utvalgte 

kommuner i Nord-Norge. Jf. figur 5.6. 

Befolkningsendringen er indeksert, hvor 1980 er 

satt som basisår. Bildet viser på denne måten 

veksten fra 1980 og frem til i dag.   

 

Det er tydelig at kommunene med et betydelig 

bysenter har vokst mest i denne perioden. Dette 

illustreres ved kommunene Alta, Bodø og Tromsø 

har hatt en befolkningsvekst på ca 50 prosent fra 

1980 til 2013. I disse kommunene finner vi også 

stigende boligpriser. 

  

Den mellomstore kommunen Rana har hatt en helt 

stabil befolkningsutvikling i samme periode. Ser vi 

derimot på de små kommunene, ser vi at de har 

hatt et fall i befolkningen de siste 30 årene. I 

Træna har befolkningen minket med 15 prosent, 
 
 
                                                      
17

 Se Meld. St. 12 (2012–2013) Perspektivmeldingen 2013. Finansdepar-
tementet 

mens Berg har hatt en reduksjon i befolkningen på 

35 prosent fra 1980 og frem til i dag.   

 

Selv om Nord-Norges befolkning vokser, er likevel 

veksten svakere enn i landet for øvrig. Manglende 

befolkningsvekst kan over tid bli en effektiv 

barriere for videre økonomisk vekst. Årsaken er 

dels at økende befolkning gir grunnlag for både 

større lokale markeder og følgelig mer sofistikerte 

tjenestetilbud som igjen er viktig for å tiltrekke 

kompetent arbeidskraft. Ideutveksling og 

nyskaping er også ofte nært korrelert med tett 

befolkede områder. Med Nord-Norges spredte 

befolkningsstruktur vil befokningsvekst være viktig 

for å realisere mulighetene en tettere 

bosettingsstruktur kan gi.
18

  

 

Etter en periode med negativ befolkningsutvikling i 

Nord-Norge fra 1980, var befolkningen i 2010 igjen 

tilbake på samme nivå som i 1980 og har økt frem 

til i dag. For Norge som helhet har det vært en 

kontinuerlig positiv befolkningsvekst de siste 30 

årene. Folketallet er i dag 25 prosent høyere enn i 

1980.  
 
 
                                                      
18

 Se bl.a. Glaeser, E. (2011): Triumph of the City: How Our Greatest 
Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. 
Penguin Books 

 
 
FIGUR 5.6 
Befolkningsutvikling i utvalgte kommuner i Nord-Norge, 1980 - 2013 

 

Kilde: SSB 

Note: De utvalgte kommunene er ment som illustrasjon  
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FIGUR 5.7 
Befolkningsutvikling fra 1980 til 2013 

 

Kilde: SSB 

 
 

Det er andelen av befolkningen i arbeidsfør alder 

(15-67 år) som utgjør verdiskapingspotensialet. 

Andelen arbeidsføre i Nord-Norge og i landet for 

øvrig har økt siden slutten av 90-tallet. Nord-Norge 

har imidlertid siden slutten av 1990-tallet hatt en 

noe lavere andel av arbeidsføre enn resten av 

landet.  

 

En lavere andel av befolkningen i arbeidsfør alder 

bidrar til et presset arbeidsmarked. Dette er særlig 

tilfellet uten innvandring av personer i arbeidsfør 

alder.  
 
 
FIGUR 5.8 
Andel av befolkning i alderen 15-67 år 

 

Kilde: SSB 

 
 

Andelen av befolkningen som er over 67 år er 

høyere i Nord-Norge enn i landet som helhet. 

Mens denne andelen har vært fallende for Norge 

over en lengre periode, har den økt i Nord-Norge 

siden 1986 og økningen har vært spesielt sterk 

siden begynnelsen av 2000-tallet.  

 

Arbeidsmarkedskonsekvensen av en stigning i 

andelen av befolkningen over 67 år er dobbelt 

negativ. 

 

For det første mister arbeidsmarkedet verdifulle 

ressurser ved at antallet som forlater 

arbeidsmarkedet er størret enn antallet som 

kommer inn. Dette skaper en flaskehals for 

arbeidsmarkedet. 

 

For det andre er befolkningen over 67 år mer pleie 

og omsorgskrevende enn befolkningen under 67 

år. Dette medfører en økt etterspørsel etter pleie- 

og omsorgspersonale, i tillegg til leger og 

sykepleiere. Dette legger ytterligere press på 

arbeidsmarkedet i Nord-Norge og påvirker 

mulighetene for økt verdiskaping fremover.  

 
 
 
FIGUR 5.9 
Andel av befolkningen som er over 67 år 

 

Kilde: SSB 

 
 

En befolkningsøkning vil åpenbart bidra til å 

dempe de demografiske utfordringene, men 
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befolkningsveksten i landsdelen forventes å være 

beskjeden.  

 

I følge beregningene til Statistisk sentralbyrå 

forventes befokningsvekst i Nord-Norge fram mot 

2035 Imidlertid er veksten i Nord-Norge forventet å 

være lavere enn i landet for øvrig.
 19

  Mens 

befolkningsveksten i Norge er forventet til å være 

omkring 25 prosent fram til 2030, er forventet vekst 

i Nord-Norge på 5 prosent. 

 

Med utgangspunkt i den lave forventede 

befolkningsveksten i Nord-Norge, vil økt fokus på 

en mer effektiv utnyttelse av arbeidskraftressurser 

være nødvendig for å få økt verdiskaping i 

landsdelen.  

 

  FIGUR 5.10 
Indeksert vekst i Nord-Norge og Norge i perioden 
2012-2035 

 

Kilde: SSB 

 
 

Nord-Norge har en relativ lav arbeidsledighet. 

Samtidig er andelen av befolkningen som mottar 

uførepensjon høy i alle de tre nordligste fylkene.  

 

Disse resultatene finder også NORUT i deres 

analyse av «Attraktive lokalsamfunnn og 
 
 
                                                      
19

 SSBs hovedalternativ lagt til grunn, dvs. et mellomnivå for hver av de 
fire komponentene fruktbarhet, levealder, innenlads flytting (mobilitet) og 
innvandring. 

arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge». Deres 

konklusjon peker på en «betydelig utfordringer 

med å rekruttere arbeidskraft, både nå og på lang 

sikt.Gapet mellom forventet afgang og forventet 

påfyll i arbeidsmarkedet er stort. Hvis 

innvandringen ikke blir så stor som ventet, kan 

gapet bli større, og konkurransen om 

arbeidskraften vil øke ytterligere».    

 

Andelen av befolkningen mellom 15-67 år som 

mottar dagpenger er lav i alle tre fylkene i Nord-

Norge, i likhet med Norge som helhet. Andelen 

som mottar dagpenger har vært høyere i Finnmark 

enn de to andre fylkene, men noe av forskjellen 

har minsket de siste årene. Troms er ett av fylkene 

med lavest arbeidsledighet i Norge. Andelen av 

befolkningen mellom 15-67 år som mottar 

dagpenger er vist i figur 5.11. Tallene viser at 

omtrent en prosent av arbeidsstyrken i de tre 

fylkene mottar dagpenger.  Det dreier seg med 

andre ord ikke om en betydelig 

arbeidskraftsreserve.  

 
 FIGUR 5.11 
Andel av befolkningen mellom 15-67 år som mottar 
dagpenger 

 

Kilde: SSB 

 
 

Selv om antallet av arbeidsledige er lavt, er 

andelen som er uføretrygdet i Nord-Norge høy. I 

alle tre fylkene er andelen av befolkningen mellom 
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15-67 år som mottar uførepensjon langt høyere i 

de nordligste fylkene enn i landet som helhet. 

 

Figur 5.12 viser at andelen uføretrygdete av 

befolkningen i arbeidsfør alder I Norge er på 9,5 

prosent. Denne andelen er imidlertid høyere i alle 

de tre fylkene i Nord-Norge. Andelen er høyest i 

Nordland hvor 12 prosent av den arbeidsføre 

befolkningen er uføretrygdet. I Finnmark og Troms 

er andelen 11,5 prosent.   

 

At en høy andel av befolkningen i arbeidsfør alder 

ikke deltar i yrkeslivet er et problem for 

arbeidsmarkedet i Nord-Norge, som allerede har et 

stort behov for arbeidskraft. 

 

Samtidig ligger det et betydelig potensial i disse 

tallene. Hvis man klarer å få flere av de 

uføretrygdete ut i arbeidslivet, øker 

arbeidskraftstilbudet. For eksempel, dersom 

andelen av befolkningen på uførepensjon i 

Nordland hadde blitt redusert til nasjonalt nivå, ville 

dette økt arbeidskrafttilbudet med 3 500 personer. 

Dette tilsvarer en stigning på 2,3 prosent.  
 
 
FIGUR 5.12 
Andel av befolkningen mellem 15-67 år som mottar 
uførepension 

 

Kilde: SSB 

 
 

5.5 Utdannelse - muligheter og barrierer 

Utdannelse er vekstdriver – de Nord-Norske 

universitetene trenger studenter. På samme måte 

som at arbeidskraft er en kilde til verdiskaping er 

arbeidskraftens kvalifikasjoner av avgjørende 

betydning for å økt produktivitet, dvs øke 

verdiskapingen per arbeidstime.
20

 I forrige avsnitt 

pekte vi på at økt verdiskaping i Nord-Norge trolig 

ikke kommer ved en økt tilførsel i arbeidskraft. Det 

vil derfor være behov for å gjøre arbeidskraften 

mer produktiv. 

 

Videre tyder enkelte studier på at også andre 

arbeidstakere blir mer produktive av å jobbe 

sammen med høyt utdannede personer.
21

 Dette 

gjelder Nord-Norge, resten av Norge og trolig alle 

land. 

 

En generell stigning i befolkningens 

utdannelsesnivå kan gi muligheter for utvikling av 

nye næringer. Både Konjunkturbarometeret 2012 

(Norut, 2012) og ARENA-analysen (Menon, 2013) 

peker på tilgangen til kvalifisert arbeidskraft som 

det største hinderet for økt vekst i Nord-Norge. 

Ledige ingeniørstillinger blir ikke besatt, og 

næringer som for eksempel sjømatnæringen 

trenger kompetent arbeidskraft for å kunne vokse. 

 

I intervjuene peker flere av respondentene på at de 

fokuserer på å ansatte personer med høy formell 

kompetanse. Det er kun i fiskerinæringen at formell 

kompetanse ikke ses på som en sentral driver for 

fremtidig verdiskaping.  

 

Havbruksnæringen tilstreber å ansette arbeidere 

med høy kompetanse, og satser på 
 
 
                                                      
20

 Se bl.a. OECD and The World Bank (2009). Innovation and Growth 
Chasing a Moving Frontier. Paris, OECD  
21

 Se Perpektivmeldingen og Erling Barth (2005), «Den 
samfunnsmessige avkastning av utdannelse» i Utdannelse 2005 
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kompetanseheving internt i sine virksomheter. Nye 

marine næringer er en spesielt 

kompetanseorientert næring, der aktørene har 

lokalisert seg i tilknytning til 

kompetanseinstitusjoner.  

 

Reiselivsnæringen er en næring med mange små 

aktører, og som i stor grad har vært basert på 

realkompetanse. Her er det i imdlertid i ferd med å 

skje en endring, og bl.a. gjennom klynger og 

nettverk drives det i dag et betydelig arbeid for å 

heve kompetansen. Dette bidrar til mer 

profesjonaliserte bedrifter, som igjen kan bidra til at 

man kan ta høyere priser, noe som er helt 

nødvendig med tanke på den lave lønnsomheten i 

næringen.   

 

Muligheten til å utnytte naturressursene i Nord-

Norge er en av hovedårsakene til det økende 

fokuset på kompetanse. Tilstrekkelig tilgang på 

personer med høyere relevant utdannelse gir 

bedre muligheter til å utnytte de store 

naturressursene som finnes. Dette gjelder både i 

anvendelse av store havområder og marine 

ressurser, men også i forbindelse med opplevelser 

knyttet til fjell og hav. 

 

En nyere analyse fra SSB peker på at betydningen 

universiteter og høyskolene har for å beholde 

kompetansen i Nord-Norge er høy, og høyere enn 

landsgjennomsnittet. Ferdigutdannede fra 

universitetene eller høyskolene i landsdelen blir i 

stor grad igjen i landsdelen, sammenliknet med 

ferdigutdannede fra andre institusjoner i landet. 

Analysen viser også at det er de ferdigutdannede 

som kommer fra Nord-Norge som også er dem 

som blir igjen. Universitetet i Tromsø har særlig 

stor betydning, hele 75 prosent av utdannede fra 

universitetet blir igjen i regionen. 

 

Imidlertid er det lokale forskjeller. Analysen fra 

SSB peker på at 70 prosent av studentene fra 

universitetet i Bodø blir igjen i Nordland. Når det 

gjelder høyskolen i Narvik er andelen lavere enn 

50 prosent, og når det gjelder universitetet i 

Tromsø blir omking 60 prosent av studentene 

igjen. Til sammenlikning ble 45 prosent av de 

ferdigutdannede ved NTNU igjen i Trondheim, og 

for universitetet i Bergen er andelen 55 prosent. 

 

En tidligere studie fra NIFU viser at 

ferdigutdannede fra Universitetet i Tromsø i høy 

grad blir værende i regionen etter endt utdannelse 

(NIFU, 2003). Resultatene i rapporten tyder på at 

75 prosent av avgangsstudentene fra Universitetet 

i Tromsø fortsatt var bosatt i regionen et halvt år 

etter endt utdannelse. Til sammenlikning viser 

rapporten at 57 prosent av de som ble 

uteksaminert fra NTNU i Trondheim ble i 

Trøndelag og at 70 prosent av studentene ved 

Universitetet i Bergen ble på Vestlandet.       

 

Utenlandsk arbeidskraft er en annen viktig tilgang 

til høyt kvalifisert arbeidskraft. En stor del av 

etterspørselen etter kvalifisert arbeidskraft dekkes i 

dag av høyt utdannet utenlandsk arbeidskraft. 

Bare i 2012 kom det 50 000 utenlandske arbeidere 

til Norge. Som en av respondentene svarte i 

caseintervjuet: «Vi rekrutter i stor grad personell 

fra utlandet, og er helt klart avhengig av 

utenlandsk arbeidskraft i den daglige driften. 

Denne arbeidskraften er også lett tilgjengelig, vi får 

stadig henvendelser fra personer som ønsker å 

komme til Norge å jobbe.»  

 

Økt kvalitet på arbeidskraften vil kunne utløse 

potensialet som naturressursene gir, men det er 

også noen utfordringer forbundet med dette.  

 

Evnen til effektivt å utnytte og få omsatt 

naturressursene i Nord-Norge henger sammen 
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med økt profesjonalisering av næringene. I 

ARENA (Menon, 2012) studeres 13 næringer i 

Nord-Norge, og deres vekstpotensial. Rapporten 

peker på at det har foregått en stor endring i 

landsdelen de senere årene, der behovet for nye 

arbeidsplasser er erstattet av et sterkt behov for 

kompetent arbeidskraft. 

 

Videre peker ulike andre analyser på at 

utdannelsesnivået i Nord-Norge er lavere enn i 

andre norske regioner. En analyse av indikatorer 

for utfordringer i næringslivet i 

Nordlandskommunene, viser at alle kommunene 

har en lavere andel av individer med høy 

utdannelse i tekniske og merkantile fag enn 

landsgjennomsnittet.
22

   

 

En Norut-rapport
23

, fra 2008, peker på at 

bedriftene i Finnmark opplever en mismatch 

mellom tilbud og deres behov for kompetent 

arbeidskraft. Dette gjelder både høyere og lavere 

utdannelsesnivå.  

 

Det er mye som tyder på at mangelen på 

kompetent arbeidskraft i Nord-Norge like gjerne 

handler om fagarbeidere som 

universitetsutdannede. En spørreundersøkelse 

sendt ut til nordnorske bedrifter i forbindelse med 

konjunkturbarometeret for Nord-Norge, våren 

2013, viste at det var fagarbeidere bedriftene i 

størst grad hadde problemer med å rekruttere. 

Hele 73 prosent av bedriftene som hadde 

problemer med rekruttering svarte at det var 

vanskelig å rekruttere fagarbeidere
24

.  Dette 

gjenspeiles også i NAVs analyser av ledige 
 
 
                                                      
22

 Se Norut (2009): «Nordlandskommuner – indikatorer for utfordringer i 
næringslivet» 
23

 Se Norut (2008): «Dynamikk og samhandling i innovasjonssystemet i 
Finnmark» 
24

 Menon og Bedriftskompetanse (2013): «Konjunkturbarometer for 

Nord-Norge, våren 2013» 

stillinger. I tillegg til sykepleiere og helsearbeidere 

er det håndverkere landsdelen mangler.  

 

Spørsmålet er om de lokale 

utdannelsesinstitusjonene er i stand til å løfte, og 

imøtekomme, etterspørselen etter utdannede, 

både på høyere og lavere nivå. Som nevnt tidligere 

blir avgangsstudenter fra Universitetet i Tromsø 

stort sett værende i regionen, men spørsmålet er 

om det blir utdannet nok personer og om nivået er 

høyt nok. Spørsmåene kan også stilles i forhold til 

regionens øvrige institusjoner for høyere 

utdannelse. 

 

For at utdannelsesinstitusjonene i Nord-Norge skal 

fylle sin rolle som kilde til å øke utdannelsesnivået 

på befolkningen, må de nødvendigvis også evne å 

tiltrekke seg dyktige studenter. Her kan det se ut 

som institusjonene i Nord-Norge har utfordringer. 

For det første er antallet kvalifiserte primærsøkere 

lavt sammenliknet med resten av Norge. I landet 

som helhet var det i snitt 1,7 kvalifiserte 

primærsøkere per studieplass i universitets og 

høgskole-sektoren i 2011, mens tilsvarende tall var 

under 1 i Nord-Norge.
25

 Dette gjelder mange 

høyskoler i distriktene generelt, men er likefullt noe 

man må være oppmerksom på.  

 

Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport (2012) 

viser at gjennomføringsgraden er høyest, og 

frafallet lavest, ved institusjonene i de store byene, 

uavhengig av institusjonskategori. Dette er også 

de institusjonene som har flest søknader. I tillegg 

viser noen enkeltinstitusjoner, som Høgskolen i 

Sogn og Fjordane, gode tall. 

Gjennomføringsgraden er samlet sett lav ved 

høyskolene i Nord-Norge, og disse insitusjonene 

har også har lav søkermasse. 
 
 
                                                      
25

 Se Kunnskapsdepartementets Tilstandsrapport for universitets- og 
høyskolesektoren 2012 
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Av alle institusjonene med underutnyttelse av 

stipendiatstillinger i 2011, ligger nesten alle i Nord-

Norge. Det kan være grunn til å spørre seg om det 

er spesielt vanskelig å rekruttere til 

stipendiatstillinger i denne landsdelen.  

 

Utdannelsesinstitusjonene i Nord har med andre 

ord vanskeigheter med å få tak i tilstrekkelig med 

studenter til eksisterende studieplasser.  

 

Misforholdet mellom tilbudet og etterspørselen av 

studieplasser viser seg også i frafallet. En 

konsekvens av den lave søkningen av kvalifiserte 

studenter til disse studieplassene betyr at nivået 

faller på det enkelte studiestedet. Det betyr igjen at 

nivået hos de enkelte studentene faller, som igjen 

får frafallsprosenten til å stige.   

 

5.6 Forskning – muligheter og barrierer  

Virksomhetenes innovasjonsevne står sentralt for 

utvikling, og er en måte å imøtekomme utfordringer 

og muligheter som økt global konkurranse gir.  

 

Samtidig kan innovasjon øke verdiskapingen per 

sysselsatt. Vi så tidligere at økt verdiskaping 

sannsynligvis ikke vil skje gjennom økt tilgang på 

arbeidskraft, siden befolkningsveksten i Nord-

Norge forventes å være relativt lav. Det vil derfor 

være nødvendig nå øke verdiskapingen per 

sysselsatt for å øke samlet verdiskaping. 

Innovasjon kan være en sentral kilde for å oppnå 

dette.    

 

Forskning er kilde til nye ideer som kan 

materialisere seg til innovasjon. Forskning kan 

også bidra til å styrke bedrifters evne til å 

absorbere ny kunnskap, nye teknologier og å 

utvikle nye produkter eller prosesser på bakgrunn 

av allerede eksisterende produkter eller 

prosessser.  

 

Et viktig element når det gjelder tilgang til ny 

kunnskap er kunnskapsnettverk. Innovasjon Norge 

har flere tjenester og programmer som skal 

fasilitere dette, blant annet VRI, ARENA, NCE og 

Bedriftsnettverk. Det finnes også enkelte 

bransjespesifikke programmer som Marint 

Verdiskapingsprogram.  

 

Sammenhengen mellom investeringer i forskning 

og innovasjon og verdiskaping er illustrert i figur 

5.13. Figuren oppsummerer resultater fra flere av 

DAMVADs analyser av forholdet mellom 

investering i forskning og innovasjon og 

produktivitet i bedrifter, se f.eks. Vitenskap, 

teknologi og innovasjon (2011a og 2011b). 

Selskaper som er aktive i forskning, er mer 

produktive enn bedrifter som ikke er 

vitenskapelige, men innovative. Selskaper som i 

tillegg også har forskningssamarbeid med eksterne 

aktører (f.eks. universiteter) er de mest produktive.  
 
 
FIGUR 5.13 
Sammenheng mellom verdiskaping, forskning og 
innovasjon 

 

Kilde: DAMVAD 2013 

 
 

Ovenstående figur dekker norske virksomheter 

generelt, men det er ingen grunn til å tro at bildet 

er annerledes i Nord-Norge. Gundersen og 

Onsager (2011) viser, gjennom deres empiriske 

undersøkelser, at innovative virksomheter har en 
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bedre sysselsettingsutvikling og har høyere 

omsetning per ansatt. Styrket forskning, 

innovasjon og forskningssamarbeid er derfor viktig 

for økt verdiskaping i Nord-Norge..  

