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FORORD

Ambisjonen med denne første utgaven av TTOenes årsrapport er å dokumentere en rekke relevante indikatorer som viser betydningen av TTO/KAenes
virksomhet. For å kunne komme frem til data som er etterprøvbare og som kan følges over tid, så har vi brukt bedriftenes organisasjonsnummer som 
primærdatakilde, og begrenset utvalget til de bedrifter hvor TTOene har eller har hatt eierandeler. Denne metoden gjør det mulig å måle en del av 
kjernevirksomheten til TTOene og kan sammenlignes med å kartlegge det innerste laget i løken på et relativt høyt detaljeringsnivå. Vi har også supplert med
data som TTOene rapporterer til Forskningsrådets program FORNY2020. 

Samtidig innebærer denne fremgangsmåten at svært store deler av TTOenes bidrag til virksomheter hvor de ikke har eller har hatt et direkte eierskap, helt 
faller ut fra denne analysen. Videre er det slik at når en TTO-bedrift blir solgt til et norsk eller utenlandsk selskap, så forsvinner organisasjonsnummeret, slik at 
verdiskapingsbidraget blir borte fra radaren. Det betyr at bidraget fra noen av de aller mest vellykkede kommersialiseringene og bedriftsetableringene ikke er 
med i tallmaterialet som her presenteres. Også her er ambisjonen å gradvis bygge opp en database som gjør det mulig å følge hva som skjer med bedrifter 
som blir kjøpt opp og inkorporerte i andre virksomheter og/eller forsvinner ut av landet. Den kanskje viktigste ringvirkningen TTOene bidrar med i 
forskermiljøene er å påvirke holdninger til kommersialisering i positiv retning. Det er vanskelig å finne større motivasjon til å selv prøve seg på 
kommersialisering enn når forskerkollegaer lykkes med å utvikle lønnsomme og nyttige produkter og tjenester basert på forskningsresultater. Denne effekten 
er vanskelig å måle kortsiktig, men den langsiktige utviklingen denne rapporten dokumenterer tyder på at TTOene og kommersialiseringsarbeid er i ferd med 
å bli en mer integrert del av forskningsinstitusjonenes virke. Det gjenspeiles blant annet i en kraftig økning i antall ideer, prosjekter, lisenser og 
bedriftsetableringer i 2013-2014. I tillegg øker interessen fra investorene kraftig i den samme perioden, noe som tyder på at kvaliteten i selskapene øker i takt 
med kvantiteten. 

Videre er det gjort en avgrensning som innebærer at vi her kun måler bidraget til norsk verdiskaping, omsetning, sysselsetting og skatteinntekter – ikke det 
som skapes av TTO-bedrifter i utlandet. Grunnen til at vi har gjort disse avgrensningene er et ønske om å få frem noen få "harde data" på hva samfunnet får 
igjen av direkte effekter i norsk økonomi på kort og mellomlang sikt. I kommende årsrapporter er målet å supplere dette utsnittet av en del av TTOenes
virksomhet og resultater, med harde data fra TTO-bedrifter som ikke mottar investeringer i form av eierkapital, men som får minst like verdifull 
kompetansetilførsel og forretningsutviklingsstøtte fra TTOene. Det er et forskningsprosjekt i seg selv å følge hva som skjer med oppkjøpte bedrifter, samt 
hvilke besparelser og kvalitetsforbedringer TTOene bidrar med til oppdragsgivere i offentlig sektor, særlig innen helse- og omsorgssektoren. Det vil bli en 
glede å utvikle robuste indikatorer, også på disse svært sentrale delene i av TTOenes virksomhet i kommende årsrapporter. God lesing. 

Daniel Ras-Vidal – daglig leder, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN)



OM OPPDRAGET OG RAPPORTEN

Menon Business Economics har gjennomført denne analysen på vegne av FIN/Abelia. 

Datamaterialet til analysen er basert på innrapportert aktivitet fra åtte TTOer via Forskningsrådets program  FORNY2020, data 
direkte fra TTOene, Rasmussen et al. Porteføljeanalyse av FORNY-bedrifter og regnskapsdata fra Brønnøysundregisteret. 