 

Flere argumenter taler for at det er viktig at en stor 

del av en regions FoU skjer i virksomheten. 

Verdiskaping avhenger bl.a. av om virksomhetene 

evner å skaffe seg kunnskap og bruke den 

effektivt, jf. ARENA H11 (Bedriftsnettverk, 2011). 

En vesentlig forutsetning for å kunne tilegne seg 

og omsette denne kunnskapen, er virksomhetenes 

eget FoU-beredskap
26

. Dette er avgjørende for om 

virksomheten overhodet inngår i FoU-samarbeid, 

jf. f.eks. Graversen og Mark (2002). I tillegg er det 

avgjørende for virksomhetenes evne til å 

kommersialisere den nye kunnskapen, jf. Cohen 

og Levinthal (1990). 

 

Investeringer i privat FoU er således en viktig 

driver for å kunne omsette kunnskap til 

verdiskaping, Samtidig er investeringer i FoU 

betydelig faktor for verdiskaping. Se bl.a. DAMVAD 

(2010) for en gjennomgang av internasjonal 

litteratur som empirisk påviser en positiv 

sammenheng mellom investeringer i privat FoU og 

verdiskaping i virksomhetene. 

 

 

 
 
 
                                                      
26

 FoU-beredskap dekker virksomhetenes absorbsjonskapasitet og deres 
egne FoU-investeringer, f.eks. i form av en egen FoU-avdeling. 

 

Sitat fra ett av intervjuene: 
 

Flere og flere bedrifter evner å se sitt eget behov 

for FoU, utfordringen er at mange små bedrifter 

ikke har ressurser til å igangsette FoU prosjekter 

i egen regi. Det er derfor viktig at det for 

fremtidig verdiskaping blir lagt til rette for 

arenaer hvor flere bedrifter kan samarbeide om 

FoU-prosjekter, og for langsiktig satsning 

gjennom finansiering på FoU samt 

kompetansehevende tiltak.            

-Dorthe Eide, UIN/NOVADIS 

 

 

Store offentlige investeringer i forskning kan gi 

store gevinster for samfunnet. En rapport om 

effekten av samarbeid mellom bedrifter og Køben-

havns Universitet viser at bedriftene får et løft i 

produktiviteten på 6,5 prosent i året (DAMVAD, 

2012). For å hente ut hele gevinsten av offentlige 

investeringer i forskning, er det viktig at 

kunnskapen som utvikles på universitetene og 

andre kunnskapsinstitusjoner blir overført til 

virksomhetene på en eller annen måte.     

 

Det er gjennom FoU-aktiviteter i det private 

næringslivet at verdiskapingen skjer. Hvis den 

offentlige finansierte forskningen skal omsettes til 

verdiskaping må det skje gjennom private 

virksomheters innovasjon. Her spiller 

virksomhetenes eget FoU-beredskap en viktig 

rolle. Hvis virksomhetene ikke investerer i FoU 

 
 
FIGUR 5.14 
Private FoU-investeringer fordelt på regioner i 2010 

 
FoU-investeringer (mio kr.) 

Andel af private FoU-knap 
invsteringer 

Næringslivets andel af FoU 

Nord-Norge 692 3 % 24 % 

Agder 592 3 % 62 % 

Innlandet 413 2 % 56 % 

Hovedstaden 9.027 45 % 46 % 
 

Kilde: Norges Forskningsråd 2012 
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selv, besitter de ikke FoU-beredskap. Dermed blir 

det vanskeligere både å skaffe seg og omsette 

kunnskap til innovasjoner.   

 

Manglende private investeringer i FoU er en 

velkjent problemstilling i vestlige økonomier. Derfor 

er det et vedvarende fokus på programmer og 

virkemidler som kan få virksomhetene til å 

igangsette eller øke FoU-investeringene deres. Et 

eksempel på et slikt program er ARKTEK, som er 

en satsing på arktisk teknologi.  

 

En evaluering av ARKTEK viser at programmet har 

bidratt til å styrke virksomhetenes forutsetninger 

for innovasjon, og spesielt for de modne 

virksomhetene som programmet dekket.
27

 Selv om 

virksomhetene var modne, konkluderer 

evalueringen med at programmet hadde 

vanskeligheter med å fastholde deres interesse. 

Dermed var tilslutningen til gruppene i prosjektet 

fallende over tid, og for enkelte av de seks 

gruppene betød det at gruppen måtte oppløses.    

 

Hvordan programmer og virkemidler designes er 

viktig. Eksempelet om ARKTEK bekrefter dette: 

Tross en god og sikkert riktig målsetting, lykkes det 

ikke å holde på virksomhetene og deres interesse. 

«Et Kunnskapsbasert Nord-Norge»
28

 peker på 

tilsvarende utfordringer. Blant annet peker 

rapporten på de utfordringene som ligger i at det er 

isolerte og små virksomheter i Nord-Norge. Dette 

er en utfordring i forhold til å få skapt en kritisk 

masse, som igjen stiller krav til utformingen av 

virkemidlene.   

 

Et annet virkemiddel som kan benyttes for å øke 

virksomhetenes investeringer i FoU er ordningen 
 
 
                                                      
27

 Programmet omhandlet følgende virksomheter: Olje og gass, Annen 
energiproduksjon, Bygg og anlegg, samt vedlikehold av bygninger 
28

 Handelshøgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø (2012) 

SkatteFUNN. En evaluering av de prosjektene som 

deltok i SkatteFUNN i 2011 viser at 75 prosent 

opplevde en påviselig eller betydelig gevinst 

allerede i mars 2012. Samtidig sa 96 prosent at de 

hadde økt sin kompetanse.  

 

Videre gir SkatteFUNN-ordningen virksomhetene 

mulighet til å kjøpe seg kunnskap fra 

forskningsinstitutter som f.eks. SINTEF. SINTEF 

leverte 68 prosent av de samlede kjøpte FoU-

tjenestene som ga skattereduksjon i 2011. Selv om 

kjøp av FoU gir mindre effekt for virksomhetene 

(DAMVAD, 2011), gir det mulighet for å få tilgang 

til kunnskap her og nå.      

 

SkatteFUNN-ordningen var først fullt implementert 

i 2003, og er tilnærmet rettighetsbasert. Siden 

2003 har likevel antallet prosjekter med støtte fra 

denne ordningen falt med 57 prosent fram til 2011. 

Dette gjelder også for deltakere fra Nord-Norge. 

Antallet prosjekter hvor Nord-Norske virksomheter 

deltok var i 2004 rundt 200, mens det i 2011 bare 

var 100. Det er en utfordring at en ordning som har 

så stor effekt, har så markant nedgang i 

tilslutningen.  

 

I både Nordland, Troms og Finnmark tas det 

initiativ til å øke private investeringer i forskning.  

Nordland har sin egen FoU-strategi, mens alle tre 

fylker deltar i VRI-programmet i regi av Norges 

Forskningsråd. Et annet eksempel er 

Forskningsløft Nord i Forskningsrådet, som skal 

styrke kompetansinfrastrukturen og forskning 

innen arktisk teknologi og i reiselivsnæringen. 

Samtidig har de tre fylkene gått sammen om et 

regionalt forskningsfond, som forvaltes av 

Kunnskapsdepartementet. Både VRI og det 

regionale forskningsfondet har fokus på økt FOU-

aktivitet i regionen, hvilket bl.a. skal skje gjennom 

flere virkemidler. Dessuten er det flere 

næringsklyngeprogrammer under ARENA og NCE 
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(Norwegian Clusters of Excellence) i regi av 

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, som 

også veklegger forskning. 
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De ansattes arbeidskraft og kompetanse er den 

viktigste innsatsfaktoren i all næringsvirksomhet. 

Økonomisk utvikling er avhengig av kontinuerlig 

utvikling av hver enkelts kompetanse, tilpasset 

endringer i både markeder, naturforhold og 

menneskelige omgivelser.  

 

Kompetanse utvikles både innenfor formelle 

utdannelsesstrukturer og gjennom erfaring. 

Arbeidslivets krav til formell utdannelse øker i alle 

moderne samfunn. Grad av formell utdannelse blir 

sett på som yen helt sentral indikator på den 

enkeltes reelle kompetansenivå, innenfor de fleste 

yrkeskategorier.  

 

Regioners, samt næringers og virksomheters evne 

til å tiltrekke seg godt og rett utdannede personer 

blir derfor en svært viktig indikator på evne til 

vekst.  

 

Selv om utdannelsesnivået i seg selv er viktig, er 

også det relative utdannelsesnivået viktig. 

Virksomheter med flere høytutdannede vil normalt 

være bedre rustet til å utvikle nye produkter eller 

tjenester, eller måter å produsere dem på. 

 

Formålet med dette kapittelet er å analysere 

utdannelsessituasjonen i Nord-Norge. Fordi 

næringene sjømat og reiseliv er særlig viktige for 

Nord-Norge, analyserer vi utdannelsessituasjonen 

innenfor disse næringene særskilt.  

 

Kapittelet skal også identifisere mulige 

innsatsområder for å kunne understøtte drivere og 

overkomme barriere for fremtidig verdiskaping i 

Nord-Norge.  

 

Konklusjoner: 

 Utdannelsesnivået i Nord-Norge bør økes. Det 

gjelder innenfor alle næringer. Resultatene 

viser at det er især innenfor privat sektor Nord-

Norge opplever et markant 

utdannelsesetterslep. Det er viktig at 

myndigehtene ikke bare fokuserer på 

utdannede med en master- eller doktorgrad. 

Våre data og intervju peker klart på at det er 

behov for å løfte nivået på alle utdannelser i 

Nord-Norge.  

 Det tegner seg et bilde av at privat sektor er i 

gang med å tette det historiske kompetanse-

etterslepet i Nord-Norge. Likvel er det fortsatt 

et utdannelsesgap. 

 Offentlig sektor ser ut til å være en konkurrent i 

med tanke på tiltrekning av høyt utdannet 

arbeidskraft. Mer enn 60 prosent av nyansatte 

med høyere utdannelse havner i offentlig 

sektor.  

 Utenlandsk arbeidskraft bidrar til å dekke 

etterspørselen etter arbeidskraft. Dette gjelder 

spesielt innenfor sjømat- og reiselivsnæringen. 

Det ser ut til at tilgangen til utenlandsk 

arbeidskraft har vært noenlunde stabil siden 

2005 for privat sektor, samtidig som den har 

vært økende for sjømatnæringen.  

 

 

6.1 Lavest formelt utdannelsesnivå i privat 

sektor 

6.1.1 Utdannelsesnivå i 2010 – forskjeller 

mellom fylker 

 

Det samlede utdannelsesnivået i Nord-Norge er 

ikke så ulikt utdannelsesnivået i resten av Norge. 

Det er likevel en tendens til at utdannelsesnivået er 

litt lavere i Nord-Norge enn i resten av landet. 

Tabell 6.1 viser utdannelsesnivået blant de 

sysselsatte i Nord-Norge og resten av Norge. 

Tabellen viser at andelen sysselsatte med 

videregående utdannelse er den samme.  

 

6 Utdannelsekompetanse: Lavere formell utdannelse og 
kompetanse i Nord Norge enn i resten av landet 
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Andelen sysselsatte med høyere utdannelse er 

bare litt lavere i Nord-Norge, sammenlignet med 

resten av Norge. 24,6 prosent har en 

bachelorutdannelse, mens 6,0 prosent har en 

master i Nord-Norge. I resten av Norge er 

tilsvarende andeler henholdsvis 25,9 prosent og 

8,5 prosent.  
  

 

TABELL 6.1 
Formelt utdannelsesnivå i Norge i 2010, alle 
sektorer 

Utdannelsesnivå Nord-Norge Resten av Norge 

Grunnskolenivå 23,8 % 18,9 % 

Videregående 43,4 % 43,6 % 

Bachelor 24,6 % 25,9 % 

Master 6,0 % 8,5 % 

PhD 0,7 % 0,8 % 

Ukjent 1,6 % 2,2 % 

Antall obs. 224.054 2.233.639 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 

 

Oversikten over samlet utdannelsesnivå skjuler 

imidlertid at forskjellene er store blant ansatte i 

privat sektor. 

 

I privat sektor er det et markant 

utdannelsesetterslep i Nord-Norge. I private 

nordnorske virksomheter har 16,3 prosent en 

bachelorutdannelse eller høyere. I resten av Norge 

er tilsvarende tall 25,4 prosent. Tabell 6.2 viser at 

Nord-Norge har et klart lavere utdannelsesnivå 

enn resten av Norge for alle høyere utdannelser. 

Andelen med høyere utdannelse er hele 55 

prosent lavere i nordnorske private virksomheter, 

sammenlignet med resten av landets virksomheter.  

 

 

 

 
 
 

TABELL 6.2 
Formelt utdannelsesnivå i Norge i 2010, privat 
sektor 

Utdannelsenivå Nord-Norge Resten av Norge 

Grunnskolenivå 31,0 % 22,5 % 

Videregående 50,3 % 49,3 % 

Bachelor 12,5 % 18,0 % 

Master 3,6 % 6,9 % 

PhD 0,3 % 0,5 % 

Ukjent 2,2 % 2,7 % 

Antall obs. 127.940 1.488.064 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 

 

Tabell 6.3 viser utdannelsesnivået i privat sektor, 

fordelt på ulike næringer. Tallene viser at det er 

store forskjeller mellom næringene i Nord-Norge. 

De viser også at det er forskjeller for de ulike 

næringene når utdannelsesnivået i Nord-Norge 

sammenlignes med resten av Norge.   

 

Sjømat er næringen med det laveste formelle 

utdannelsesnivået i Nord-Norge, sammen med 

mineralnæringen. Sjømat har den høyeste andelen 

av ansatte uten formelt kompetansenivå med 44,6 

prosent. Omvendt har mineralnæringen den 

laveste andelen av høyt utdannede ansatte. Her er 

andelen med minimum en bachelorgrad på 9 

prosent, Dette er betydelig lavere enn regionens 

gjennomsnitt, som er på 17 prosent.  

 

Ansatte innenfor fornybar energi har et relativt høyt 

utdannelsesnivå. I Nord-Norge har mer enn 30 

prosent av de ansatte minimum en bachelorgrad. 

Det skal sies at dette er en sektor som er 

kjennetegnet ved høy formell kompetanse. På 

landsbasis har nesten 40 prosent av de ansatte 

minimum en bachelorgrad.   

 

Generelt har Nord-Norge et utdannelsesetterslep i 

privat sektor. Det er kun innenfor 
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mineralnæringene at utdannelsesnivået i Nord-

Norge er på lik linje med resten av Norge.  

 

Andelen ansatte med ukjent utdannelse er størst 

innenfor sjømat og reiseliv. . Vi tolker det dithen at 

de med ukjent utdannelse er utenlandske 

arbeidstakere, og at disse ikke er registrert med en 

utdannelse i Norge. Resten av Norges befolkning 

er registrert med en utdannelse. Dermed ser det ut 

til at sjømat og reiseliv er de næringene med 

høyest andel utenlandsk arbeidskraft. Dette gjelder 

både i Nord-Norge og i resten av landet.  

 

Det er relativt store forskjeller mellom de 

nordnorske fylkene. I Nordland er 31 prosent uten 

formell utdannelse i privat sektor. Tilsvarende tall 

for Finnmark er 35 prosent. Omvendt har 52 

prosent av de ansatte innenfor privat sektor i 

Nordland videregående utdannelse. Tilsvarende 

andel for Finnmark er 45 prosent. 

 

Tallene viser at eventuelle tiltak for å heve 

utdannelsesnivået bør ta utgangspunkt i det 

enkelte fylkes arbeidsmarked. Det gjelder f.eks. 

hvis det er behov for å etter- og videreutdanne 

ufaglært og faglært arbeidskraft.  

 

Tabell 6.4 viser videre at det også er ulik fordeling i 

utdannelsesnivået blant de høyt utdannede. Her 

har Troms høyest nivå, med 19 prosent av 

sysselsatte i privat sektor. Tilsvarende andel for 

Nordland er 15 prosent. Alle de nordnorske fylkene 

har vesentlig lavere andel enn resten av Norge, 

hvor andelen er 25 prosent. 

 

Andelen ansatte med en doktorgrad i privat sektor 

er for øvrig markant høyere i Troms, sammenlignet 

med Finnmark og Nordland. Andelsforkjellene må 

tolkes med forsiktighet fordi populasjonen er 

begrenset. Det er likevel et interessant resultat, 

som ganske sikkert kan forklares med Universitetet 

i Tromsø. Det interessante ligger i at 

andelsforskjellene kan tyde på at det er en 

«overføringseffekt» av høyt utdannede fra 

universitetet til privat sektor. 

 

 

 

 

 

 
 TABELL 6.3 
Formelt utdannelsesnivå i Norge i 2010, private sektor fordelt på næring 

  Sjømat Reiseliv Fornybar energi Mineral Øvrig privat 

Nord-Norge 

Grunnskolenivå 44,6 % 33,9 % 11,9 % 37,0 % 29,8 % 

Videregående 38,9 % 47,6 % 57,1 % 51,9 % 51,5 % 

Bachelor 7,6 % 12,4 % 22,3 % 6,2 % 12,9 % 

Master/PhD 2,4 % 2,1 % 8,3 % 2,8 % 4,2 % 

Ukjent 6,6 % 4,0 % 0,3 % 2,2 % 1,6 % 

Resten af 
Norge 

Grunnskolenivå 30,1 % 29,5 % 9,0 % 33,8 % 22,0 % 

Videregående 48,2 % 46,0 % 52,3 % 56,8 % 49,5 % 

Bachelor 12,2 % 15,2 % 24,5 % 6,1 % 18,2 % 

Master/PhD 4,0 % 3,0 % 13,7 % 1,9 % 7,8 % 

Ukjent 5,5 % 6,2 % 0,5 % 1,4 % 2,5 % 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 
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TABELL 6.4 
Formelt utdannelsesnivå i Nord-Norge i 2010, 
privat sektor fordelt på fylker 

Utdannelsenivå Nordland Troms Finnmark 

Grunnskolenivå 31,0 % 29,1 % 35,2 % 

Videregående 52,2 % 45,3 % 45,2 % 

Bachelor 11,8 % 13,9 % 12,2 % 

Master 2,8 % 4,9 % 3,4 % 

PhD 0,2 % 0,6 % 0,2 % 

Ukjent 1,7 % 2,1 % 3,8 % 

Antall obs. 65.466 42.200 20.274 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 

 

6.1.2 Utdannelsesnivået øker 

I dette avsnittet ser vi på utviklingen i 

utdannelsesnivået i Nord-Norge. Avsnittet er 

motivert ut fra økonomisk teori, som generelt tilsier 

at en økning i utdannelsesnivået blant sysselsatte 

vil styrke fremtidig verdiskapingspotensial.
29

 

Sammenhengen er imidlertid ikke absolutt. 

Dersom utdannelsesnivået i nordnorske næringer 

styrkes i mindre grad enn i tilsvarende næringer 

andre steder, kan dette indikere en svakere 

konkurranseevne. Tilsvarende vil  en raskere 

økning i utdannelsesnivå tilsi en styrket 

konkurranseposisjon. 

 

Tabell 6.5 viser utviklingen i utdannelsesnivået i 

Nord-Norge for alle sektorer. Tallene viser at 

utdannelsesnivået er stigende i Nord-Norge.   

 
 
 
                                                      
29

 Se bl.a. Romer P.M. (1994) “The Origins of Endogenous Growth”, som 
peker på investeringer i humankapital (formell kompetanse), innovasjon 
og kunnskap, som drivere for vekst. Empiriske resultater finnes i Junge 
og Skaksen (2010) “Produktivitet og videregående utdanning”, som 
finner at alle master- eller doktorgradsutdannede bidrar til vekst i 
virksomhetene. 

Andelen med høy utdannelse stiger, dvs. ansatte 

med minst en bacheloruutdannelse, fra 25 prosent 

i 2000 til 31 prosent i 2010.  

Som følge av at utdannelsesnivået stiger, synker 

andelen av ansatte uten formell kompetanse. Det 

samme gjelder andelen med utdannelse på 

videregåendenivå.  
 

 

TABELL 6.5 
Formelt utdannelsesnivå Nord-Norge i perioden 
2000 - 2010, alle sektorer 

Utdannelsesnivå 2000 2005 2010 

Grunnskolenivå 27,0 % 24,9 % 23,8 % 

Videregående 47,1 % 45,0 % 43,4 % 

Bachelor 20,6 % 22,9 % 24,6 % 

Master 4,2 % 4,9 % 6,0 % 

PhD 0,3 % 0,5 % 0,7 % 

Uoplyst 0,7 % 1,7 % 1,6 % 

Anta lobs. 208.948 212.984 224.054 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 

 

Økningen er sterkest blant de høyt utdannede. 

Andelen med mastergrad øker med 42 prosent fra 

2000 til 2010. Økningen i andelen med høyere 

utdannelse følger imidlertid samme mønster som i 

resten av landet. I perioden 2000-2010, faller 

andelen med kun grunnskoleutdannelse mindre i 

Nord-Norge enn i resten av landet. Samtidig øker 

andelen med utdannelse på masternivå litt mer i 

resten av landet (opp 43 prosent fra 2000 til 2010). 

 

Andelen sysselsatte med doktorgrad øker 

betydelig raskere i Nord-Norge. Mens andelen 

fordobles i Nord-Norge, er den tilsvarende veksten 

i resten av Norge 63 prosent. Det må likevel 

påpekes at økningen skjer fra et lavt nivå i 

utgangspunktet.  

  

http://links.jstor.org/sici?sici=0895-3309%28199424%298%3A1%3C3%3ATOOEG%3E2.0.CO%3B2-H
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TABELL 6.6 
Endring fra 2000 til 2010 i relativt utdannelsesnivå, 
alle sektorer 
Utdannelsesnivå Nord-Norge Resten av Norge 

Grunnskolenivå -11,9 % -16,7 % 

Videregående -8,0 % -8,6 %  

Bachelor 19,0 % 17,1 % 

Master 42,4 % 43,2 % 

PhD 102,3 % 63,4 % 

Ukjent 123,8 % 126,7 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Veksten i formell utdannelse i privat sektor er 

imdlertid høyere enn i offentlig sektor. Økningen i 

høyere utdannelse i private virksomheter indikerer 

at nordnorske bedrifter styrker seg i markeder som 

krever høy kompetanse. Andelen av høyt 

utdannede på bachelor-, master- eller PhD-nivå 

stiger fra 12,4 prosent i 2000 til 16,4 prosent i 

2010.   
 

 

TABELL 6.7 
Formelt utdannelsesnivå Nord-Norge i perioden 
2000 - 2010, privat sektor 

Utdannelsesnivå 2000 2005 2010 

Grunnskolenivå 33,2 % 32,0 % 31,0 % 

Videregående 53,3 % 51,8 % 50,3 % 

Bachelor 10,1 % 11,2 % 12,5 % 

Master 2,2 % 2,8 % 3,6 % 

PhD 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

Ukjent 1,0 % 2,6 % 2,2 % 

Antal obs. 123.469 121.772 127.940 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 

  

Tabell 6.6 viste at det var andelen med høyest 

utdannelse som vokste raskest. Det gjelder også 

for privat sektor. I privat sektor ser det faktisk ut 

som om Nord-Norge er i ferd med å lukke et 

historisk kompetansegap til resten av Norge. 

Andelen av sysselsatte med en masterutdannelse 

øker med 63 prosent fra 2000 til 2010 i Nord-

Norge. Tilsvarende utvikling for resten av Norge er 

54 prosent.  

 

Også andelen av sysselsatte med doktorgrad øker 

raskere i Nord-Norge enn i resten av landet. 

Andelen øker med 124 prosent i Nord-Norge og 72 

prosent i resten av Norge. 
 
 
TABELL 6.8 
Endring i utdannelsessammensetning fra 2000 til 
2010, privat sektor 

Utdannelsesnivå Nord-Norge Resten av Norge 

Grunnskolenivå -6,7% -17,4% 

Videregående -5,7% -6,7% 

Bachelor 23,7% 21,2% 

Master 63,0% 54,2% 

PhD 123,8% 71,5% 

Ukjent 141,6 % 136,0% 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Privat sektor i Nord-Norge bidrar gradvis til å lukke 

utdannelsesgapet til resten av Norge. Figur 6.8 

viser utviklingen i andelen av sysselsatte med en 

master eller doktorgrad. Hvis vi ser på alle 

næringer, inklusiv offentlige sektor, så vokser 

andelen sysselsatte med en master eller 

doktorgrad med 47 prosent i Nord-Norge. Den 

tilsvarende utviklingen for resten av Norge er på 45 

prosent. Dermed er den relative utviklingen nesten 

identisk. 

 

Forskjellen er imidlertid vesentlig større i privat 

sektor. Her øker andelen med en master- eller 

doktorgrad med 67 prosent fra 2000 til 2010. Det 

tilsvarende tallet for resten av Norge er 55 prosent. 

Da privat sektor i utgangspunktet har et lavere 

utdannelsesnivå enn offentlig sektor, tyder det på 

at privat sektor er i ferd med å hente inn det 

forspranget offentlig sektor har hatt.  
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Sjømatnæringen i Nord-Norge er en næring med 

et lavt formelt utdannelsesnivå. Bildet vil endre seg 

dersom næringen fortsetter med samme utvikling 

som den har hatt de seneste årene. Fra 2000 til 

2010 er det den næring i Nord-Norge som har hatt 

brattest stigning i formelt kompetansenivå. 

Andelen ansatte med utdannelse på 

grunnskolenivå faller med 15 prosent, og samtidig 

stiger andelen av høyt utdannede.  Næringen 

skiller seg dermed markant fra reiseliv, fornybar 

energi og mineralnæringene. 

 

De utvalgte næringene i Tabell 6.10 ser ut til å 

lukke utdannelsesgapet til resten av Norge. 

Unntaket er mineralnæringene hvor ansatte med 

en master- eller doktorgrad faller med 16 prosent.  

 

 
 
FIGUR 6.9 
Endring i andelen av sysselsatte med master eller doktorgrad 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 
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 FIGUR 6.10 
Endring i utdannelsessammensetning fra 2000 til 2010, utvalgte private sektorer 

  Sjømat Reiseliv Fornybar Energi Mineral Øvrig privat 

Nord-

Norge 

Grunnskolenivå -15,5 % -1,9 % -2,2 % -1,6 % -4,5 % 

Videregående 0,3 % -9,6 % -13,0 % -0,7 % -6,2 % 

Bachelor 72,0 % 17,9 % 23,5 % 2,3 % 21,3 % 

Master/PhD 163,9 % 133,7 % 117,8 % -16,7 % 55,6 % 

Ukjent 104,2 % 193,8 % 28,5 % 180,7 % 178,6 % 

Resten av 

Norge 

Grunnskolenivå -26,5 % -6,2 % -29,2 % -4,5 % -14,9 % 

Videregående 2,2 % -9,1 % -16,7 % -0,7 % -6,6 % 

Bachelor 48,6 % 13,5 % 42,2 % 10,1 % 21,1 % 

Master/PhD 169,5 % 81,8 % 93,1 % 26,6 % 52,2 % 

Ukjent 155,0 % 116,7 % 137,8 % 318,1 % 156,8 % 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  
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6.2 Sjømat – lavere formelt utdannelsesnivå i 

Nord Norge enn resten av landet 

6.2.1 Utdannelsesnivå i 2010 – for få med 

videregående utdannelse 

Det er all grunn til å anta at formell utdannelse vil 

være viktig for å utvikle sjømatnæringene 

framover. Forskjellene mellom Nord-Norge og 

resten av landet er en indikator på at det fortsatt er 

et betydelig forbedringspotensial i å løfte 

utdannelsesnivået i sjømatnæringene. Det gjelder 

både i forhold til å øke andelen med videregående 

utdannelse, og andelen med høyere utdannelse. 

Mens 10 prosent i sjømatnæringene har høyere 

utdannelse i Nord-Norge, så er tilsvarende tall 16 

prosent i resten av landet.  

 

Det er imidlertid ikke åpenbart at det først og 

fremst er andelen sysselsatte på master- og 

doktorgradsnivå det er behov for å øke. Som 

Sagafisk-Sigler-casen peker på, så er det behov 

for medarbeidere som kan betjene maskiner på et 

teknisk komplisert nivå. Det betyr ikke 

nødvendigvis at medarbeiderne trenger å være 

høyutdannede ingeniører. Det kan like gjerne være 

behov for faglærte på videregående nivå med 

spesiell teknisk kompetanse. Figur 6.11 viser at 

andelen sysselsatte med minst videregående 

kompetanse er klart lavere i sjømatnæringene i 

Nord-Norge, enn i resen av landet. 49 prosent av 

de sysselsatte i sjømatnæringene i Nord-Norge har 

kompetansegivende utdannelse. Tilsvarende tall 

for resten av Norge er 64 prosent.   

6.2.2 Høyere utdannelsesnivå i Troms enn 

Nordland og Finnmark 

Der er en betydelig forskjell på utdannelsesnivået 

mellom de nordnorske fylkene. Sjømatnæringene i 

Troms har den høyeste andelen med master- eller 

doktorgrad. Andelen er på 3,1 prosent. Til 

sammmenligning er tilsvarende andel i Nordland 

1,9 prosent.  

 
 
FIGUR 6.11 
Utdannelsesnivå i sjømatnæringene i 2010 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 
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Andelen sysselsatte uten formell kompetanse er 

høyest i Nordland. 46 prosent av sysselsatte 

innenfor sjømat i Nordland er uten formell 

kompetanse. I Troms er tilsvarende tall 43 prosent. 

Omvendt er andelen uten kjent utdannelsesnivå 

størst i Finnmark. Her er nesten 12 prosent uten 

kjent utdannelse. Potensielt betyr dette at opp mot 

12 prosent av de sysselsatte i Finnmark er 

utenlandsk arbeidskraft.  

 
 TABELL 6.12 
Formelt utdannelsesnivå i sjømatnæringene i 
2010, fordelt på fylker 

Utdannelsesnivå Nordland Troms Finnmark 

Grunnskolenivå 45,6% 43,1 % 43,8% 

Videregående 40,3% 39,1% 35,2% 

Bachelor 7,3% 9,1% 6,7% 

Master/PhD 1,9% 3,1% 2,8% 

Ukjent 5,0 % 5,5 % 11,6 % 

Antal obs. 4.755 2.113 2.016 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD Note: 

Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i gruppen 

for master 

 
 

Sjømatnæringene består av veldig forskjellige 

bedrifter. Spesielt er det stor forskjell på 

tradisjonelle fiskeribedrifter, som har operert i 

landsdelen i mange generasjoner, og de 

profesjonaliserte havbruksbedriftene, som har 

mekanisert produksjonen av fisk.  

 

Tabell 6.13 viser den store forskjellen det er 

mellom ulike deler av sjømatnæringene. Innenfor 

fiskeri er godt 60 prosent uten formell utdannelse 

og 3,5 prosent med høyere utdannelse. I havbruk 

er tilsvarende andeler 34 og 15 prosent. Videre 

viser Tabellen at det spesielt er innenfor «øvrig 

sjømat» den utenlandske arbeidskraften er ansatt. 

I hvert fall har i overkant av 10 prosent av de 

ansatte i disse næringene (bearbeiding, 

konservering og engroshandel etc.) ukjent 

utdannelsesnivå.  

 
 
TABELL 6.13 
Formelt utdannelsesnivå i næringer innenfor 
sjømat i 2010 

Utdannelsesnivå Fiskeri Havbruk Øvrig 
marin 

næring 

Grunnskolenivå 60,5 % 33,8 % 38,8 % 

Videregående 33,2 % 47,0 % 39,0 % 

Bachelor 2,9 % 10,7 % 9,4 % 

Master/PhD 0,6 % 4,2 % 2,8 % 

Ukjent 2,8 % 4,4 % 10,4 % 

Antall obs. 2.883 1.948 4.053 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

6.2.3 Utdannelsesnivået i sjømatnæringene 

øker 

Utdannelsesnivået i sjømatnæringene er økende i 

Nord-Norge. Økt utdannelse er viktig for å støtte 

opp under den den pågående profesjonaliseringen 

i næringene. Økt profesjonalisering har vært en av 

årsakene til at sjømatnæringene har opplevd så 

stor vekst de siste 10 årene, se ARENA (2012).  

 

Den økte profesjonaliseringen utarter seg ved at 

nye produksjonsmetoder tas i bruk. Produksjonen 

skifter fra å være manuell til å bli mer automatisert. 

Slik var det også for Sagafisk-Siglar, hvor 

videreutviklingen av bedriften medførte at 

virksomheten fikk behov for teknisk kompetanse, i 

tillegg til tradisjonell kunnskap om kvaliteten på 

tørket fisk.   

 

Den økte profesjonaliseringen gir også grunnlag 

for sterkere konsolidering blant foretakene. Vi så i 

kapitel 2 hvordan antallet sjømatforetak falt kraftig. 

Innenfor fiskeri er konsolideringen og nedgangen i 

antallet foretak mest markant. Fiskeri er samtidig 

en næring som har et ganske lavt utdannelsesnivå.  

Det er all grunn til å anta at etterspørselen etter 

arbeidskraft uten formell kompetanse vil fortsette å 
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gå ned i sjømatnæringene, både nasjonalt og i 

Nord-Norge. Dette henger sammen både med den 

nevnte økte profesjonalisering og at tradisjonelt 

fiskeri i sin nåværende form ikke er lønnsomt nok 

til å opprettholde sysselsettingen.  

 

Utviklingen i fiskerinæringen i Nord-Norge spiller 

en stor rolle for den samlede fiskerinæringen i 

landet, ved at hele 57 prosent av sysselsettingen i 

denne næringen er i  Nord-Norge. 
 
 
TABELL 6.14 
Sysselsetting i fiskerinæringen i 2010, fylkesfordelt 
Region Antall sysselsatte Pst. av totalen 

Nordland 1.433 28,4 % 

Troms 743 14,7 % 

Finnmark 707 14,0 %  

Nord-Norge i alt 2.883 57,1 % 

Resten av Norge  2.167 42,9 % 

Norge i alt 5.050 100,0 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Der er et betydelig potensiale i å konvertere 

sysselsatte uten formell utdannelse til sysselsatte 

med høy utdannelse, en utvikling som pågår. Vi 

ser en ganske betydelig stigning i antallet av 

sysselsatte med høy utdannelse, dvs. med 

minimum en bachelorgrad.  

 

Tabell 6.15 viser utviklingen i utdannelsesnivået for 

sjømatnæringene i Nord-Norge i perioden 2000 til 

2010. Andelen av sysselsatte uten formell 

kompetanse faller fra 53 prosent i 2000 til 45 

prosent i 2010. Samtidig viser tallene at andelen 

med en master- eller doktorgrad stiger fra 0,9 

prosent i 2000 til 2,4 prosent i 2010. Det er likevel 

lavere enn andelen av sysselsatte (ca. 4 prosent) i 

private bedrifter i Nord-Norge med master- eller 

doktorgrad. Samtidig stiger andelen uten kjent 

utdannelse fra 3 prosent til nesten 7 prosent, 

hvilket tyder på at etterspørselen etter arbeidskraft 

dekkes av utenlansk arbeidskraft.  

 

 
 TABELL 6.15 
Utdannelsesnivå i sjømatnæringene i perioden 
2000-2010 

Utdannelsesnivå 2000 2005 2010 

Grunnskolenivå 52,7% 49,2 % 44,6 % 

Videregående 38,7 % 39,7 % 38,9 % 

Bachelor 4,4 % 5,0 % 7,6 % 

Master/PhD 0,9 % 1,4 % 2,4 % 

Ukjent 3,2 % 4,6 % 6,6 % 

Antal obs. 11.169 9.166 8.944 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 

 
 

Utdannelsesnivå er en viktig 

konkurranseparameter. Utdannelsesnivået til en 

næring i en region, kan derfor ha betydning for 

hvor næringen vil utvikle seg raskest videre. 

 

I sjømatnæringene ser vi at de nordnorske 

foretakene har en sterk økning i andelen med 

master- eller doktorgrad, men at økningen faktisk 

er enda høyere i resten av landet. Veksten i 

andelen med bachelorgrad er imidlertid høyere i 

Nord-Norge enn i resten av landet. Økningen i 

utdannelsesnivået i de nordnorske 

sjømatnæringene er likevel neppe tilstrekkelig til å 

tette gapet til resten av landet. 
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TABELL 6.16 
Endring i utdannelsessammensetning i perioden 
2000 til 2010 for Nord-Norge og resten av Norge 
Utdannelsesnivå Nord-Norge Resten av Norge 

Grunnskolenivå -16% -27% 

Videregående 0% 2% 

Bachelor 72% 49% 

Master/PhD 164% 170% 

Ukjent 104% 155 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 

 
 

Det er spesielt i Finnmark at det skjer en markant 

stigning i andelen sysselsatte med master- eller 

doktorgrad. I perioden fra 2000 til 2010 mer enn 

firedobles andelen, men utgangspunktet var meget 

lavt for Finnmark.  

 

Økningen betyr likevel at Finnmark går forbi 

Nordland med tanke på andelen sysselsatte med 

en master- eller doktorgrad. Finnmark nærmer seg 

nivået til Troms.  
 
 
TABELL 6.17 
Endring i utdannelsessammensetning i perioden 
2000 til 2010 fordelt på fylker 

Utdan-
nelsesnivå 

Nordland Troms Finnmark 

Grunnskolenivå -16,7 % -15,1% -14,7 % 

Videregående 3,4% -3,3% -3,8% 

Bachelor 91,1% 54,2% 69,3% 

Master/PhD 97,4% 157,9% 452,4% 

Ukjent 217 % 229 % 50,5 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 

 
 

 

6.3 Reiseliv - samme lave utdannelsesnivå 

som resten av landet 

6.3.1 Utdannelsesnivå i 2010 – høyest i 

Finnmark 

Reiselivsnæringen er en meget 

arbeidskraftsintensiv næring. Kompetanse er viktig 

for å tilby gode konsepter, og utdannelsesnivå er 

en god indikator på kompetansenivået.  

 

Reiseliv er også en næring som er presset som 

følge av mangel på kvalifisert arbeidskraft. 

Sektoranalysen peker på at reiselivsektoren har 

vanskeligheter med å rekruttere kompetent 

arbeidskraft. En hovedutfordring er at det er 

vanskelig å tilby helårsjobb. Manglende tilbud på 

helårsjobber skyldes sesongvariasjoner. 

Sektoranalysen peker på at mye av 

reisevirksomheten foregår bare om sommeren. 

 

Lønnsomheten i reislivsnæringen er også sterkt 

presset av det realtivt høye kostnadsnivået i 

Norge. Lønningene er blant de høyeste i verden, 

samtidig som reiseliv både er eksportrettet og 

meget arbeidskraftintensiv.  

 

Siste tilgjengelige regnskapstall viser at 15 prosent 

av foretakene har negativ verdiskaping. Samtidig 

har mere enn 20 prosent av bedriftene negativ 

bokført egenkapital, og er dermed truet av 

konkurs.  

 

Økt kompetanse kan være viktig for å tilpasse 

bedriftene bedre til markedssituasjonen, f.eks. i 

form av bedre tilpasset konsept eller innovasjon.  

Figur 6.18 viser kompetansenivået i 

reiselivsnæringen i 2010.  

 

Tallene viser at det er liten forskjell mellom det 

formelle kompetansenivået i nordnorsk reiseliv og 

resten av landet. 38 prosent av de sysselsatte i 
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reiselivsnæringen er uten formell kompetanse i 

Nord-Norge, mens tilsvarende tall for resten av 

landet er 36 prosent.  

 

Utdannelsesnivået i reiselivsnæringen i Nord-

Norge er ikke utpreget forskjellig fra det generelle 

utdannelsesnivået i privat sektor i Nord-Norge. I 

privat sektor i Nord-Norge er 31 prosent uten 

formell kompetanse, mens tallet for 

reiselivsnæringen er 38 prosent. Omvendt ligger 

reiselivsnæringen litt etter privat sektor for de 

øvrige utdannelseskategoriene.   

 

Utfordringen for denne næringen er ikke primært 

knyttet til å heve utdannelsesnivået kun i Nord-

Norge. Det er heller den at utdannelsesnivået i 

norsk reiseliv totalt bør økes.   

 

Utdannelsesnivået i reiselivsnæringen i Finnmark 

er høyere enn i de øvrige fylkene i Nord-Norge. I 

hvert fall hvis vi ser på andelen av sysselsatte med 

en master- eller doktorgrad. I Finnmark har 3,4 

prosent av de sysselsatte en master- eller 

doktorgrad. Dermed er utdannelsesnivået høyere i 

Finnmark enn i resten av Norge. Tallene i Tabell 

6.19 viser imidlertid også at andelen sysselsatte 

uten formell kompetanse er høyere i Finnmark enn 

i de to andre nordnorske fylkene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGUR 6.18 
Kompetansenivå i reiselivsnæringen i 2010.   

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antall observasjoner: 113.354 
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TABELL 6.19 
Formelt utdannelsesnivå i reiselivsnæringen i 
Nord-Norge i 2010, fylkesfordelt 

Utdannelsesnivå Nordland Troms Finnmark 

Grunnskolenivå 33,6 % 33,2 % 36,8 % 

Videregående 49,7 % 47,4 % 40,5 % 

Bachelor 11,8 % 13,0 % 12,9 % 

Master/PhD 2,0 % 1,7 % 3,4 % 

Ukjent 2,9 % 4,7 % 6,4 % 

Antal obs. 6.406 4.424 1.764 
 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 

 
 

6.3.2 Økende utdannelsesnivå 2000-2010 

Utdannelsesnivået øker i nordnorsk reiselivnæring. 

Det gjelder i hvert fall innenfor gruppen av 

sysselsatte med en masterutdannelse eller en 

doktorgrad. Økningen har imidlertid kommet fra et 

meget lavt utgangspunkt.  

 

Samtidig er andelen sysselsatte uten formell 

utdannelse stabil. Andelen faller fra 35 prosent til 

34 prosent i perioden 2000 til 2010. Dette er en 

overraskende utvikling, ettersom andelen 

sysselsatte uten formell kompetanse generelt går 

sterkt tilbake i både Nord-Norge og resten av 

Norge.  

 

At nedgangen i andelen sysselsatte uten formell 

utdannelse ikke er større kan være en bekreftelse 

på analyseresultatene fra både sektoranalysen og 

de intervjuene som er gjennomført i forbindelse 

med denne analysen. De peker begge på at 

reiselivsnæringen har en utfordring i å tiltrekke seg 

og fastholde kompetent arbeidskraft. Tabell 6.20 

indikerer konsekvensen av dette.  