Rapporten er delt inn i to deler: 
• Fra idé til exit 
• Bidraget til samfunnet 

I delkapittelet Fra Idé til exit blir statistikk fra TTOene presentert. Her kan man se utviklingen fra tilfanget av ideer til prosjekter 
for deretter å bli lisenser, bedriftsetableringer til exits, samt hvordan utviklingen har vært fra 2005 til 2014. Til slutt presenteres 
rapporterte tall for hvor mye inntekter TTOene har generert gjennom salg av aksjer og lisenser. 

I delkapittelet Bidraget til samfunnet har Menon beregnet det samfunnsmessige bidraget fra bedrifter som har eller har hatt en 
TTO på eiersiden. Analysen er avgrenset til: 

• Selskaper hvor en TTO har eller har hatt eierskap
• Selskaper som har fulgt sin selskapsstruktur fra oppstart til i dag. Dette innebærer at selskaper som har blitt kjøpt opp 

eller fusjonert inn i andre selskaper ikke er med i datamaterialet. 
• Det er kun sett på selskapenes drift i Norge og hva de generer av omsetning, verdiskaping, skatt og sysselsetting i Norge. 



HVA GJØR EN TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE OG HVEM ER DE?

Technology Transfer Offices (TTO) kommersialiserer ideer 
basert på offentlig finansiert forskning i samarbeid med 
universiteter og høyskoler, helseforetak og 
forskningsinstitutter. 

I figuren under illustreres prosessen fra idé til salg og til 
slutt økt samfunnsøkonomisk nytte.

Åtte TTOer er inkludert i analysene: 

• Bergen Teknologioverføring (BTO) 
• Inven2
• Kjeller Innovasjon 
• NTNU Technology Transfer
• Norinnova
• Prekuator
• SINTEF TTO 
• Coventure

Oppdragsgiver for denne rapporten er Foreningen for 
innovasjonsselskaper i Norge (FIN). 



FRA IDÉ TIL EXIT



FRA 6000 IDÉER TIL 300 BEDRIFTSETABLERINGER OG SALG 

Perioden 2005 til 2014* 6000 3000 500 300 100***

2014** 750 500 100 50 10

Salgssuksesser i perioden 2005 til i dag  Salgssuksesser 2014/2015 

*Avrundet til nærmeste 100 **Avrundet til nærmeste 50
***Rasmussen:  Porteføljeanalysen 1994-2012 og estimert positive avhendinger for 2013 og 2014 

Idé Prosjekt Lisens Bedrift Positiv avhending
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Figur 1 Antall ideer fra 2005 til 2014 Kilde: Forskningsrådet 

I perioden 2005 til 2014 er det formidlet over 6000 ideer til 
TTOene. De siste to årene har tilfanget på ideer vært noe 
høyere enn tidligere år. I overkant av 500 flere ideer kom inn 
til TTOene i 2013 og 2014 enn i foregående toårsperiode. 

I 2014 ble 740 ideer vurdert av TTOene.

Figur 2 Antall prosjekter fra 2005 til 2014 Kilde: Forskningsrådet 

FRA IDÉ TIL PROSJEKT
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I perioden 2005 til 2014 har det blitt igangsatt over 3000 
prosjekter. I perioden 2011/2012 til 2013/2014 har det 
vært en sterk vekst i antall prosjekter, på hele 30 prosent. 

I 2014 ble det igangsatt i overkant av 500 prosjekter. En 
betydelig økning fra året før. 
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LISENSER OG BEDRIFTSETABLERINGER

Figur 3 Antall lisenser fra 2005 til 2014 Kilde: Forskningsrådet 

I perioden 2005 til i dag har rett i 
underkant av 500 lisenser blitt 
registrert hos TTOene. Det har 
vært en 38 prosent økning i antall 
lisenser den siste toårsperioden. 
Dette skyldes sterk vekst hos 
enkelte av TTOene. 95 lisenser ble 
registrert i 2014. 