 

 

 

 

 
 
TABELL 6.20 
Utdannelsesnivå I reiselivsnæringen i perioden 
2000-2010 

Utdannelsesnivå 2000 2005 2010 

Grunnskolenivå 34,6% 33,9% 33,9% 

Videregående 52,7% 49,3% 47,6% 

Bachelor 10,5% 11,7% 12,4% 

Master/PhD 0,9 % 1,4 % 2,1 % 

Ukjent 1,4 % 3,7 % 4,0 % 

Anta lobs. 14.216 14.117 12.594 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 

 
 

Andelen uten formell kompetanse faller også 

ganske sakte i resten av Norge. Reiselivsnæringen 

i hele Norge har altså samme utfordring med å 

tiltrekke seg og fastholde kompetent arbeidskraft. 

 

Reiselivsnæringen i Nord-Norge har imidlertid 

opnådd et tilsvarende utdannelsesnivå som resten 

av Norge. Det skyldes utviklingen i 

utdannelsessammensetningen i perioden fra 2000 

til 2010, hvor reiselivsnæringen i Nord-Norge har 

opplevd en større vekst i andelen sysselsatte med 

en master- eller doktorgrad. I Nord-Norge stiger 

andelen med master- eller doktorgrad med 133 

prosent fra 2000 til 2010. Den tilsvarende 

utviklingen for resten av Norge er på 80 prosent.  
 
 
TABELL 6.21 
Endring i utdannelsessammensetning i perioden 
2000 til 2010 for Nord-Norge og resten av Norge 
Utdannelsesnivå Nord-Norge Resten av Norge 

Grunnskolenivå -1,9 % -6,2 % 

Videregående -9,6 % -9,1 % 

Bachelor 17,9 % 13,5 % 

Master/PhD 133,1 % 79,6 % 

Ukjent 194 % 117 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD  

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 
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Reiselivsnæringen i Finnmark har de største 

utfordringene med å fastholde og ansette 

kompetent arbeidskraft. Andelen av sysselsatte 

uten formell kompetanse har ikke endret seg fra 

2000 til 2010. Det er særlig sysselsatte med lavere 

formell kompetanse som reiselivsnæringen i 

Finnmark har vanskelig for å fastholde.  

 

Resielivet i Finnmark opplever at andelen av 

sysselsatte med en master- eller doktorgrad øker 

ganske betydelig. Fra 2000 til 2010 steg andelen 

med 241 prosent. Dette er en økning som 

overstiger utviklingen i de andre fylkene i Nord. 
 
 
TABELL 6.22 
Endring i utdannelsessammensetning i perioden 
2000 til 2010 fordelt på fylker 

Utdan-
nelsesnivå 

Nordland Troms Finnmark 

Grunnskolenivå -2,3% -2,2 % -0,1 % 

Videregående -8,8% -6,8% -20,5% 

Bachelor 30,3% 1,1% 34,6% 

Master/PhD 108,0% 98,2% 240,9% 

Ukjent 149 % 210 % 273 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

Note: Antallet personer med doktorgrad er så lavt at tallet er inkludert i 

gruppen for master 

 
 

   

6.4  Høyt utdannede går til offentlig sektor 

Det er kamp om arbeidskraften i Nord-Norge, og 

det er flaskehalsproblemer på arbeidsmarkedet (se 

konjunkturbarometer for Nord-Norge 2013). 

Samtidig viser denne analysen at det forventes en 

lavere befolkningsvekst i Nord-Norge enn i resten 

av Norge, og andelen av befolkningen i arbeidsfør 

alder er fallende. 

 

Det er gjennom private arbeidsplasser at det 

skapes vekst. Videre er det gjennom økt 

verdiskaping i de private virksomhetene at det 

skapes grunnlag for den fremtidige velferden. 

Derfor er det potensielt en utfordring at 39 prosent 

av bedriftene i den siste 

konjunkturbaromterundersøkelsen for Nord-Norge 

peker på at manglende tilgang på arbeidskraft 

begrenser produksjonen.  

 

Veksten i offentlig sektor er høyere enn i privat 

sektor i Nord-Norge. Antall sysselsatte innenfor 

offentlig sektor har steget med 12 prosent fra 2000 

til 2010, noe som svarer til en økning på drøye 

10.000 personer. I samme periode økte antall 

sysselsatte i privat sektor med 4 prosent, som vil si 

4.500 personer. 
 
 
TABELL 6.23 

Antall sysselssatte i Nord-Norge fordelt på offentlig 

og privat sektor 

 2000 2010 Vekst 2000 
til 2010 

Offentlig 85479 96114 12,4% 

Privat 123469 127940 3,6% 

Total 208948 224054 7,2% 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

  

De nyansatte med høyere utdannig i Nord-Norge 

velger offentlig sektor. I 2010 ble 66 prosent av de 

med utdannelse på masternivå, som skiftet jobb til 

en stilling i Nord-Norge, ansatt i offentlig sektor. 

Tilsvarende andel for offentlig sektor i resten av 

Norge var 45 prosent. Det samme bildet gjelder de 

med bachelorutdannelse. Dette tyder på at privat 

sektor til en viss grad har vanskeligheter med å 

konkurrere med offentlig sektor i Nord-Norge når 

det gjelder å kunne tilby attraktiv lønn 

arbeidsforhold.  
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 FIGUR 6.24 

Fordeling av nyansatte bachelor- og masterutdannede mellom privat og offentlig sektor i Nord-Norge og 

resten av Norgei 2010 

 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 

62% 
66% 

47% 45% 

38% 
34% 

53% 55% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Bachelor Master Bachelor Master

Nord-Norge Resten af Norge

Offentlig Privat



 
 

 

 

80 KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON I NORD-NORGE | DAMVAD.COM 

 

I dette kapittelet analyserer vi hvordan forskning, 

innovasjon og kunnskapsnettverk kan være med til 

å styrke drivere og overkomme barrierer for 

verdiskaping i Nord-Norge. Kapittelet bygger 

videre på antagelsene om at investeringer i 

forskning og innovasjon, og deltagelse i 

kunnskapnettverk er viktige drivere for utnyttelse 

av næringers vekstpotensial, jf. kapittel 3. 

 

Vi finner at:  

 Det er stor forskjell på formelt kunnskapsnivå 

og på forskningsinnsats mellom næringene 

fiskeri, havbruk, nye marine næringer og 

reiseliv.  

 Det er behov for næringsspesifikk tilnærming 

for å utløse næringens vekstpotensialgjennom 

forskning og innovasjon. Det gjelder spesielt i 

forhold til virkemidler, som på den ene siden 

kan få virksomhetene inn i 

innovasjonssystemet, men som også støtter 

opp under virksomheter som allerede er godt 

kjent med og bruker innovasjonssystemet.  

 For nye marine næringer og havbruk er det 

viktig med forskning og kunnskapssamarbeid 

på høyt nivå. Universitetene i regionenspiller 

en viktig rolle for disse næringene.  

 For reiseliv og fiskeri er det behov for at flere 

virksomheter samarbeider i 

kunnskapsnettverk, at de styrker egen 

kompetansebase og generelt blir kjent med 

innovasjonssystemene i Nord-Norge.  

 

 

7.1 Manglende forskning og innovasjon 

7.1.1 Forskning – drevet av offentlig 

investering 

Forskning, både offentlig og privat, er avgjørende 

for verdiskaping. Private investeringer i forskning 

gir positiv avkastning, noe som er blitt påvist i en 

rekke empiriske undersøkelser.
30

 Resultatet er ikke 

overraskende. Vedvarende forskning i private 

virksomheter er en av hoveddriverne for 

innovasjon i disse virksomhetene. Samtidig bidrar 

forskning til å sikre en tilstrekkelig høy 

kunnskapsbase, som igjen gir virksomhetene 

mulighet til å innhente og absorbere kunnskapen 

som produseres i de ulike virksomhetene og 

næringene.  

 

De viktigste kunnskapsprodusentene er 

universitetene, høyskolene og andre 

kunnskapsinstitusjoner. Det har gjennom flere 

analyser blitt påvist at samspillet, og dermed 

kunnskapsoverføring mellom virksomheter og 

kunnskapsinstitusjoner, gir økt verdiskaping.
 31

  

 

Derfor er både privat og offentlig forskning viktig 

for verdiskaping. Generelt sett er investeringene i 

forskning og utvikling i Nord-Norge under 

landsgjennomsnittet. Dette gjelder både for 

offentlig og privat forskning, med unntak av 

kunnskapsinstitusjonene i Troms. I det følgende 

presenteres en rekke indikatorer for investeringer i 

forskning. 

 

Troms er det fylket i Nord-Norge hvor det samlet 

sett investeres mest i forskning. Dette gjelder både 

offentlige og private forskningsinvesteringer. 

Troms er det eneste fylket i Nord-Norge hvor det 

investeres mer i forskning per innbygger enn i 

Norge generelt.  

 

Tabell 7.1 viser at det ble investert i overkant av 

14.000 kroner per innbygger i Troms i 2011. 
 
 
                                                      
30

 Hall, Mairesse og Mohnen, 2009 gir en grundig gjennomgang, samt 
Nordisk Ministerråd og FIVU (forthcoming 2013) 
31

 Se DAMVAD (2012) “Impact of Collaboration with the Univeristy of 
Copenhagen”, DAMVAD (2012) “Impact of R&D Collaboration with DTU” 
og DAMVAD (2011) “R&D Collaboration Increases Productivity” 

7 Forskning og innovasjon 
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Gjennomsnittet for Norge var drøye 9.000 kroner 

per innbygger, mens tilsvarende tall for Nordland 

og Finnmark var på henholdsvis 2.000 kroner og 

1.100 kroner per innbygger.  

 

Samlet sett ble det investert 1.864 mill. kroner i 

offentlig forskning i Troms i 2011. Det er nesten 

tjue ganger så mye som i Finnmark, og seks 

ganger så mye som i Nordland. 

 

Private investeringer i FoU er høyere i Nordland 

enn i Troms. I 2011 investerte foretakene i Troms 

187 mill. kroner i forskning, mens i Nordland ble 

det investert 214 mill. kroner. I Finnmark var 

private investeringer i forskning på beskjedne 3 

mill. kroner samme år.  

 

Tallet for Finnmark er noe usikkert, og skyldes at 

tallgrunnlaget er spinkelt. I 2010 var private 

forskningsinvesteringer på 26 mill. kroner i 

Finnmark. 

 
 TABELL 7.1 
Offentlige og private forskningsinvesteringer i 2011 

 Nordland Troms Finnmark Norge 

Universitet 

og 

høgskole 

(mill. kr) 

216 1.372 63 14.353 

Institutter 

(mill. kr) 
119 492 35 11.115 

Næringsliv 

(mill. kr) 
214 187 3 20.066 

Samlet FoU 

per 

innbygger 

(kroner) 

2.174 14.023 1.108 9.193 

Kilde: NIFU, Indikatorrapport (2012), tall for regional FoU-statistikk 

  

Det er et etterslep når det kommer til investeringer 

i forskning i Nord-Norge. Det er bare i Troms nivået 

på investeringene matcher landsgjennomsnittet. 

FoU-investeringene i Troms skyldes alene de store 

investeringene til universitetene, høyskolene og 

forskningsinstituttene. Videre er det bare Nordland 

som har en privat forskningsinnsats på noenlunde 

samme nivå som det offentlige. I 2011 var rundt 40 

prosent av Nordlands forskningsinvesteringer 

private. Til sammenlikning utgjorde privat forskning 

knappe 10 prosent av den samlede forskningen i 

Troms. Mangelen på forskningsinvesteringer har 

potensielt flere ulike implikasjoner.    

 

For det første betyr manglende private 

investeringer at virksomhetene mister muligheten 

til å utvikle nye produkter, tjenester og prosesser.
32

 

De manglende investeringene påvirker 

virksomhetenes innovasjonsevne. Et eksempel på 

dette kan være evnen til å utnytte nærheten til 

unike naturressurser. Dermed blir manglende 

forskning en mulig barriere for økt verdiskaping, og 

det vil derfor være nødvendig med tiltak som kan 

stimulere private forskningsinvesteringer.  

 

For det andre betyr manglende offentlige 

investeringer at det produseres mindre ny 

kunnskap i regionen. Universiteter og høyskoler er 

hjørnesteinene i produksjonen av kunnskap, men 

uten midler og investeringer er det vanskelig å 

produsere den nødvendige kunnskapen. Derfor 

bør det fokuseres på å øke de offentlige 

investeringene utenfor Tromsø. 

 

For det tredje betyr de begrensede private 

investeringene i forskning at virksomhetenes 

absorpsjonsevne er begrenset. Investeringer i 

forskning og et permanent forskningsberedskap er 

avgjørende faktorer for virksomhetenes 
 
 
                                                      
32

 En rekke analyser peker på investeringer i forskning som en 
forutsetning for innovasjon, se Raymond & Pierre (2010), Mairesse og 
Mohen (2005), samt Bilboa-Osorio og Rodriguez-Pose (2010) 
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absorpsjonskapasitet, dvs. kapasitet og evne til å 

samle inn og utnytte ny kunnskap.
33

 Dette påvirker 

videre virksomhetenes evne til å utnytte 

forskningssamarbeid med for eksempel 

universiteter og høyskoler. Dermed er det en risiko 

for at de offentlige investeringene i forskning ikke 

kommer ut i virksomhetene, og dermed ikke blir 

omsatt til innovasjoner som kan gi økt verdiskaping 

i Nord-Norge.  

 

Investeringene i offentlig forskning øker i Nord-

Norge. De siste fem årene har offentlige 

forskningsinvesteringer i Nord-Norge økt mer enn i 

Norge totalt sett. Veksten har vært størst i 

Nordland, hvor universitets- og høyskolesektoren 

har opplevd en fremgang i 

forskningsinvesteringene på 55 prosent. Til 

sammenlikning har økningen vært på 5 prosent i 

Norge i samme periode. Instituttsektoren i 

Nordland har hatt en økning i sine 

forskningsinvesteringer på 47 prosent, mens det 

på landsbasis har vært en økning i denne sektoren 

på 14 prosent. 

 

Videre ser vi at forskningsinvesteringene i privat 

sektor har falt i Nord-Norge. Fra 2007 til 2011 falt 

private forskningsinvesteringer med om lag 20 

prosent både i Troms og Nordland. Dette er det 

omvedte av hva som skjedde på landsbasis i 

denne perioden, hvor private investeringer økte 

med 5 prosent. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      
3333

 Se Graversen og Mark (2003) ”Bestemmende faktorer for virksom-
heders valg af forskningssamarbejdspartnere”  

 
 FIGUR 7.2 

Utvikling i forskningsinvesteringer fra 2007 til 2011 

i Nord-Norge, målt i faste priser 
 Nordland Troms Finnmark Norge 

Universitet 

og høgskole 
55 % 15 % 12 % 5 % 

Institutter  47 % 18 % 30 % 14 % 

Næringsliv  -22 % -18 % N/A 5 % 
 

Kilde: NIFU, Indikatorrapport (2009 og 2012) 

Note: Tallet for næringslivet i Finnmark er såpass usikker at vi unnlater å 

presentere tallet. 

  

Med utgangspunkt i ovenstående tabell ser vi at 

der skjer en fremgang offentlige inversteringer I 

forskning. Dette er positivt da det er med på å 

generere ny kunnskap og tiltrekke kunnskap fra 

omverdenen til Nord-Norge. Dette gjelder for 

universiteter og høgskoler samt for 

instituttsektoren. 

 

På den andre siden viser tallene at utfordringen 

ligger i næringsliver og i de private FoU-

investeringene. I næringslivet faller investeringene 

med omkring 20 prosent fra 2007 til 2011, målt i 

faste priser. Hvis det antas at privat forskning er et 

sentralt element, og en forutsetning for 

virksomhetenes innovasjonsevne, så er dette 

utfordringer det må gjøres noe med.   

 

Det ser ikke ut til at utfordringen lader sig løse 

gjennem økte offentlige forskningsinvesteringer. Vi 

kan observere, at der skjer en betydelig fremgang i 

offentlige investeringer i forskning. Vi ser også at 

utdannelse er økende. Men det kan også 

konstateres at de private FoU-investeringene 

faller.  

7.1.2 Innovasjon – i lavere grad 

Innovasjon, og det å være innovativ, henger ofte 

sammen med økt verdiskaping. OECD peker i 

deres rapport «Beyond the Hype» på innovasjon 
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som én av fire sentrale vekstkilder i vestlige 

økonomier.  

 

Innovasjon er bl.a. et utspring av investeringer i 

privat forskning. Derfor kan det forventes at 

andelen innovative virksomheter i Nord-Norge er 

lavere enn gjennomsnittet for Norge. Totalt var 26 

prosent av foretakene i Norge innovative i 2010, jf. 

Indikatorrapporten fra NIFU.  

 

Det finnes ingen nyere regional oppdeling over 

andelen innovative virksomheter. De siste 

tilgjengelige tallene er fra 2006. Disse viser at 

andelen innovative foretak i Nord-Norge ligger 

under 20 prosent. I Nordland var andelen 

innovative foretak 13 prosent i 2006, mens i Troms 

var andelen 18 prosent og i Finnmark 12 prosent. 

Til sammenlikning var andelen innovative foretak 

21 prosent totalt sett i Norge samme år.  
 
 
TABELL 7.3 
Andelen innovative virksomheter fordelt på fylke, 
2006 

 Nordland Troms Finnmark 

Andelen innovative 

virksomheter 
13 % 18 % 12 % 

Kilde: SSB 

 
 

7.1.3 Kunnskapsnettverk skaper nærhet og 

utnytter stordriftsfordeler 

For virksomheter kan innovasjonssamarbeid 

fortone seg kontraproduktivt. Det er ambisjonen 

om å utvikle noe særegent som kan gi en unik 

posisjon i markedet, som er den viktigste 

motivasjonen for å drive systematisk 

innovasjonssamarbeid, enten i form av nye 

produkter eller mer effektiv produksjon. For mindre 

virksomheter i Nord-Norge har likevel samarbeid 

om innovasjon klare verdier. Det er prinsipielt to 

grunner til det: 

 

 Tett kontakt med andre, helst komplementære 

virksomheter, gir ideer. Når virksomhetene 

ligger langt fra hverandre kan 

innovasjonsnettverk kompensere for dette. 

 Det er stordriftsfordeler ved felles 

kunnskapsutvikling om utfordringer, forståelse 

av omgivelser, drivkrefter og barrierer. 

Kostandene kan dermed deles på flere, noe 

som muliggjør kunnskapsutvikling og 

eksperimentering, som ellers blir for kostbart 

for hver enkelt. 

 

Vår casestudie om Saga Fisk peker på nettopp 

dette. Derfor er det relevant at se på om, og i 

hvilket omfang, nordnorske bedrifter benytter seg 

av offentlige innovasjonsprogrammer. 

 

Sitat fra ett av intervjuene: 

 

Innovasjon – og utviklingsprogrammer som for 

eksempel Innovasjon Norge kjører kan både styrke 

driverne og redusere barrierene for arbeid med 

FoU og innovasjon. Denne type programmer, hvor 

man bruker samarbeid for å fremme FoU og 

innovasjon gir flere bedrifter mulighet til å utvikle 

seg, å bygge kompetanse. 

  

-Nora Falch, Saga Fisk AS/Siglar Lofoten AS 

 

 

De tre nordligste fylkene har en relatvit høy andel 

bedrifter som deltar i programmer under 

Innovasjon Norge. Det gjelder særlig for Finnmark 

og Troms.  

 

Det kan på denne bakgrunn fortone seg 

urovekkende at antallet deltagene bedrifter fra 

2009-2011 har sunket i alle de tre nordligste 

fylkene. Tilsvarende utvikling har også skjedd i 

andre fylker. Reduksjonen i antallet må imidlertid 

sees på bakgrunn av det eksepsjonelt høye nivået 
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på Innovasjon Norges programaktivitet i kriseåret 

2009. Det er derfor for tidlig å si om reduksjonen er 

reell. 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELL 7.4 
Antall deltakere i programmer under Innovasjon 
Norge 

Alle 
næringer 

2009 2010 2011 

Nordland 289 231 200 

Troms 335 285 207 

Finnmark 262 175 149 

Møre og 

Romsdal 

324 236 212 

Nord-

Trøndelag 

311 241 210 

Sogn og 

Fjordane 

268 181 121 

Kilde: Innovasjon Norge 

Note: Tallene er for bedrifter og er korrigert for dubletter 

 
 

Der finnes et stor antal innsatser for å mobilisere 

innovasjonaktivitet i fylkene i Norg-Norge. I 

Nordland er det flere aktiviteter, som er ment å 

stimulere til mer forskning og utvikling, samt vekst i 

kunnskapsbaserte arbeidsplasser. Desuden er der 

næringshager, inkubatorer og forskerparker. I 

Troms er det også en rekke samarbeidspartnere, 

som Troms samarbeider med for styrke 

innovasjonaktivitet i fylket, f.eks Arctic Frontiers, 

Sametinget, Kunnskapsparken Nord og forskellige 

næringshager. I Finnmark bruges VRI og den 

Regionale Forskningsfond i Nord-Norge til å styrke 

forskning og kompetanse. Ellers har Finnmark en 

rekke fonde og innsatser, som støtter landbruk, 

kultur, mineralnæring, reiseliv, fiskeri og havbruk 

samt energi.  

 

I det følgende går vi nærmere inn på utviklingen i 

spesifikke næringer 

 

7.2 Forskning, innovasjon og 

kunnskapsnettverk – Sjømat 

Det er et sterkt fiskerifaglig miljø ved Universitetet i 

Tromsø, som arbeider med grunnforskning knyttet 

til nordlige økosystemer, inkludert fiskebestander. 

Her er det også et sterkt samfunnsfaglig miljø som 

er opptatt av fiskerinæringens betydning for 

samfunnene i Nord. NOFIMAs avdeling i Tromsø 

(tidligere Fiskeriforskning) har en rekke 

forskningsprosjekter, med anvendelse for 

fiskerinæringen, blant annet knyttet til utvikling av 

fiskeredskaper. Norsk Polarinstitutt (NP) har sitt 

hovedkontor i Tromsø, mens 

Havforskningsinstituttet (IMR) har avdelingskontor 

her. Norsk Polarinstitutt har et forvaltningsansvar 

for Arktis og Antarktis, mens 

Havforskningsinstituttet har forvaltningsansvar for 

fiskeribestander og akvakulturvirksomhet. Det er et 

tett forskningssamarbeid mellom det fiskerifaglige 

miljøet ved Universitetet i Tromsø og strukturer 

som NOFIMA, NP og IMR. 

 

Det er relativt sterke forskningsmiljøer som 

arbeider med havbruk både i Tromsø og i Bodø. I 

Tromsø er det miljøet ved universitetet og ved 

NOFIMA som står for brorparten av den anvendte 

forskningen på havbruk, både på laksefisk og på 

en rekke nye marine arter. Forskningsstasjonen i 

Kårvika er eid av de to institusjonene i fellesskap, 

og fasiliterer viktig forskning på fôrutvikling, 

fiskehelse og nye havbruksarter som torsk, 

kråkebolle og steinbit. Det nasjonale 

avlsprogrammet for torsk er lokalisert i Tromsø 

kommune og driftes av NOFIMA, og det er et titalls 

stillinger direkte knyttet til dette avlsprogrammet. 

Akvaplan-Niva er et privat firma, med hovedkontor 

i Tromsø, som arbeider med miljøundersøkelser av 

havbrukslokaliteter og forskning knyttet til utvikling 

av fiskeoppdrett. Universitetet i Nordland tilbyr 

doktorgradsutdannelse i havbruk, som én av fire 
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doktorgradsutdannelser. Her er det bygget opp 

testfasiliteter i Mørkvedbukta i tett tilknytning til 

Codfarmers’ settefiskanlegg. Havbruksforskningen 

i Bodø har i stor grad fokusert på nye marine arter, 

som torsk og kveite. Det er dannet en klynge av 

akvakulturbedrifter og forskningsinstitusjoner 

gjennom NCE Aquaculture, som har sitt kontor i 

Bodø. NCE Aquaculture hadde opprinnelig størst 

fokus på nye marine arter, men har etter hvert 

utvidet sitt arbeidsområde til alle oppdrettsarter.  

7.2.1 Forskning – et prioritert område 

NIFU har siden 1999 foretatt en 

ressurskartelegging av marin forskning og utvikling 

og siden 2001, forskning relatert til havbruk. I følge 

deres siste rapport ble det i 2011 brukt 3,2 mrd. 

kroner i Norge på marin FoU, hvorav omkring 638 

mill. kroner (20 prosent) ble brukt i Nord-Norge. 

FoU-ressurser brukt på havbruksrelatert forskning 

samme år var 1,4 mrd. nasjonalt, og 244 mill. (17 

prosent) i Nord-Norge.
34

 Tabellen under viser 

hvordan disse midlene fordeler seg mellom 

finansielle kilder; offentlig, privat og Fiskeri- og 

Havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og 

forskningsutøverene; universiteter og høgskoler 

(UoH), institutter og næringslivet selv. Tallene i 

tabellene er for Norge totalt, ettersom NIFU ikke 

presenterer ressursene fordelt på regioner. 

 
 
 
                                                      
34

 Alle tall for Nord-Norge i NIFU-rapporten inkluderer også Svalbard. 

Utførerne av forskning og utvikling kan deles opp i 

tre grupper: Universiteter og høgskoler, institutter 

og næringslivet selv. NIFUs ressurskartlegging 

viser at instituttsektoren mottar rundt 60 prosent av 

forskningsmidlene nasjonalt, næringslivet mottar 

23 prosent og UoH-sektoren 17 prosent. For 

havbruksrelatert forskning er midlene noe jevnere 

fordelt mellom institutter og næringslivet, med 

henholdsvis 47 og 45 prosent, mens UoH-sektoren 

mottok kun 7 prosent. 

 

Rundt 2.400 UoH-utdannede personer deltok i 

marin FoU og havbruksforskning i 2011. NIFU har 

ikke fordelt disse på regioner, men dersom vi antar 

at fordelingen er omtrent lik som for FoU-utgiftene, 

er om lag 480 av disse sysselsatt i Nord-Norge. 

 

Blant utdannelsesinstitusjonene i Nordland er det 

kun Universitetet i Nordland (UiN) som har FoU av 

noen størrelse rettet mot marin næring. Ved UiN 

har man også et eget fakultet for biovitenskap og 

akvakultur med et eget PhD-program i akvakultur. 

Forskningen ved universitetet foregår på områder 

som akvakultur, marin økologi, marin genomikk, 

miljø- og ressursforvaltning og entreprenørskap.  

 

Nordland har også forskningsinstituttene Norut 

Narvik, Nordlandsforskning og Bioforsk Nord 

 
 
FIGUR 7.5 
FoU-midler brukt til Marin- (v.s) og Havbruksrelatert (h.s) forskning i Norge 2011 

 

Kilde: NIFU 2013 
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avdeling Bodø. Det er spesielt de to siste som 

jobber innenfor marin næring; Nordlandsforskning 

innen samfunnsvitenskapelige og 

bedriftsøkonomiske fagområder, og Bioforsk innen 

dyrking av alger og andre akvatiske planter. 

 

Tromsø er klart størst innen høyere utdannelse og 

marin forskning i Nord-Norge. I følge 

Indikatorrapporten har fylket også den tredje 

største FoU-aktiviteten per innbygger. 

Forskningsmiljøet i Tromsø sentrerer seg rundt 

Universitet i Tromsø (UiT) og Norges 

fiskerihøgskole (NFH), som også er underlagt UiT. 

NFH er i dag landets ledende 

kompetanseinstitusjon innen fiskeri og havbruk.  

 

Tromsø er også valgt som satsingsområde for 

nasjonalt program for marin bioprospektering. NHF 

organiserer i dag et av Forskningsrådets sentre for 

forskningsdrevet innovasjon (SFI) MabCent, som 

jobber innenfor marin bioprospektering.  

 

Tromsø har per i dag en god infrastruktur for marin 

forskning, spesielt innenfor marin bioprospektering, 

marin bioteknologi og marin bioraffinering. 

Marbank, MarBio, MabCent og Nofimas 

prosesslab, i tillegg til åpningen av Barents 

BioCenter og etableringen av det som nå er et 

Arena-prosjekt, BioTech North, gjør Tromsø til en 

sterk motor innen marin forskning. Disse 

områdene er også satsingområder i fylkets VRI-

program. 

 

I instituttsektoren finner vi blant annet Nofima, 

Europas største næringsrettede forskningsprogram 

innen fiskeri og matindustri. Instituttet driver blant 

annet Nasjonalt avlsprogram for torsk, på oppdrag 

fra Fiskeri- og kystdepartementet. Andre viktige 

aktører er Havforskningsinstituttets avdeling i 

Tromsø, Bioforsk Nord, Norut Tromsø, Akvapla 

Niva, NINA, NILU SINTEF Nord og Norsk 

polarinstitutt. Disse dekker områder innen biologi, 

medisin, markedsforskning, økonomi, fiskeri, 

havbruk og marine næringer. 

Havforskningsinstituttets avdeling i Tromsø leder 

faggruppene for sjøpattedyr, bunnhabitater og 

skalldyr og dyphavsarter. I 2013 åpnet Arktisk Råd, 

som initierer og koordinerer internasjonale 

forskningsprogram for marine forhold og næringer, 

sektreteriat i Tromsø. 

 

Finnmark er det fylket i Norge med minst FoU-

aktivitet per innbygger. Høgskolen i Finnmark er nå 

i ferd med å slå seg sammen med Universitet i 

Tromsø. I følge SINTEF har verken Høgskolen i 

Finnmark eller Sami Allaskulva (samisk høgskole) 

noe særlig forskning rettet mot marin næring.  

 

Av institusjoner i Finnmark finner vi Norut Alta, som 

utfører samfunnsvitenskapelige og økonomiske 

analyser for blant annet marin sektor. Akvaplan 

Niva har også et avdelingskontor i Kirkenes og 

jobber med forskning relatert til miljø og akvakultur. 

Matproduksjon er et av satsingsområdene til VRI 

Finnmark, og med støtte herfra er det gjennomført 

en rekke forskningsprosjekter relatert til havbruk. 

 

Næringsliv: Tall fra NIFUs Indikatorrapport for 

2012 viser at over 30 prosent av bedriftene i Norge 

innenfor «fiske, fangst og akvakultur» er FoU-

aktive. Det er spesielt havbruksnæringen som 

trekker opp gjennomsnittet, og denne regnes også 

blant de mest FoU-intensive næringene i Norge. 

Også innenfor biotek/forskning er en stor andel av 

bedriftene forskningsaktive. Her er hele 71 prosent 

i Nord-Norge forskningsaktive. I følge 

undersøkelsen utfører en mindre andel av 

bedriftene i marin sektor egen FoU, sammenlignet 

med marin sektor nasjonalt, 32 prosent mot 41 

prosent. Tallene er vist i figur 7.6.  
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7.2.2 Innovasjon – et høyt nivå 

Sjømatnæringen er en av få næringer hvor Norge 

huser verdensledende kunnskapsmiljøer. Data fra 

SSBs innovasjonsundersøkelse, referert til i 

SINTEF (2013), viser at marine næringer, 

eksludert leverandørindustrien, hadde over 40 

prosent av bedriftene i Norge innført en eller annen 

type innovasjon i perioden 2008-2010. Dette er 

høyere enn norsk næringsliv generelt.  

 

Av figur 7.7 ser vi at bedrifter innenfor 

Biotek/forskning og fiskerindustrien (nærings- og 

nytelsesmiddelindustri) hadde høyere 

innovasjonsgrad enn bedrifter som jobbet innenfor 

fiskeri og havbruk. I følge tall fra indikatorrapporten 

til NIFU er det en større andel bedrifter innenfor 

fiske, fangst og fiskeoppdrett som er 

innovasjonsaktive sammenliknet med norske 

bedrifter generelt. Videre har næringene en lavere 

andel produktinnovasjon, men en høyere andel 

prosessinnovasjon, sammenliknet med 

gjennomsnittet for næringslivet i Norge. For marin 

næring samlet er andelen som introduserte 

produktinnivasjon i perioden 2008-2010 også 

høyere enn landsgjennsomsnittet.  

 

Høyere innovasjonsaktivitet i marin næring kan 

komme av bransjen retter seg mot et internasjonalt 

marked i større grad enn andre næringer i Norge, 

og dermed møter tøffere konkurranse som igjen 

øker insentivene for innovasjo. Fokuset på 

prosessinnovasjon, heller enn produktinnovasjon, 

viser også at aktørene i denne bransjen 

konkurrerer på pris og kostnad. 

 

Rundt 30 prosent av bedriftene i marin sektor i 

Nord-Norge opplyser også om at de har innført 

organisasjonsinnovasjon, deriblant nye metoder for 

organisering av arbeidsansvar og beslutninger, ny 

forretningspraksis og nye metoder for organisering 

av eksterne relasjoner. Kun 13 prosent av 

bedriftene gjennomførte minst et nytt 

markedsføringskonsept eller en ny 

markedsføringsstrategi i perioden 2008-2010. 

 

 
 
FIGUR 7.6 
Andel bedrifter med egenutført forskning og utvikling i 2010 

 

Kilde: SSB/ NORUT  
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7.2.3 Kunnskapsnettverk, finansiering og 

virkemidler 

Offentlig sektor stod for bortimot to tredjedeler av 

midlene til marin FoU i 2011, og litt under 

halvparten av finansieringen til havbruksrettet 

forskning. Spesielt er de en viktig finansieringskilde 

for UoH-sektoren, hvor nesten 90 prosent av 

finansieringen kommer fra det offentlige.  Offentlig 

sektor finansierer FoU i sjømatnæringen gjennom 

flere kanaler. Noe går direkte fra departementene 

og til utfører, som for eksempel via grunnbudsjett 

eller grunnbevilginger til universiteter og høyskoler, 

eller institutter. I andre tilfeller går midlene via 

Norges forskningsråd, som så deler de videre ut til 

aktørene. Rundt halvparten av den offentlige 

finaniseringen kommer fra Fiskeri- og 

kystdepartementet.
35

 Andre departement som 

bidrar i denne sammenheng er 

Miljøverndepartemenet, Kunnskapsdepartementet 
 
 
                                                      
35

 Meld. St. 22 (2012-2013) "Verdens fremste sjømatnasjon", Det 
kongelige fiskeri- og kystdepartement. 

og Nærings- og handelsdepartementet.  

Forskningsrådet deler ut rundt en tredjedel av den 

offentlige sektorens bidrag.  

 

I tillegg til dette kan midlene gå via andre offentlige 

virkemiddelapparater, som for eksempel 

Innovasjon Norge. Av deres årsrapport kan vi lese 

at totalt 1.483 mill. kroner ble brukt innenfor 

satsningsområdet marin i 2011. Av poster vi kan 

skille ut som relevant for sjømatnæringen, ser vi at 

376 mill. kroner er delt ut i Nord-Norge gjennom 

lavrisikolån (367 mill.) og gjennom Marint 

verdiskapingsprogram (8,8 mill.).  

 

Virkemidler og programmer: Innovasjon Norge 

 NCE Aquacultur 

 Arenaprogrammet Sjømatklynge Nord (startet i 

2002 er nå avsluttet) skulle sette igang en 

klynge av blåskjellhavbruksbedrifter (dette har 

ikke gått) og kråkebollehavbruk(fungert noe 

bedre). 

 Biotech North har fra 2013 status som Arena-

prosjekt. En marin biotekklynge og har i dag 

ca. 30 medlemmer fra privat og offentlig 

 
 
FIGUR 7.7 
Andel innovative virksomheter i ulike næringer, 2010 

 

Kilde: SSB/ NORUT 
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sektor, de fleste innenfor life-sceince-

industrien. 

 Sjømat i Finnmark (del av marint 

verdiskapingsprogram) dekker over 30 mindre 

og større selskaper som Villa, Grieg Seafood, 

Aker Seafood. Mål om å øke verdiskapingen 

gjennom markedsutvikling (høyere 

markedskompetanse). Blant annet samarbeid 

på eksport til Russland. 

Virkemidler og programmer: Forskningsrådet 

 Regionalt forskningsfond Nord-Norge er et 

samarbeid mellom fylkeskommunene i 

Nordland, Troms og Finnmark som har som 

mål å styrke forskning og utviklingen i 

regionen. Blant annet har fondet delt ut 2,5 

mill. kroner til Bioforsk Nord i Bodø for et 

forskningsprosjekt om utviklig og dyrking av 

alger til matproduksjon.  

 VRI programmer:  

 VRI Nordland har ikke sjømat som 

satsingsområde. 

 VRI Troms: har blant annet marine 

ressurser. Fiskeri og havbruk er 

landsdelens viktigste eksportnæring. Stort 

potensial for økt verdiskaping innenfor 

bioteknologi, bioprospektering og 

bioraffinering som derfor er VRI-Troms' 

avgrensede satsningsområder innenfor 

marine ressurser. Det finnes allerede 10 

forskningsinstitutsjoner innen marin 

forskning, med over 500 ansatte til 

sammen i Tromsøområdet. VRI skal styrke 

samarbeidet mellom bioteknæringen og 

regional forskning. De andre to 

satsingsområdene er reiseliv og 

bærekraftig energi. 

 VRI Finnmark er et treårig regionalt 

program som medfinansierer tiltak og 

prosjekter som inngår i andre relevante 

programmer i fylket. Fokus på de vitkigste 

ressurssektorene i fylket: matsektoren og 

energisektoren. 

 Eksempel: Kråkebolleprodusenten Norway 

Sea Urchin AS har etter et nylig avsluttet 

fôringsprosjekt utviklet gode metoder for 

oppfôring av villfangede kråkeboller for 

videre salg. Resultatet av forskningen gjør 

at de har kommet et stykke på vei for å 

kunne gjøre næringen levedyktig hele året. 

Prosjektet er gjort i samarbied med No-

fima. (sted: Båtsfjord) 

 Senter for forskningdrevet innovasjon (SFI): 

MabCent 

 Større forskningsprogram som Havet og 

Kysten og Havbruk 

 MABIT er et næringsrettet FoU-program innen 

marin bioteknologi i Nord-Norge og disponerer 

ca. 10-11 mill. kroner i offentlige midler per år. 

Programmets fagområder er marin 

bioprospektering, produkter for akvakultur og 

fiskehelse og utnyttelse av marine biprodukter. 

I dag er det registrert ca. 30 bedrifter med 

aktiviteter innenfor marin bioteknologi i Nord-

Norge. Krever at bedriftene bidrar med en stor 

andel egenkapital i prosjektet. Støtter 

hovedsakelig prosjekter i tidlig fase. I følge 

prosjektoversikten på nettsidene deres har de 

så langt støttet 75 prosjekter. 

 

FHF er et forvaltningsorgan underlagt Fiskeri- og 

kystdepartementet, men finansieres i sin helhet av 

næringen selv. Dette gjøres ved at næringen 

betaler en FoU-avgift på eksport av all sjømat, satt 

til 0,3 prosent. Disse midlene skal via FHF 

finansiere næringsrettet forkning og utvikling, som 

kommer hele sjømatnæringen til gode. FHF har 

hovedkontor i Oslo og tre andre avdelingskotor i 

landet, deriblant ett i Tromsø. Vi har ikke lyktes i å 

finne regionale tall for FHFs bidrag i Nord-Norge, 

men i følge NIFUs rapport, finansierte FHF marin 

FoU for 104 mill. kroner nasjonalt i 2011. For 
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havbruksrelatert forskning var FHFs bidrag 68 mill. 

kroner. Dette utgjorde henholdsvis 3,3 og 4,7 

prosent av den totale FoU-ressurstilgangen i 2011, 

og over 90 prosent av dette gikk til instituttene. 

FHF har samarbeidsavtaler med både Innovasjon 

Norge og Norges forskningsråd. FHF støtter all 

næringsrettet forskning fra markedsundersøkelser 

til miljøpåvirkninger og lakselusutbredelser. FHFs 

budsjett for 2013 er satt til 228,5 mill. kroner. 

  

I tillegg til finansiering av forskning gjennom FHF, 

finansierier næringslivet også forskning i sektoren 

direkte, da først og fremst gjennom egen FoU-

aktivitet. I følge en undersøkelse gjort av SINTEF 

brukte næringslivet 818 mill. kroner på forskning i 

2010, hvorav mesteparten ble utført i Tromsø. 

 

Selv om antall deltakere i programmer under 

Innovasjon Norge har gått ned i Nord-Norge i 

perioden 2009-2011, har det vært en økning i 

antall sjømatbedrifter som deltar. Dette bildet 

gjelder for alle de tre nordligste fylkene. Ingen 

sjømatbedrifter mottok støtte i 2009, men i 2011 

deltok 111 bedrifter i programmer under 

Innovasjon Norge.  
 
 
TABELL 7.8 
Antall deltakere i programmer under Innovasjon 
Norge innenfor sjømat 

Fylke 2010 2011 

Nordland 13 37 

Troms 35 28 

Finnmark 42 46 

Møre og Romsdal 30 28 

Nord-Trøndelag 16 4 

Sogn og Fjordane 14 10 
 

Kilde: Innovasjon Norge 

Note: Tallene er for bedrifter og korrigert for dubletter 

 
 

Tall fra SkatteFUNN tyder også på at nordnorske 

sjømatbedrifter jobber med innovasjon og 

produktutvikling. 70 sjømat- og marine bedrifter i 

Nordland og Troms mottok støtte fra SkatteFUNN. 

Til sammenlikning mottok 78 bedrifter i Møre og 

Romsdal støtte og 18 i Sogn og Fjordane.  

 

 
 
 
TABELL 7.9 
Antall prosjekter i SkatteFUNN innenfor marin og 
sjømat 
Fylke Antal projekter I SKATTEFUNN inden for 

Marin og Sjømat  

Møre og Romsdal 78 

Nordland 48 

Troms 22 

Sogn og Fjordane 18 

Kilde: SkatteFUNN Årsrapport 2011 

 
 

7.3 Forskning, innovasjon og 

kunnskapsnettverk – Reiseliv 

7.3.1 Forskning er ikke-eksisterende 

Det er begrenset hvor mye det investeres i 

forskning innenfor reiseliv. Derfor eksisterer det 

også veldig lite informasjon om 

forskningsinvesteringene, og ingen informasjon om 

offentlig og privat forskning i denne næringen i 

Nord-Norge. Foretak innenfor reiselivsnæringen 

forsker for knappe 190 mill. kroner i året i følge tall 

for 2010 (se tabell 7.10). Tabellen viser videre at 

næringen kjøper forskning for drøye 21 mill. kroner 

fra eksterne aktører, og at det er 178 

fulltidsansatte som jobber med forskning. 
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TABELL 7.10 
Nøkkeltakk for forskning innen reiseliv i 2010 
 Reiselivnæringen i Norge 

Forskningsinvesteringer  

(mill. kr.) 

189,2 

Forskningskjøp  

(mill. kr.) 

21,6 

FoU-årsverk 178 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

Tallene understreker at privat forskning innenfor 

reiselivsnæringen er begrenset. Hvis vi måler 

forskningsintensitet som FoU-ansatte i forhold til 

antall ansatte totalt, var intensiteten om lag 1 

promille i 2010 (totalt antall ansatte i 

reiselivsnæringen var 113.345 i 2010). 

 

Til sammenlikning viser en ennå ikke offentliggjort 

rapport (utført av DAMVAD) at 

forskningsintensiteten i andre norske næringer er 

vesentlig høyere. I farmasi-, IT- og 

elektronikknæringen er forskningsintensiteten 

mellom 5 og 6 prosent. Med andre ord er 

forskningsintensiteten 50 til 60 ganger lavere i 

reiselivsnæringen enn i andre utvalgte næringer i 

Norge. 