Bransjefordelingen for perioden 
viser at det er flest lisenser 
registrert innenfor medisin, helse 
og bioteknologi.
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Figur 4 Antall bedriftsetableringer fra 2005 til 2014 Kilde: Forskningsrådet 

I perioden 2005 til 2014 er det 
registrert i alt 288 etableringer. 44 
nye etableringer ble registrert i 
2014. 

Bransjefordelingen viser at det er 
flest etableringer innenfor IKT. 
Andre store næringer er medisin, 
helse og human bioteknologi, 
offshore, energi og miljø. 
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Note 1 Bransjefordeling av lisenser er basert på perioden 1995-2012, men hovedandelen av lisenser ble registrert fra 2005.
Kilde: Rasmussen et al. 

Note 2: Bransjefordeling av bedriftsetableringer dekker perioden 2011 til 2014 og er uten NTNU TTO. Kilde: TTOene



AVHENDINGER MED POSITIVT RESULTAT

Figur 5 Antall avhendinger med positivt utfall per år i perioden 2005 til 2014 
Kilde: Rasmussen et al., 2013 og 2014 er estimert av Menon.
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I snitt har det blitt gjennomført ni avhendinger per år med positivt utfall i 
perioden 2005 til 2014. I 2014 var antall avhendinger med positivt utfall 
på snittet for perioden.

Avhendinger med positivt utfall er et av flere suksesskriterier for en 
kommersialiseringsaktør. Et positivt utfall er definert som oppkjøp eller 
driftsresultat over 100 000 kroner over to år.  



KAPITALINNHENTING FRA PROSJEKT TIL BEDRIFT 

Figur 6 Innskutt egenkapital og langsiktig gjeld fra 2005 til 2014, milliarder kroner 
Kilde: Brønnøysundregisteret. 2014 innhentet direkte fra TTOene.

En TTO bidrar til å skape utvikling i bedrifter gjennom å legge til rette for vekst. 
Bedriftene er avhengig av kapital for å utvikle produktene sine. I perioden 2005 
til 2014 er det registrert en samlet kapitalinnhenting på 6,2 milliarder kroner. 

I 2014 ble det alene innhentet 1,2 milliarder kroner. 2014 utmerker seg 
sammen med 2013 som et sterkt år når det kommer til kapitalinnhenting. 
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Figur 7 Kapitalinnhenting 2014 – representerer 1,2 milliarder kroner. Kilde: TTOene
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Medisin, helse og human bioteknologi er den næringsgrupperingen som har 
reist høyest kapitalinnhenting i 2014. Hele 65 prosent av kapitalinnhentingen 
gikk til bedrifter innenfor denne bransjen. 17 prosent av kapitalinnhentingen 
mangler bransjeinndeling. 

Note 1: Tallene over er kun for selskaper som har bestått i sin struktur og ikke blitt oppkjøpt, midler til prosjekter er 
ikke inkludert. Verdiene er derfor undervurdert i så måte.
Note 2: Tilbakeholdt overskudd er ikke inkludert i tallgrunnlaget.



LISENSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA SALG AV AKSJER

Figur 9: Inntekter inntektsført TTO ved salg av aksjer fra 2011 til 2014 i millioner kroner  
Kilde: Forskningsrådet 

116

49

2731

9

Totalt201420122011 2013

46
60

3232

170

Totalt201420132011 2012

Figur 8: Inntekter ved teknologisalg og lisenser fra 2011 til 2014 i millioner kroner, 
inntektsført av TTO Kilde: Forskningsrådet 

I perioden 2011 til 2014 er det innhentet 170 millioner kroner i inntekter 
til TTOene fra teknologisalg og lisenser. 

I 2014 var samlede inntekter på 46 millioner kroner, ned fra 60 millioner i 
2013. Inntektene i 2014 var likevel betydelig høyere enn 2011 og 2012.