 

7.3.2 Innovasjon – viktig, men ikke prioriteret 

For å få forløst potensialet, og dermed skape økt 

verdi, peker respondentene fra de gjennomførte 

intervjuene på at innovasjon er viktig. I tillegg viser 

flere analyser (blant annet Jakobsen og Espelien, 

2010) en økende vekst i den opplevelsesbaserte 

delen av næringen. Det betyr at det skjer en 

overgang fra standardprodukter til mer lønnsomme 

opplevelsesprodukter med betydelig 

innovasjonsinnhold. 

 

Det finnes imidlertid ingen offisiell statistikk som 

peker på graden av innovasjon i reiselivsnæringen. 

De kommende tallene er derfor basert på tall fra 

Menon (2012)
36

.   

 

Tallene viser at reiselivsnæringen i Nord-Norge er 

mer innovativ enn næringen generelt. I Nord-Norge 

var 19 prosent av foretakene innenfor reiseliv 

innovative, mens 9 prosent av foretakene i Norge 

totalt var innovative i 2010. Den siste 

indikatorrapporten fra Norges forskningsråd viser 

at andelen innovative foretak, alle næringer i 

Norge set under ett, var 23 prosent.
37

 
 
 
TABELL 7.11 
Andel innovative foretak, 2010 
 Andel innovative foretak 

Reiseliv Nord-Norge 19 % 

Reiseliv Norge 9 % 

Norge (alle næringer) 23 % 

Kilde: ARENA 2012 og Indikatorrapporten, Forskningsrådet 2012 

 
 

7.3.3 Kunnskapsnettverk og klynger – veien til 

vekst 

Nyere forskning
38

 viser at de fleste 

opplevelsesbedrifter i Nord-Norge satser på 

innovasjon og produktutvikling. Et trekk ved det 

opplevelsesbaserte reiselivet i Nord er at 

innovasjonsgraden er størst i bedriftsnettverk, som 
 
 
                                                      
36

 ARENA – Framtidens næringer i Nord 
37

 Sammenlikningen mellom tall fra ARENA og Forskningsrådet skal 
gjøres med varsomhet, siden det er snakk om to ulike analyser. 
Forskningsrådets statistikk er representativ for hele Norge og er det 
offisielle tallet for private næringsliv i Norge. Omvendt er tallene fra 
ARENA basert på en grundig spørreskjemaanalyse, hvor 
representativitet, håndtering av non-respons og vekting til total 
populasjon ikke er behandlet. Der er derfor en risiko for skjevhet i tallene 
idet innovasjonsaktive foretak potensielt vil ha en større sannsynlighet 
for å svare på det utsendte spørreskjemaet, da de gjerne vil signalisere 
at de er innovative.   
38

 Se bl.a. rapport nr 10/2011 Nordlandsforskning: Delrapport nr 2 fra 

forskerprosjektet VRI Nordland, samt NF-notatene 1010/2010: 
Midtveisundersøkelse av bedriftene i Arena Innovative opplevelser, og 
NF-notat 1011/2010: Innovasjonsundersøkelse blant bedrifter innen 
opplevelsesbasert reiseliv på Helgeland. (Nordlandsforskning, 10/2011) 
(Nordlandsforskning, 1010/2010) (Nordlandsforskning, 1011/2010). 
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i seg selv kan sees som en organisatorisk 

innovasjon. Nettverkene spiller en viktig rolle i å 

forbedre samhandling og utvikling av reisemål som 

helhet. 

 

Reiselivsbransjene er i mye større grad enn i de 

fleste andre næringer gjensidig avhengig av 

hverandre for å utvikles positivt. Eksempelvis er 

opplevelsesbransjen avhengig av at det finnes 

overnattingsmuligheter i nærområdet til å huse 

deres kunder eller at det finnes transportbedrifter 

som leder kundene til området. 

Overnattingsbransjen er på sin side avhengig av at 

det finnes opplevelser og attraksjoner i deres 

nærhet for å få turister til å sove i deres senger. 

 

Den gjensidige avhengigheten mellom overnatting, 

transport, servering, opplevelser og formidling gjør 

at det er store eksterne effekter av hver aktørs 

aktivitet. Med det menes at når en annen bransje 

øker sin omsetning, så påvirker deres vekst de 

andre bransjene positivt. Hvis en 

opplevelsesbedrift skaper et spennende produkt, 

så øker også omsetningen til hotell- og 

transportselskapene i området. Alle må bidra for at 

reiselivet skal blomstre, men det er 

kostnadsbesparende å la andre aktører satse på 

FoU, og deretter nyte godt av resultatet i etterkant. 

På grunn av dette fellesgodeproblemet i 

reiselivsnæringen er klyngeprogrammer som 

bringer bedrifter sammen nødvendig for at 

reiselivsnæringen skal kunne utnytte sitt potensial. 

 

Det har også vært en økning i antall 

reiselivsbedrifter som mottar støtte fra Innovasjon 

Norge. Økningnen har vært mest markant i 

Finnmark og Troms, men også Nordland har hatt 

en svak økning. Samme tendens vises ikke i 

tilsvarende fylker. Dette er vist i TABELL 7.12. 

 
 
 

TABELL 7.12 
Antall deltakere i programmer under Innovasjon 
Norge innenfor Reiseliv 

Fylke 2009 2010 2011 

Nordland 25 34 27 

Troms 5 42 23 

Finnmark 10 31 24 

Møre og 

Romsdal 
18 22 11 

Nord-

Trøndelag 
15 45 17 

Sogn og 

Fjordane 
18 15 16 

 

Kilde: Innovasjon Norge 

Note: Tallene er for bedrifter og korrigert for dubletter 

 
 

Det har skjedd en betydelig forbedring av de 

gjensidige koblingene mellom reiselivsbedrifter og 

forskningsmiljøene i Nord-Norge. Denne positive 

utviklingen har i stor grad skjedd på grunn av en 

statlig satsning på klyngenettverk og FoU-

virksomhet, gjennom tiltak som bl.a. 

Forskningsrådets og fylkeskommunenes VRI-

program (Virkemidler for regional innovasjon) med 

prosjektet «Opplevelsesbasert reiseliv» i Nordland 

og andre VRI-prosjekter innen reiseliv i Troms og 

Finnmark. Andre viktige prosjekter som har fungert 

som drivkraft bak det økte samarbeidet mellom 

reiselivsbransjene og FoU-sektoren er 

Arenaprogrammene «Innovative Opplevelser» og 

«Lønnsomme Vinteropplevelser», og 

Forskningsløft Nord, derunder 

forskningssamarbeidet «Opplevelser i Nord».   

 

Arenaprosjekter innenfor reiselivet har hatt en stor 

betydning for å gjøre reiselivsbedriftene mer 

innovative og styrke koblingene mot FoU og 

utdannelse. Prosjektet «Innovative opplevelser» 

som ble gjennomført i nordre Nordland i perioden 

2008-2012 har vært en viktig arena for samarbeid 

og kunnskapsutvikling mellom bedrifter og 

forskningssektoren. Evalueringen av «Innovative 



 

 

 KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON I NORD-NORGE | DAMVAD.COM 93 

 

Opplevelser» viser at bedriftene har gjennomført 

en omfattende innovasjonsaktivitet og at det var 

bred deltakelse gjennom hele prosjektperioden. 

Det har kommet frem at deltakerbedriftene scorer 

godt over gjennomsnittet for norsk næringsliv på 

innovasjon.  

 

«Innovative opplevelser» har også gitt opphav til 

dannelsen av nye samarbeidskonstellasjoner. 

Bedriftsnettverket «Arctic deLight» i Vesterålen 

oppstod i etterkant av «Innovative opplevelser», og 

fokuserer på utvikling av nordlysturisme gjennom 

samarbeid mellom reiselivsbedrifter og 

nordlysforskningen som foregår ved 

rakettskytefeltet på Andøya.  

 

Etableringen av det forskningsbaserte 

kompetansesentret NOVADIS ved 

Nordlandsforskning/UiN er også et eksempel på at 

nettverkssamarbeidet «Innovative opplevelser» har 

bidratt til å skape samhandling mellom 

reiselivsnæringen og forskningssektoren. Gjennom 

det nye senteret har reiselivsnæringen etablert et 

kontaktpunkt som gjør det lettere å knytte til seg 

relevant FoU-støtte i fremtiden, samt å skreddersy 

relevante etter- og videreutdannelsestilbud 

gjennom UiN.  

 

Et tredje og viktig resultat av klyngeprosjektet har 

vært etableringen av Nordnorsk 

Opplevelseskonferanse, som i løpet av de siste 

årene er blitt den viktigste møteplassen for 

erfarings- og kunnskapsutveksling innenfor 

opplevelsesnæringene i Nord, med internasjonale 

koblinger og bidragsytere.  Et siste tegn på at 

«Innovative opplevelser» har ledet og leder til 

positive effekter er at bedriftsnettverket er blitt 

videreført etter at Arena-perioden ble avsluttet i 

2012.  

 

Den positive utviklingen av samarbeid mellom 

reiselivsnæringen og FoU-sektoren i Nord-Norge 

kan være reiselivsnæringens svar på det tosidige 

lønnspresset skapt av sterk økonomisk vekst i 

Norge og svak økonomisk vekst hos våre 

handelspartnere. Gjennom økt kunnskap, bedre 

nordnorske reiselivsprodukter og samtidig større 

markedskunnskap for å tiltrekke de rette 

turistsegmentene, kan reiselivsnæringen øke 

konkurransekraften til den nordnorske turismen. 

Dersom økt kunnskap fører til mer effektivt 

samarbeid og bedret lønnsomhet vil man også øke 

talentattraktiviteten til reiselivsnæringen.  
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I dette kapittelet ser vi på mulighetene og 

barrierene for fremtidig verdiskaping i Nord-Norge. 

Hittil har vi identifisert og beskrevet at det er en 

rekke muligheter og barrierer for fremtidig 

verdiskaping i regionen. Vi har identifisert at det er 

et betydelig potensiale i å utnytte adgangen til de 

unike naturressursene. 

 

Det har blitt pekt på en rekke drivere og barrierer 

for å utnytte potensialet for verdiskaping i Nord-

Norge. Hvorvidt det er mulig å utnytte dirverne, og 

overkomme barrierene, avhenger av 

morgendagens situasjon. 

 

Dette kapittelet har som formål å analysere hva 

mulighetene for å utnytte driverne for økt 

verdiskaping er, og om det er mulig å overkomme 

barrierene.  

 

8.1 Sektoranalysene peker på vekst 

I forbindelse med denne kunnskapsinnhentingen 

har det blitt gjennomført fem sektorspesifikke 

analyser. Analysene har bl.a. hatt som formål å 

vurdere den fremtidige verdiskapingen i Nord-

Norge. De fem sektoranalysene knytter seg til: 

 Mineralnæringen 

 Fikseri, havbruk og øvrig marine næringer 

 Fornybar energi 

 Reiseliv 

 Annen industri og næringsvirksomhet 

 

Estimatene er gitt for 2030, 2050 og 2100. I denne 

analysen vil vi bare se på estimatene for 2030, da 

estimatene for 2050 og 2100 blir for usikre. 

Samtidig er estimatene for 2050 og 2100 en 

videreføring av de for 2030, og derfor blir 

konklusjonene langt på vei de samme. 

 

 

Sektoranalysene peker på vekst og fremgang i 

sysselsettingen. Det er bare innenfor reiseliv at det 

ikke vises til noen egentlig vekst i sysselsettingen. 

Analysen knyttet til fornybar energi oppgir ikke noe 

estimat for sysselsettingen, med det argumentet at 

næringen ikke er arbeidskraftintensiv. Det er helt 

korrekt, men vi har likevel estimert et tall for 

sysselsetting i denne næringen i 2030 på bakgrunn 

av deres estimat for fremtidig verdiskaping.
39

  

 

Sektoranalysene viser at sysselsettingen skal øke 

med 28 prosent samlet sett fra 2011 og fram til 

2030. Tallet fremkommer ved å samle de ulike 

framskrivningene fra de fem sektoranalysene. Vi 

benytter sektoranalysenes nøytrale 

framskrivninger. Derfor er veksten på 28 prosent et 

beskjedent anslag på bakgrunn av 

sektoranalysene.   

 

Veksten trekkes i stor grad av framskrivningen fra 

sektoranalysen for annen industri og 

næringsvirksomhet. For denne sektoren estimeres 

veksten i sysselsetting til å være 30.000. For de 

øvrige analysene er den absolutte veksten på 

rundt 2.400 sysselsatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      
39

 I «Fornybar energi» fremgår det at den nåværende verdiskapingen på 
6 mrd. kroner bygger 2.724 sysselsatte. Når verdiskapingen i analysens 
nøytrale framskrivning havner på ca. 10 mrd. kroner tilsvarer det en 
sysselsetting på 4.522, gitt en antakelse om at hver sysselsatt har 
samme nivå av verdiskapning. 

8 Fremtidens verdiskaping 
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Sektoranalyser 2011 2030 Vekst 
2011-2030 

Mineralnæring 1.205 1.508 25 % 

Fiskeri mv. 14.300 14.600* 2 % 

Forybar energi 2.724 4.521* 66 % 

Reiseliv 12.300 12.300 0 % 

Annen næring 98.093 131.155 34 % 

Samlet  128.622 164.085 28 % 

Samlet uten 

«annen næring» 
30.529 32.930 8 % 

Kilde: Sektoranalyser for fem forskelllige sektorer I Nord-Norge 

Note: For både fiskeri mv. og fornybar energi anvendes analysenes 

nøytrale estimater 

 
 

Det blir ytterst vanskelig for Nord-Norge å oppnå 

en privat sysselsettingsvekst på 28 prosent. 

Analysen i kapittel 3 så på arbeidsmarkedet og 

den demografiske utviklingen i Nord-Norge, og 

peker på flere faktorer som vanskeliggjør en slik 

vekst.  

 

For det første viser befolkningsframskrivningene til 

SSB at befolkningsveksten er under 5 prosent fra i 

dag og fram mot 2030. Det betyr at den ekstra 

arbeidskraften må komme fra andre steder.  

 

For det andre tyder utviklingen i Nord-Norge på at 

arbeidsstyrken er fallende, mens andelen av 

befolkningen over 67 år øker. Tendensene peker 

klart i denne retningen i perioden fra 2004 til 2013, 

hvor andelen av befolkningen over 67 år i Nord-

Norge har økt fra 13,25 prosent til 14,50 prosent. 

Den demografiske utviklingen setter dermed 

ytterligere press på arbeidsmarkedet.   

 

For det tredje er en forholdsmessig høy andel 

uføretrygdet. Andelen av arbeidsstyrken på 

uførepensjon i Nord-Norge ligger 2-3 

prosentpoeng over landsgjennomsnittet.  

 

 

Til slutt er det en økning i sysselsettingen i offentlig 

sektor. En mulig kilde til ledig arbeidskraft kunne 

være offentlig sektor, men sysselsettingen har økt 

12,4 prosent i denne sektoren fra 2000 til 2010. 

Dette tilsvarer 10.500 sysselsatte.Videre viser 

analysen at 6 av 10 nyansatte i Nord-Norge blir 

ansatt i offentlig sektor. Med den demografiske 

utviklingen er det lite som tyder på at det ikke vil 

skje en vekst i sysselsettingen i offentlig sektor 

også framover. 

 

Ser vi bort fra etterspørselen etter arbeidskraft i de 

øvrige næringene i Nord-Norge er analysen mer 

optimistisk. Tabell 8.2 viser at sysselsettingen 

forventes å øke med 2.401 sysselsatte hvis vi ser 

bort fra andre næringer. En slik vekst er det 

absolutt mulig å innfri fram mot 2030.  

Ovenstående beregninger bygger på et beskjedent 

estimat på utviklingen frem mot 2030. Både 

sektoranalysen for fiskeri, havbruk og nye marine 

næringer og for fornybar energi arbeider også med 

mer positive estimater.  

 

De mer positive estimatene tyder på at 

sysselsettingen forventes å øke med hele 39 

prosent. Tallet inkluderer ikke estimatet for 

utviklingen i sysselsetting for andre næringer. I 

absolutte tall betyr det en fremgang i 

sysselsettingen på omkring 12.000 fra 2011 til 

2030. Dermed havner Nord-Norge i samme 

flaskehalsproblemer som beskrevet tidligere.  

  

 
 
 
 
TABELL 8.1 
Fremskrivning av privat sysselsetting i Nord-Norge 
frem til 2030. 
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TABELL 8.2 
Fremskrivning av privat sysselsetting i utvalgte 
næringer i Nord-Norge frem til 2030. 

Sektoranalyser 2011 2030 Vekst 
2011-2030 

Mineralnæring 1.205 1.508 25 % 

Fiskeri mv. 14.300 24.000 68 % 

Forybar energi 2.724 4.676 75 % 

Reiseliv 12.300 12.300 0 % 

Samlet uten 

«annen næring» 
30.529 42.575 39 % 

Kilde: Sektoranalyser for fire forskellige sektorer i Nord-Norge 

 

 

8.2 Kompetanse er avgjørende for vekst 

Tilgang til arbeidskraft, og kompetent arbeidskraft i 

særdeleshet, er avgjørende for fortsatt 

verdiskaping. Ovenstående analyse peker på 

flaskehalser i arbeidsmarkedet. Det er vanskelig å 

øke verdiskapingen kun ved å utvide 

arbeidstilbudet. Hvis økt verdiskaping skal 

realiserers er det nødvendig at medarbeiderene 

blir mer produktive og dermed skaper høyere verdi 

per medarbeider.  

8.2.1 Behov for kompetanse 

De foretakene vi har intervjuet peker alle på 

kompetanse som et vigtig verktøy for framtidig 

verdiskaping. Dermed følger foretakene 

økonomisk vekstreori, som tilsier at økt 

kompetansenivå henger sammen med høyere 

verdiskaping.   

 

På spørsmålet om i hvilken grad et høyt 

kompetansenivå er viktig for deres næring/bedrift i 

2030, 2050 og 2100, svarer foretakene i de ulike 

næringene at kompetansenivå er det viktigste for 

både næringen og bedriften i årene som kommer.  

 

Økt kompetanse er avgjørende for vekst. 

Intervjuobjektene peker på det, og det bekreftes i 

analysene av utviklingen i 

utdannelsessammensetningen til næringene i 

Nord-Norge. Veksten i andelen sysselsatte med en 

master eller doktorgrad øker markant i Nord-

Norge. Det gjelder i det private næringslivet, hvor 

andelen har økt med 67 prosent, i sjømatnæringen 

og i reiselivsnæringen. I de to sisnevnte har 

andelen økt med hhv. 164 og 133 prosent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGUR 8.3 
Viktighet av kompetanser i de ulike næringene i Nord-Norge 

 Fiskeri Havbruk Reiseliv Nye marin 
næringer 

I hvilken grad er et høyt kompetansenivå 

viktig for din næring/din bedrift i 2030, 

2050 og 2100? 

Stor Stor Stor Stor 

 

Kilde: Intervju med 14 respondenter, SALT 2013 

Note: Det samlede svar respæsenterer det gjennomsnittlige svaret fra respondentgruppen, der de skulle vekte svaret fra ”ingen” via ”noe” til ”stor”.   
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TABELL 8.4 
Utvikling i utdannelsessammensetningen fra 2000 
til 2010 
 Vekst

1)
 

Nord-Norge, privat sektor 67 % 

Sjømat  164 % 

Reiseliv 133 % 

Resten av Norge, privat sektor 55 % 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

Note: Vekst i andelen med master- eller doktorgrad fra 2000 til 2010 

 
 

Det er ingen grunn til å tro at det ikke fortsatt vil 

være et stort behov for å øke andelen sysselsatte 

med master eller doktograd. Intervjuobjektene 

peker på det, og det samme gjør utviklingen siden 

årtusenskiftet.  

 

Samtidig er det et stort fokus på å øke 

professjonaliseringen i både sjømat- og 

reiselivsnæringen. For fiskeri og oppdrett har det 

allerede pågått en voldsom konsolidering og 

profesjonalisering av næringene. Skal denne 

utviklingen fortsette vil det fortsatt være et 

betydelig behov for økt kompetanse 

 

Det er ikke bare kompetanse på høyt nivå det er 

behov for. Det er spesielt faglært arbeidskraft på 

videregåendenivå det er behov for. Her peker også 

intervjuobjektene på at det er et stort behov for 

kompetent arbeidskraft på videregåendenivå, og 

spesielt innenfor fiskeri og reiseliv. Tal fra SSB
40

 

peger på, at de tre nordligste fylkene har de 

laveste gjennemstrømningsprosenter. Hvor 

gjennemstrømningsprosenten er 70 i hele Norge, 

er den 62 i Nordland, 63 i Troms og 49 prosent i 

Finnmark.  

 
 
 
                                                      
40

 Se Gjennemstrømning i videregående opplæring 2007-2012 

Dette er en utfordring.  Der jobbes med utvikling av 

fagskolerne i Nord-Norge. Der er stor 

oppmerksomhet rundt fagskoleutdannelse i Nord-

Norge. Alle tre fylkene har konkrete strategier for 

at redusere frafallet og samtidig jobbes det med 

særlige fokusområder for at imøtekomme 

næringslivets etterspørgsel.  

 

Bedriftene i fiskerinæringen i dag etterspør en 

kombinasjon av real- og formalkompetanse, med 

hovedtyngde innenfor real- og erfaringsbasert 

kompetanse. Aktørene har tilgang på arbeidskraft i 

regionene, men næringen er, og har i lang tid vært, 

avhengig av å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, 

spesielt til produksjon. For fremtiden tror aktørene i 

næringen at de i større grad vil etterspørre høyere 

kompetanse, for å drive utviklingen av næringen 

framover. 

 

Sitat fra ett av intervjuene: 
 
Fiskerinæringen etterspør i stor grad 
realkompetanse og erfaringskunnskap, allikevel 
ser vi at det i dag er større interesse for 
kompetanse i næringen enn det var for 20 år 
siden. Utfordringen for næringen er å fange opp 
erfaringskunnskapen og kombinere den med 
formell kunnskap.           
      

- Arvid Ahlquist, Norges Fiskarlag 
 

 

Reiselivsnæringen, og da spesielt den 

opplevelsesbaserte reiselivsnæringen, bærer preg 

av å bestå av små aktører, ofte etablert basert på 

hobby. Næringen er derfor i stor grad basert på 

realkompetanse. En endring er imidlertid i emning 

og næringen driver i dag en kompetanseheving for 

å bli mer profesjonalisert. Næringen har liten 

tilgang på personer med høyere utdannelse, og 

opplever at rekrutteringer er konkurranseutsatt. 

Dermed oplever også reiselivsnæringen et stort 

behov for kompetanse.  
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Sitat fra ett av intervjuene: 
 
Den opplevelsesbaserte delen av 
reiselivsnæringen er preget av mange små 
bedrifter etablert av personer som driver med 
det på hobbybasis, dette fører til at næringen 
ikke blir profesjonalisert nok. En systematisering 
og profesjonalisering av næringen må til for å få 
økt tilfang av kompetanse.  
 

-Trude Mørkved, Basecamp Senja  
 

 

8.2.2 Tilgang til kompetanse 

En viktig kilde for å dekke det framtidige behovet 

for kompetanse er at den er tilgjengelig. For 

kompetanse på høyere nivå betyr det tilgang til 

avgansstudenter fra høyskoler og universiteter.  

 

Universiteter og høyskoler spiller en viktig rolle i å 

forsyne arbeidsmarkedet i nærheten med 

kompetent arbeidskraft. En nylig offentliggjort 

rapport fra SSB (se Studentvandring, SSB (2013)) 

bekrefter dette. Analysen viser at 80 prosent av de 

som uteksamineres fra Universitetet i Nordland 

(UiN) blir i Nord-Norge. Tilsvarende tall for 

Universitetet i Tromsø (UiT) er 75 prosent.For 

2012 betyr det at UiT bidrar med 1.050 

nyutdannede til arbeidsmarkedet i Nord-Norge, og 

at UiN bidrar med 730 nyutdannede. I 2010 hadde 

26 prosent (tilsvarende 13.000 personer) av de 

nyansatte i Nord-Norge en bachelorgrad eller 

høyere. Bruker vi antallet avgangsstudenter fra 

universiteter og høyskoler i Nord-Norge, og holder 

disse tallene opp mot tallene fra 

Studentvandringsanalysen fra SSB, så vil 

universitetene og høyskolene bidra med drøye 

2.500 personer til regionen hvert år. Det tilsvarer 

knappe 20 prosent av de nyansatte i et enkelt år.   

 

Antallet studenter som uteksamineres fra 

universiteter og høyskoler i Nord-Norge er 

stigende. Dermed er det et økende tilbud av høyt 

kvalifisert arbeidskraft. Fra 2008 og fram til 2012 

har antallet nyutdannede økt med 37 prosent, fra 

2.361 i 2008 til 3.229 i 2012. 
 
 
 
 
 
 

 
TABELL 8.5 
Uteksaminerte fra kunnskapsinstitusjoner i Nord-
Norge 
Universi-
tet/Høyskole 

Antall uteksa-
minert i 2012 

Vekst i uteksa-
minerte 2008 til 

2012 

Univerisitet i 

Nordland 

915 31 % 

Universitet i 

Tromsø 

1.424 22 % 

Høgskolen i 

Finnmark 

348 22 % 

Samisk høgskole 16 220 % 

Samlet UoH I 
Nord-Norge 

3.229 36,7 % 

Kilde: NSD, Database for statistikk om høgre utdannelse 

 
 

For reiselivsnæringen er det en utfordring å få 

tilgang til de rette kompetansene. Intervjuobjektene 

trekker fram at de opplever stor konkurranse om 

den tilgjengelige kompetansen. For de øvrige 

næringene i fokus er det ikke tilsvarende 

utfordringer med å få tilgang til kompetanse.  

 

8.2.3 Å fastholde kompetanse 

En annen vesentlig utfordring er å holde på 

kompetent arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende 

for reiselivsnæringen, hvor flere av 

intervjuobjektene viser til at deres kompetente 

medarbeidere forsvinner.  

 

At det er vanskelig for reiselivsnæringen å holde 

på den kompetente arbeidskraften bekreftes i 

analysen av utdannelsessammensetningen i 

næringen i kapittel 6.3. Her fremgår det at andelen 

av sysselsatte med videregåendeutdannelse har 

falt med nesten 10 prosent i perioden 2000 til 
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2010. For hele Norge er det tilsvarende tallet 9 

prosent. Dermed er fallet det samme i resten av 

Norge som i Nord-Norge.   

 

Reiselivsnæringen trenger arbeidskraften, og 

ansetter derfor i økende grad ufaglært arbeidskraft. 

Fra 2000 til 2010 falt andelen sysselsatte uten 

formell kompetanse med bare 2 prosent. Til 

sammenlikning falt andelen med 7 prosent i privat 

sektor generelt i Nord-Norge, og med 17 prosent i 

privat sektor i resten av Norge, jf. tabell 6.9.  

 

Intervjuobjektene og sektoranalysene antyder at 

utfordringen skyldes en fragmentert næring, som 

er svært sesongbetont. Som en følge av dette er 

det ikke jobb til de sysselsatte gjennom hele året, 

noe som gjør det mer attraktivt å jobbe i andre 

næringer. 

8.2.4 Konkurranse fra andre næringer  

Arbeidsmarkedet er en flaskehals for økt 

verdiskaping i Nord-Norge. Derfor er tilgangen til 

ny, og gjerne mer kompetent arbeidskraft, 

avgjørende.  

 

Tilgangen kan komme gjennom nyutdannede fra 

regionen, som får jobb i Nord-Norge. Alternativt 

kan den komme gjennom mobilitet til regionen. 

 

For Nye marine næringer og Havbruk er det 

generelt ikke vanskelig å tiltrekke seg kompetanse. 

Intervjuobjektene i begge næringene peker på at 

de har et positivt omdømme og at de blir vurdert 

som en attraktiv næring å jobbe i. De har derfor 

ikke umiddelbart store utfordringer med å tiltrekke 

seg nye og kompetente medarbeidere.  

 

Med Nye marine næringer og Havbruk, samt andre 

sektorer i vekst, er det mulig å øke tilstrømningen 

av arbeidskraft utenfra. Næringene virker attraktive 

for den mobile delen av arbeidsstyrken. Samtidig 

er det lettere å finne en relevant jobb hvis det er 

flere nærigner i vekst, hvilket er avgjørende i 

lokaliseringen.  

 

 

Omvendt er det en utfordring at det er kamp om 

arbeidskraften i Nord-Norge. Næringer i vekst vil 

naturlig tiltrekke seg arbeidskraft, og samtidig 

spiller en stadig voksende offentlig sektor en viktig 

rolle i det samme arbeidsmarkedet. Det kan være 

vanskelig for deler av den private sektoren å 

konkurrere med offentlig sektor på lønn og 

arbeidsvilkår. 

 
 
 
TABELL 8.6 
Utvikling i antall sysselsatte fra 2000 til 2010 i 
privat og offentlig sektor 
Nord-Norge Vekst i prosent Absolutt vekst 

Private næringer  3,6 % 4.471 

Offentlig sektor 12,4 % 10.635 

Kilde: Spesialkjøring på SSB-mikrodata foretatt av DAMVAD 

 
 

 

8.3 Kunnskap avgjør konkurransen 

Forenklet kan det synes som om de 

produksjonsorienterte virksomhetene fokus på og 

investeringer i (formal)kompetanse, FoU og 

innovasjon er behovsstyrt. Slike virksomheters 

prioriteringer, med tanke på (formal)kompetanse, 

FoU og innovasjon, aktiviseres når virksomhetens 

konkurransekraft avhenger av utviklingen av nye 

produkter og markeder. Kunnskapsorienterte 

virksomheter styres av en diametralt omvendt 

logikk; her er anvendelse av (formal)kompetanse, 

FoU og innovasjon motoren i virksomhetenes 

etablering og en sentral del av virksomhetenes 

grunnprodukter.  

 

 

Det kan derfor være en udfordring at både 

forsknings- og innovasjonsnivået i Nord-Norge 
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generelt er lavt. At det er en udfordring 

understrekes av intervjuobjektenes vurdering av 

forskning og innovasjons viktighet for fremtiden. 

Stort sett alle intervjuobjektene svarer at forskning 

og innovasjon vil ha stor betydning for deres bedrift 

og næring i 2030, 2050 og 2100.  

 

8.3.1 Bruk av virkemidler 

Med tanke på ovennevnte utfordring bør det 

fokuseres på å øke forskning og innovasjon i Nord-

Norge. En effektiv måte å øke forskning og 

innovasjon på er gjennom forskjellige virkemidler. 

 

Derfor er det positivt å se at antallet foretak som 

deltar i virkemidler under Innovasjon Norge er 

økende i sjømatnæringen. Fra 2010 til 2011 steg 

antallet foretak som deltok i programmer under 

Innovasjon Norge med 21 foretak, tilsvarende en 

økning på 23 prosent.  

 

Det motsatte bildet tegner seg for 

reiselivsnæringen. Det er en stigning i antall 

deltakere fra 2006 til 2011, men som det fremgår 

av figur 8.8., så er det et fall fra 2010 til 2011. til 

2011.  

 

For Nord-Norge som helhet, tegner det seg derfor 

et bilde av manglende tilslutning til programmeri 

regi av Innovasjon Norge. Det er et fall på detakere 

fra 886 til 556 på bare to år. 

 
 
 
TABELL 8.8 
Deltakelse i virkemidler under Innovasjon Norge 

 2009 2010 2011 

Sjømat 0* 90 111 

Reiseliv 40 107 74 

Foretak i 

Nord-Norge. 
886 691 556 

Kilde: Innovasjon Norge 

Note: Det er mulig det har skjedd en registreringsfeil hos Innovasjon 

Norge i 2009. Det er hvert fall ikke mulig å finne noen foretak innenfor 

Sjømat i dataene. 

  

Intervjuobjektene peker på at virkemidler er 

avgjørende for å løfte forskningen, 

 
 
TABELL 8.7 
Viktigheten av innovasjon og kunnskapsnettverk for ulike næringer i Nord-Norge 

 Fiskeri Havbruk Reiseliv Nye marine 
næringer 

Hvordan vil innovasjonsgraden til bedriftene i 

næringen/din bedrift være i 2030, 2050 og 2100? 
Stor Stor Stor Stor 

I hvilken grad vil FoU-aktiviteten og 

innovasjonsverktøy spille en rolle for sentrale 

funksjoner, som produktutvikling og 

markedsføring hos bedrifter i næringen/din 

bedrift i 2030, 2050 og 2100? 

Stor Stor Stor Stor 

I hvilken grad har næringen/din bedrift kontakt 

med forskere ved universiteter, høgskoler og 

andre kunnskapsaktører i 2030, 2050 og 2100? 

Noe Noe Stor Stor 

 

Kilde: Intervju med 14 respondenter, SALT 2013 

Note: Gjennomsnittlig svar for respondentgruppen, der de skulle vekte svaret fra «ingen» via «noe» til «stor».   
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kunnskapsnivået og innovasjonen i foretakene i 

Nord-Norge. Derfor er det helt avgjørende at 

virkemidlene designes slik at de er anvendelige for 

målgruppen. Hvis målgruppen er foretak med lav 

formell kompetanse, uten forskningsinvesteringer 

og uten erfaring med innovasjonssystemet, skal 

ikke virkemiddelet designes til å øke forskningen. 

Tvert imot skal virkemiddelet skape rammen for at 

disse foretakene blir løftet inn i 

innovasjonssystemet. 

 

En evaluering av det danske virkemiddelet 

«Innovationsnetværk» viser nettopp dette. Her 

identifiseres ulike typer deltakere avhengig av 

deres erfaring med og bruk av 

innovasjonssystemet. Det er en klar overvekt av 

såkalte noviser i innovasjonssystemet blant 

deltakerene i dette virkemiddelet. Det vil si en 

overvekt av foretak uten erfaring med forskning, 

innovasjon og kunnskapssamarbeid.  Målet til 

innovasjonsnettverket er å løfte deltakerene inn i 

systemet og gradvis styrke deres kunnskap, 

innovasjon og forskning. Figur 8.9 illustrerer denne 

utviklingen. 

 

Noen av respondentene peker på at designet på 

virkemidlene i dag ikke er tilsvarende, og trekker 

fram følgende: «… virkemiddelapparatet beveger 

seg mer og mer mot nasjonale standarder gjør at 

det blir vanskeligere for bedrifter å henge med på 

prosessen, og faller dermed heller av». Videre 

peker de på at virkemiddelapparatet ikke er synlig 

nok og at: «det virkemiddelapparatet opplever i 

dag er en nedgang i antall bedrifter som søker på 

midler: dette skyldes at det er mange små bedrifter 

i Finnmark, så lenge det går godt i bedriftene 

brukes det ikke humankapital på FoU- og 

innovasjonsarbeid. Bedriftene i Finnmark hevder at 

det har så mye oppdrag og så mye jobb at de ikke 

har kapasitet til å tenke strategisk for utviklingen 

framover.»  

 

De private investeringene i forskning er fallende i 

Nord-Norge. Dermed ser det ikke ut til at de ulike 

virkemidlene har den ønskede effekten. Man skal 

 
 
FIGUR 8.9 
Virkemiddelet innovasjonsnettverk gjør noviser til eksperter i innovasjonssystemet 

 

Kilde: DAMVAD, 2012 
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imidlertid være påpasselig og ikke evaluere 

programmer og virkemidler ut fra 

makroøkonomiske tall. Hvis man ønsker å vurdere 

de enkelte virkemidlene, bør de evalueres særskilt.  

 

Så langt er det gjennomført en evaluering av 

ARENA-programmet (Menon, 2011), som dekker 

ARENA-prosjekter fra 2000 til 2011.Det finnes 

også en egen evaluering av ARENA Innovative 

Opplevelser (Oxford Research, 2012) samt 

Følgeevaluering av Forskningsløft Nord (Oxford 

Research, 2012). Evalueringene tegner et bilde av 

at programmene er på vei til å nå sine 

målsetninger. Det er imidlertid vanskelig å si noe 

om programmernes reelle effekt ettersom det ikke 

er satt opp kontrollgrupper for å overkomme 

selvseleksjon. OECD (2004) peker på, at 

programdeltakeres syn på virkemidlet ikke ansees 

for å være evaluering, men snarere monitorering.   

 

Dessuten er svarene subjektive, hvilken kan gi 

anledning til overvurdering av effektene. Det kan 

således anbefales at det gjennomføres 

evalueringer som følger internasjonale guidelines 

på området. Det finnes en rekke guidelines for 

gjennomføring av programmer og virkemidler, 

eksempelvis Eurostat (2002), RTD Evaluation tool 

box, OECD (2006) “Outline of principles in impact 

evaluation, Gertler, Paul (the World Bank Group) 

(2011): “Impact evaluation in practice” 
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I dette kapittelet presenterer vi forslag til tiltak som 

kan styrke verdiskapingen i Nord-Norge. 

Anbefalingene bygger på datainnhentingen 

presentert tidligere i rapporten.   

 

Rapporten analyserer hvordan utdannelse, 

kompetanse, forsking og innovasjon er viktig for 

økt verdiskaping. Rapporten ser på hvorvidt økt 

utdannelse og forskning kan styrke verdiskapingen 

i privat næringsliv i Nord-Norge generelt, men har 

også hatt et særskilt fokus på de utvalgte 

næringene sjømat, nye marine næringer og 

reiseliv. 

 

9.1 Styrk utdannelsesnivået og få vekst 

I de vestlige økonomiene spiller formelt 

utdannelsesnivå en avgjørende rolle for økt vekst. 

Dette skyldes blant annet behovet for å takle mer 

omfattende, spesialiserte og internasjonaliserte 

verdikjeder. Kravene til kvalitet er dessuten 

stigende i de fleste markeder.  

 

Denne analysen viser at nordnorsk næringsliv står 

overfor kompetansemessige utfordringer. Dette 

skyldes følgende forhold:  

 For det første vokser arbeidstilbudet mindre i 

Nord-Norge enn i resten av landet. Det 

svekker isolert sett mulighetene for økt 

verdiskaping.   

 For det andre ser vi at kompetansenivået er 

lavere i Nord-Norge enn for resten av landet. 

Dette gjelder spesielt privat sektor.  

 For det tredje ser vi at foretakene i Nord-Norge 

får mindre tilgang til høyt utdannede, 

sammenlignet med resten av Norge. Veksten i 

høyt utdannede er større i Nord-Norge enn i 

resten av landet, men de høyt utdannede er 

stort sett ansatt i offentlig sektor.   

 

På bakgrunn av analysene av det formelle 

kompetansenivået i Nord-Norge kommer rapporten 

med følgende anbefalinger:  

 Styrk utdannelsesnivået hos sysselsatte i alle 

næringer.  

 Satsing på økt utdannelse skal ikke begrenses 

til høyere utdannelse. Tvert i mot. Analysene 

peker på at det er et stort behov for å styrke 

nivået på alle typer utdannelse over 

grunnskolenivå i Nord-Norge.  

 Gjør det attraktivt å arbeide i private næringer 

framfor i offentlig sektor.  

 

Det bør deretter utarbeides en særskilt regional og 

næringsspesifikk innsats for å imøtekomme 

behovene. Det er klare forskjelller i 

utdannelsessammensammensetningen i Troms, 

Nordland og Finnmark. Disse forskjellene tilsier at 

det er behov for regionale planer og innsatser.  

 

Som påpekt tidligere henger fremtidige muligheter 

nært sammen med at arbeidsstyrkens 

kvallifikasjoner styrkes. Derfor foreslår vi at det 

igangsettess en fokusert innsats for å 

oppkvalifisere eksisterende arbeidsstyrke. I 

sjømatnæringen og i spesielt i fiskeri er det en høy 

andel av de sysselsatte som er uten formell 

utdannelse. Hvis ikke dette endres, er det vår 

vurdering at mulighetene for fortsatt økt 

verdiskaping i sjømatnæringen og fiskerinæringen 

vil bli vesentlig svekket.  

 

9.2 Kunnskap er en driver for utnyttelse av 

naturressurser 

Gjennom intervjuene har vi fått innblikk i 

respondentenes tanker om innsatsfaktorer og tiltak 

som kan utløse driverne og redusere barrierene for 

utvikling og verdiskaping i de utvalgte 

kystnæringene i nord. Styrking av samarbeid 

mellom bedrifter i næringene og FoU- og 

9 Anbefalinger 
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kunnskapsinstitusjoner, er et tiltak som er blitt 

fremmet av informanter fra alle næringene. En 

forenkling av søknadsprosesser til ulike typer 

virkemidler er et annet tiltak som blir holdt fram 

som sentralt, på tvers av næringene.  

 

Det er behov for en næringsspesifikk tilnærmning 

for å utløse næringenes vekstopotensial. Det er 

imidlertid forskjell på å øke formelt kunnskapsnivå 

og på å øke forskningsinnsatsen innenfor 

næringene fiskeri, havbruk, nye marine næringer 

og reiseliv. Derfor vil det også være forskjell på de 

ulike forskings- og innovasjonspolitiske 

virkemidlene som bør benyttes.  

 

På bakgrunn av analysene av forskning og 

innovasjon i Nord-Norge anbefaler vi følgende:  

 Det bør fortsatt vektlegges å sikre tilgang på 

kunnskap i global toppklasse for næringene 

nye marine næringer og havbruk. Det er 

således viktig med forskning og 

kunnskapssamarbeid på høyt nivå. Her spiller 

Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bodø 

avgjørende roller, bl.a. på bakgrunn av 

mengden av ressurser som tilføres 

universitetene. Det bør fokuseres på arenaer 

for forskningssamarbeid mellom foretak og 

universiteter. 

 For reiseliv og fiskeri er det mer aktuelt å få 

gjort flere virksomheter kjent med 

innovasjonssystemet. Flere foretak bør delta i 

kunnskapsnettverk fordi dette vil bidra til å 

styrke foretakenes innovasjonssamarbeid. 

Denne anbefalingen er også i tråd med 

anbefalingen fra SINTEFs sektoranalyse av de 

marine næringene.  

 Samtidig er det viktig at den private 

forskningsinnsatsen økes betraktelig. Analysen 

peker på at forskningsinvesteringene i 

foretakene er fallende over tid.  

 

9.3 Særlige anbefalinger for ulike næringer 

I det følgende presenteres en rekke anbefalinger 

som er fremmet av representantene fra de ulike 

næringene analysen har vektlagt. Respondentene 

har fremmet relevante og gode betraktninger som 

bør tas med i vurderingene av fremtidige 

handlinger på området. Likefult holder vi fast på 

våre anbefalinger fra avsnitt 9.1 og 9.2.  

9.3.1 Fiskeri  

Analysene gjennomført i denne rapporten peker på 

at utdannelse er den viktigste driveren for fortsatt 

vekst innen fiskeri. Vi mener at hovedanbefalingen 

for fiskerinæringa må være å løfte 

utdannelsesnivået på eksisterende arbeidsstyrke i 

form av etter- og videreutdannelse. Samtidig er det 

vår anbefaling at det generelle utdannelsesnivået 

må øke gjennom tilgang til kvalifisert arbeidskraft.  

 

Aktører fra fiskerinæringen hevder at et tiltak som 

kan øke FoU- og innovasjonsinnsatsen i næringer i 

nord, er tilgang på risikovillig kapital. 

Fiskerinæringens mange små aktører er avhengig 

av investorer eller et virkemiddelapparat som er 

villig til å ta risikoen for arbeid med FoU og 

innovasjon.  

 

Virkemiddelapparatet tilbyr i noen grad ordninger 

som skal bidra til kapital, men søknadsprosessen 

er ofte tidkrevende og avansert, noe som fører til 

at næringen ikke benytter seg av dette. 

Fiskerinæringen har liten erfaring med å jobbe i 

nettverk, og et ønsket tiltak er å utvikle arenaer for 

samarbeid mellom aktører og næringen. Aktørene 

foreslår å tilby arenaer eller klyngerettede 

virkemidler der de i fellesskap kan jobbe med FoU, 

for slik å møte utfordringen med at de ofte ikke har 

mulighet til å drive forskning i egen regi.  

 

Utviklingsprogrammer, som ARENA- og FRAM 

programmene til Innovasjon Norge, blir fra flere 



 

 

 KOMPETANSE, FORSKNING OG INNOVASJON I NORD-NORGE | DAMVAD.COM 105 

 

aktørene nevnt som tiltak som kan styrke drivere 

og redusere barrierer. For småbedrifter fungerer 

utviklingsprogrammer som kompetanseheving 

internt i bedriftene. Styrking av slike tilbud er derfor 

tiltak som kan øke FoU- og innovasjonsinnsatsen i 

fiskerinæringen.  

 

Det er viktig at det synliggjøres at aktørene er en 

del av en verdikjede. Regjeringens satsning på 

norsk sjømatnæring fremmes av informantene som 

er positivt tiltak som samler næringen, og gjør at 

alle ledd i næringen kan jobbe mot et felles må i en 

felles verdikjede. 

 

På bakgrunn av analysen vil vi peke på følgende 

anbefalinger:  

 Tilgang på risikovillig kapital. 

Virkemiddelapparatet bør få større kapasitet til 

å være villig til å ta risiko. 

Virkemiddelapparatets søknadsprosesser bør 

ikke bli for tidkrevende siden det virker 

hemmende for innovasjon. 

 Samarbeid. Utvikling av arenaer for 

samarbeid mellom aktørene i næringen, og 

med FoU og kunnskapsinstitusjoner. 

 Kompetansebygging. Forsterke 

utviklingsprogrammer for fiskerinæringen, 

ARENA-programmer og FRAM-programmer.  

 Norsk sjømatnæring. Regjeringens satsing 

på norsk sjømatnæring fører til at aktørene i 

næringen føler at de er en del av en verdikjede 

i utvikling, og er et tiltak som bør forsterkes. 

9.3.2 Havbruk 

Innen havbruksnæringen er det helt avgjørende at 

det skjer et kompetanseløft. Næringen har allerede 

gjennomgått en markant konsolidering og 

effektivisering. Det er viktig at det stimuleres til en 

fortsat tutvikling for næringen, slik at utviklingen 

ikke stagnerer. Derfor er det vår sentrale 

anbefaling det arbeides for å øke kompetansen i 

næringen.  

  

Aktørene fra havbruksnæringen uttrykker et felles 

ønske om forbedret infrastruktur for 

næringsvirksomhet i nord. Virksomhetene i denne 

næringen bruker enorme ressurser på logistikk, og 

ser god infrastruktur som avgjørende for 

næringsutvikling.  

 

Også aktørene i havbruksnæringen foreslår 

forenkling av søknadsprosesser som et tiltak for 

økt FoU og innovasjon i regionen. Det hevdes at 

prosessen tar for lang tid og at dette er et hinder 

for innovasjonsutviklingen i bedriftene.   

 

Informantene vi har vært i kontakt med fra 

havbruksnæringen, hevder at det er god tilgang på 

utdannelser i regionen som tilbyr den 

kompetansen næringen etterspør. Barrieren som 

skaper kompetanseutfordringer for denne 

næringen er rekruttering av studenter til 

utdannelsene, og arbeidskraft til bedriftene. Tiltak 

som må igangsettes er omdømmebygging av 

næringen som helhet, som viser ungdom at 

havbruk og havbruk er attraktive yrkesveier. Det er 

svært viktig for næringen at det bygges gode, 

attraktive lokalsamfunn. Virksomheter med formål 

om å drive havbruk er ofte plassert i distriktene på 

grunn av tilgang til råvarer. Lokaliseringen skaper 

samtidig en utfordring knyttet til å holde på 

kompetent arbeidskraft. Skal bedriftene i 

havbruksnæringen beholde arbeidskraften, er de 

avhengige av attraktive lokalsamfunn med gode 

offentlige tilbud, hvor unge, høyt utdannede 

personer ønsker å bosette seg.  

 

På bakgrunn av ovenstående analyse vil vi fremme 

følgende anbefalinger:  

 Bedring av infrastruktur. Å gjøre det mindre 

utfordrende å frakte produkter langs norske 

veier. Privat bedrifter skal ikke være nødt til å 

bruke tid på samferdselspolitikk. 
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 Endring av søknadsprosesser. 

Søknadsprosesser hos virkemiddelapparatet 

er for tidkrevende og virker hemmende på 

innovasjon.  

 Omdømmebygging.  Fokus på 

omdømmebygging for næringen, og å gjøre 

det attraktivt for unge å søke seg arbeid i 

havbruksnæringen.  

 Oppbygging av attraktive lokalsamfunn. 

Skal bedriftene beholde kompetent 

arbeidskraft, er de avhengig av stabile 

lokalsamfunn med gode offentlige tilbud. 

9.3.3 Reiseliv 

Anbefalingene for reiselivsnæringen er ikke 

særskilte for Nord-Norge. Dette er en næring som 

opplever de samme utfordingene i Nord-Norge så 

vel som i resten av landet. Det er derfor vår 

anbefaling at man i høyere grad koordinerer 

regionale initiativ og implementerer løsninger som 

har fungert andre steder, og dermed lærer av 

hverandre.   

 

Aktørene fra reiselivsnæringen hevder at 

samarbeid i form av nettverk og klynger er tiltak 

som fører til økt FoU- og innovasjonsinnsats hos 

bedriftene i næringen. Prosjekter som ARENA 

Innovative Opplevelser har vist at denne type 

samarbeid i økende grad fører til FoU og 

innovasjon i bedriftene som har deltatt. 

Nettverkene bør fokusere på en kombinert 

sammensetning av aktører, organisasjoner og 

FoU- og kunnskapsinstitusjoner. Arenaer som 

dette, fungerer som kompetanseheving for 

bedriftene, noe næringen som helhet har behov 

for. Den opplevelsesbaserte delen av 

reiselivsnæringen er en prematur næring, med 

behov for kompetanseheving generelt og en 

spesialisert kompetanse innenfor 

opplevelsesproduksjon.   

 

På linje med flere av de andre utvalgte 

kystnæringene, hevder også reiselivsnæringen at 

virkemiddelapparatets søknadsprosesser bør 

forenkles. Det er for tid- og ressurskrevende å 

komme gjennom en søknad om midler, noe som 

virker hemmende på innovasjonsutviklingen i 

bedriftene. Søkbare midler må gjøres mer 

tilgjengelig ved at det blir enklere for bedrifter å 

søke på, blant annet ved at de må presenteres på 

er språk som er forståelig.  

Forskningen som produseres omkring 

reiselivsnæringen i dag må være relevant og 

forståelig for næringen. Det bør bli bedre 

kommunikasjon mellom FoU-miljøer og aktører fra 

næringen. Næringen ønsker mindre forskning på 

historiske data, og heller et økt fokus på anvendt 

forskning. Næringen og forskningsmiljøene bør 

utvikle et felles språk som gjør at forskningen 

enkelt kan bli omsatt i bedriftene. 

 

På bakgrunn av ovenstående analyse vil vi fremme 

følgende anbefalinger:  

 Samarbeid/nettverk/klynger. Styrking av 

samarbeid/ nettverk/ klynger mellom 

reiselivsaktører, FoU-miljøer og 

kunnskapsinstitusjoner. 

 Kompetanseheving. Styrke kompetansen i 

næringen. Det bør fokuseres på en spisset 

kompetanse innenfor for eksempel 

opplevelsesproduksjon.  

 Søknadsprosesser. Virkemiddelapparatet må 

utvikle seg i takt med næringen, og forenkle 

søknadsprosessene. 

 Forskning. Forskningen som produseres må 

være relevant og forståelig for næringen.  

 

9.3.4 Nye marine næringer 

Det som er mest avgjørende for fortsatt vekst 

innen nye marine næringer, er kontinuerlig tilgang 

på kunnskap på høyest, internasjonalt nivå. Derfor 

er virkemidler som bidrar til å styrke samspillet 
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mellom foretak og universitetene i Tromsø og 

Bodø vår hovedanbefaling. Dette har den 

konsekvens at det på universitetene i Tromsø og 

Bodø fortsatt bør satses betydelig på å forske på 

eksempelvis marin bioprospektivering.  

 

Aktører fra nye marine næringer hevder at søkbare 

midler og finansieringsordninger må gjøres mer 

tilgjengelig for virksomheter som ønsker å søke på 

midler. Søknadsprosessene er tidkrevende, noe 

som gjør at bedrifter mister interessen eller ikke 

har ressurser tilgjengelig til å bruke på søknader. 

Det virker hemmende på innovasjon at det tar så 

lang tid, og et tiltak som foreslås å ha tilgjengelige 

årlige, frie midler avsatt til å bruke på spektakulære 

innovative ideer. Det er viktig for utvikling av 

innovasjon at virkemiddelapparatet ikke bare 

jobber ut i fra tre- og femårsplaner.  

 

Samarbeid blir trukket fram som et sentralt tiltak for 

å øke FoU- og innovasjonsinnsatsen i bedriftene i 

nye marine næringer. Styrket samarbeid mellom 

næringsaktører, organisasjoner og FoU- og 

kunnskapsinstitusjoner vil kunne fremme 

næringsrettet og relevant forskning. Flere av 

aktørene fra nye marine næringer hevder at et 

tiltak som kan øke innovasjonen i næringen, kan 

være økt fokus på presentasjon av forskning. 

Formidling av forskning som gjør den forståelig og 

mulig og omsette i bedrifter, vil gjøre flere bedrifter 

motivert til å ta i bruk forskningen som blir 

produsert.  

 

På bakgrunn av analysen vil vi peke på følgende 

anbefalinger:  

 Støtteordninger og finansieringstilskudd. 

Ordninger som SkatteFUNN, Norges 

Forskningsråd, MABIT, og programmer hos 

Innovasjon Norge må forsterkes, 

tilgjengeliggjøres og ikke ha for vanskelige 

søknadsprosesser.  

 Virkemiddelapparatet. Man bør legge til rette 

for innovasjon ved å ha frie, tilgjengelige midler 

som kan investeres i spektakulære ideer, ikke 

bare jobbe ut fra femårsplaner. 

 Etter- og videreutdannelse. Sentralt for 

kompetanseheving i næringen.  

 Samarbeid. Styrke samarbeid mellom aktører 

i næringen, FoU-miljøer og 

kunnskapsinstitusjoner. 

 Fokus på formidling av forskning. Mye 

forskning blir gjort, men ikke presentert eller 

omsatt i bedrifter. Det må utvikles nye metoder 

for formidling av forskning slik at den blir 

forståelig og kan omsettes i virksomhetene.  

 

9.4 Våre forslag til handlinger  

Vår analyse peker på at det er forskjellige behov 

for kompetanse- og innovasjonsløft innenfor de 

ulike næringene. Derfor vil våre forslag til 

handlinger variere noe mellom næringene.  

 

Analysen peker på følgende forslag til handling:  

 Handling 1: Styrk etterutdannelsestilbudet 

på høgskoler og universiteter: Det er et 

behov for å løfte utdannelsesnivået i alle 

næringer. Særlig innen fiskeri og reiseliv er det 

behov for å øke kompetansen utover 

grunnutdannelsen. Vi foreslår derfor at det i 

samarbeid med regionens høgskoler og 

universiteter etableres etterutdannelseskurs for 

ledere og andre sysselsatte i disse næringene. 

Dette vil løfte det formelle kompetansenivået 

og potensielt bidra til økt nettverksdannelse 

ved at ledere og medarbeidere møtes og 

studerer sammen. 

 Handling 2: Motivér bedrifter til å opprette 

flere lærlingplasser. Det er stor mangel på 

fagutdannede og det utdannes for få personer 

innenfor dette området. En av årsakene er 

mangel på lærlingplasser. Vi anbefaler derfor 
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at det systematisk arbeides for å øke antall 

lærlingplasser, både på et statlig-, 

fylkeskommunalt- og kommunalt nivå, 

 Handling 3: Øk antall uteksaminerte 

studenter og rett studiene mot bedriftenes 

behov. Det er fortsatt et behov for å øke 

andelen av høyt utdannede i Nord-Norge. Det 

gjelder alle næringer, men spesielt de 

næringene som er mer kunnskapsintensive, 

som oppdrett og nye marine næringer. 

Studiene skal møte bedriftenes behov. Vi 

foreslår at satsingen på fagdager og 

møteplasser mellom FoU og næringsliv økes. 

Fokus kan være på hva slags stillinger 

næringslivet kan tilby og hva slags framtidige 

behov for kompetanse de har. Dette kan også 

være en måte å sikre at flere nyutdannede 

ender opp i privat sektor.  

 Handling 4: Sikre uformelle møteplasser for 

bedrifter og universiteter: Fagdagene kan 

også støtte opp om dialog mellom næringslivet 

og universitetene. En slik dialog vil kunne 

styrke muligheten for videreutvikling av 

samarbeid mellom universitetene og 

næringslivet.  

 Handling 5: Utarbeide strategier for 

forskning og innovasjon. Det er behov for å 

øke forsknings- og innovasjonsinnsatsen i 

Nord-Norge. Bedriftene i de ulike næringene 

har ulike utgangspunkt og det bør gjenspeiles i 

de initiativene som settes i gang. Vi foreslår at 

det oppmuntres til å utarbeide egne 

forsknings- og innovasjonsstrategier for de 

ulike næringene. Fylkeskommunene kan være 

koordinator for slike, f.eks. ved at 

fylkeskommunenes FoU-strategier utfordrer 

representanter for ulike næringer til å utarbeide 

egne nærinngsbaserte strategier.  

 Handling 6: Gi universiteter og høyskoler 

en mer sentral rolle i klynger og nettverk. 

Universitetene spiller ikke en sentral rolle i 

eksisterende klynger og nettverk. Vi foreslår at 

dette endres ved at universitetene og 

høgskolene får en viktigere rolle i eksisterende 

nettverk, eller at det etableres nye nettverk 

hvor disse har en mer sentral rolle.  

 Handling 7: Utarbeide nye initiativer for å 

øke forskning og innovasjon. Disse nye 

initiativene kan ta utgangspunkt i erfaringer fra 

utlandet, eksempelvis «viten-pilotordningen» 

eller innovasjonsnettverk fra Danmark. Disse 

initiativene er begge evaluert etter 

internasjonale standarder og det er påvist at 

de medfører både økonomiske effekter og 

atferdsendringer. 
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Intervjuprosess 

Utvelgelsen av respondenter ble gjort av SALT, i 

første omgang ble det jobbet frem et utvalg på i 

overkant av 70 respondenter som var interessante 

som intervjuobjekter. Antallet respondenter ble 

redusert til et reflektert og strategisk utvalg på 25 

sentrale aktører fra de ulike næringssegmentene, 

som sammen representerer bredde og mangfold i 

verdikjeden i de ulike næringene. Det ble søkt å 

kombinere representanter fra næringene med 

sentrale personer fra relevante organisasjoner og 

kompetansemiljøer fra næringene; fiskeri, havbruk, 

nye marine næringer og reiseliv, samt 

representanter fra det offentlige 

virkemiddelapparatet; fylkeskommunene, 

Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Det er 

i utvelgelsen lagt vekt på å ha en balanse mellom 

aktører fra de ulike næringene, samt balanse i 

geografisk plassering slik at fylkene Nordland, 

Troms og Finnmark er jevnt representert.  

 

Informasjonen ble innhentet gjennom 

telefonintervju, hvorpå informantene på forhånd 

fikk tilsendt intervjuguider. Det ble produsert fire 

ulike intervjuguider tilpasset bedrifter, 

organisasjoner, kunnskapsinstitusjoner og 

virkemiddelapparatet. Intervjuene ble med 

godkjennelse fra  respondentene tatt opp på lydfil 

og transkribert i etterkant. Avhengig av 

respondentene ble intervjuene gjennomført på 

mellom 40-60 minutter. Informasjonen som ble 

innhentet gjennom intervjuene ble benyttet til å 

produsere caser av utvalgte bedrifter som 

presenteres i rapporten. Det ble også produsert et 

notat hvor generelle funn ble presentert, i tillegg 

kommer sitater fra intervjuene frem ulike steder i 

rapporten.  

 

Registerdata - næringsbeskrivelse 

Den deskriptive statistikken i denne rapporten er 

resultater av uttrekk fra registerdata fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB).  

 

Vårt endelige datasett er en sammensetning av 

ulike datakilder hos SSB. Alle datakildene dekker 

årene 2000-2010, men noen observasjoner 

mangler nødvendig informasjon i enkelte år. F.eks. 

mangler noen foretak kommunenummer i noen av 

årene. Der det har vært mulig har vi derfor antatt at 

foretaket er lokalisert i samme kommune som året 

før. Det samme gjelder næringskode.  

 

I tillfeller hvor det har oppstått dubletter (to 

observasjoner av samme foretak i samme år) har 

vi sammenliknet næringskodene i året før og etter, 

og beholdt den observasjonen som er i samsvar 

med disse.  

 

Ikke alle foretak er med i hele perioden mellom 

2000 og 2010. Tallene som rapporteres i tabellen 

på således ses på som totalt antall ansatte i 

næringen i et bestemt år, eller den totale 

omsetningen i næringen. Det er dermed ikke gitt at 

det er de samme foretakene som står for 

omsetningen i en bestemt næring i 2010, som i 

2005.  

 

Som nevnt i kapittel 3 dekker ikke den datakilden 

som inneholder bearbeidingsverdi (verdiskaping) 

foretak innenfor primærnæringen. Derfor er alle tall 

som omhandler verdiskaping i sjømatnæringen 

kun tall for «øvrig sjømat», dvs. videreforedling og 

handelsleddet.  

 

Tabellen nedenfor viser hvilke næringskoder (etter 

Standard for næringsgruppering (SN2007)) som 

dekker Sjømat og Reiseliv i vår inndeling av 

næringene.  

Vedlegg 1: Metode og data  
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FIGUR 0.1 
Oversikt over næringskoder og næringsgrupper 

SN2007 Underkategori Hovedkategori 

03.1 Fiskeri Sjømat 

03.2 Oppdrett Sjømat  

10.2 Øvrig sjømat Sjømat 

10.411 Øvrig sjømat Sjømat 

46.381 Øvrig sjømat Sjømat 

47.230 Øvrig sjømat Sjømat 

55 Overnatting Reiseliv 

56 Servering Reiseliv 

79.9 Arrangørvirksomhet Reiseliv 

91.02 Drift av museer Reiseliv 

91.03 Drift av historiske steder Reiseliv 

91.04 Drift av “parker” Reiseliv 

49.393 Transport Reiseliv 

85.510 Idrett og rekreasjon Reiseliv 

90.020 Underholdning Reiseliv 

90.040 Kunstnerisk virksomhet Reiseliv 

93.110 Idrett og rekreasjon Reiseliv 

93.210 Drift av fornøyelsesparker Reiseliv 

93.291 Opplevelsesaktiviteter Reiseliv 

93.292 Fritidsvirksomhet Reiseliv 

93.299 Fritidsvirksomhet Reiseliv 

49.100 Transport Reiseliv 

49.391 Transport Reiseliv 

49.392 Transport Reiseliv 

50.102 Transport Reiseliv 

50.109 Transport Reiseliv 

50.300 Transport Reiseliv 

51.100 Transport Reiseliv 

 

Kilde: SSB og DAMVAD 2013 

Note: For flere av årene er SN2002 benyttet, men tabellen ovenfor viser 

tilsvarende næringskoder I SN2007 

 
 

 

Registerdata - utdannelse 

Næringenes utdannelsessammensetning er 

analysert ved å bruke mikrodata fra Statistisk 

sentralbyrås utdannelsesdatabase(NUDB). 

Informasjonen fra utdannelsesdatabasen er koblet 

på registre som inneholder informasjon om 

bedrifter og deres arbeidstakere. Til sammen gir 

disse koblingene oss en populasjon på 2 190 064 

individer i 2000, en populasjon på 2 267 218 

individer i 2005 og en populasjon på 2 457 693 

individer i 2010. 

 

Utdannelseslengde er delt inn i fem kategorier 

basert på definisjonene brukt i NUDB, Norsk 

standard for utdannelsesgruppering(NUS): 

1. Grunnskole: All fullført på grunnskolenivå 

(NUS-nivå 2). 

2. Videregående skole: All utdannelse på nivå 

med videregående skole inkludert påbygging til 

videregående skole (NUS-nivå 3, 4 og 5). 

3. Bachelor: Tre- og fireårig utdannelse på 

universitets- og høyskolenivå(NUS-nivå 6). 

4. Master: Universitets- og høyskoleutdannelse 

på fem år og mer, ikke inkludert doktorgrad 

(NUS-nivå 7). 

5. PhD: Fullført utdannelse på doktorgradsnivå 

(NUS-nivå 8). 
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