Inntektene en TTO sitter igjen med fra salg av aksjer er kun en brøkdel av 
den prisen selskaper selges for. Verdiene over viser kun TTOenes inntekter. 
I perioden 2011 til 2014 har TTOene solgt aksjer for 116 millioner kroner. 

Samlet genererte TTOene inntekter fra aksjesalg for 49 millioner kroner i 
2014. Dette er et høyere beløp enn de foregående årene.  



BIDRAGET TIL SAMFUNNET



AVGRENSNING AV DATAMATERIALET

De etterfølgende analysene viser utviklingen i selskaper som har eller har hatt en TTO på eiersiden. Det er presentert data for 
omsetning-, verdiskaping-, sysselsetting- og skatteinngangsutvikling for perioden 2005 til 2013. Datagrunnlaget er avgrenset til: 

• Selskaper hvor en TTO har eller har hatt eierskap
• Selskaper som har fulgt sin selskapsstruktur fra oppstart til i dag. Dette innebærer at selskaper som har blitt kjøpt opp 

eller fusjonert inn i andre selskaper ikke er med i datamaterialet. 

Analysene er basert på regnskapsdata innhentet fra Brønnøysundregisteret og inkluderer kun selskapenes drift i Norge. 

Avgrensningene over bidrar til at man kun identifiserer vekst og utvikling i de selskapene som har bestått i sin opprinnelige
selskapsstruktur. Dette gjør at beregningene av omsetning, verdiskaping, skatteinngang og sysselsetting er et konservativt anslag 
av hva TTOene kan ha bidratt til. TTOene har også et stort bidrag inn til selskaper som de ikke har hatt eierskap i, samt at det 
foregår en betydelig aktivitet i selskaper som har blitt kjøpt opp eller fusjonert, men som ikke kommer frem i disse beregningene. 
I tillegg kan det foregå betydelig generert aktivitet i utlandet som ikke er inkludert i analysen. 



PORTEFØLJESELSKAPENES OMSETNING OG SYSSELSETTING
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Figur 11: Antall ansatte Kilde: Menon/Brønnøysundregisteret 

I 2014 var det over 1500 ansatte engasjert i selskaper som har kommet 
ut av TTOene. I tillegg kommer alle de ansatte i selskaper som har blitt 
kjøpt opp eller fusjonert med andre aktører. 

Det har vært en tredobling av ansatte siden 2005. Veksten skyldes delvis 
at det er stadig flere selskaper som har hatt en TTO på eiersiden, jo 
lengre tidsperioden blir. 

I snitt har antall ansatte i selskapene holdt seg relativt stabilt på fire 
ansatte i perioden 2005 til i dag. 

De sysselsatte fordeler seg over stadig flere selskaper. Det var i alt 162 
selskaper med en eller flere ansatte i 2014 mot 88 i 2004. 
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Figur 10: Omsetning i milliarder kroner Kilde: Menon/Brønnøysundregisteret 

Selskapene som har eller har hatt en TTO på eiersiden omsatte for hele 
3 milliarder kroner i 2013. Enkelte store selskaper trekker omsetningen 
kraftig opp, som Opera Software.

Det er derimot ikke bare de store selskapene som bidrar til det gode 
resultatet for 2013. Medianbedriften i porteføljen har vokst betraktelig og 
doblet sin omsetning fra nesten 900 000 i 2005 til 1,8 millioner kroner i 
2013. 



PORTEFØLJESELSKAPENES VERDISKAPING

Figur 12: Verdiskaping i millioner kroner Kilde: Menon/Brønnøysundregisteret 

Den samlede verdiskapingen i perioden 2005 til 2013 var 5,5 milliarder 
kroner. Dette er kun verdiskaping fra selskaper som har eller har hatt en 
TTO på eiersiden, og i tillegg har bestått i sin eierstruktur fra oppstart til i 
dag. Det er derfor betydelig verdiskaping som kommer i tillegg til dette.
I 2013 var den samlede verdiskapingen på 1,1 milliarder kroner. Dette er 
opp med over 200 millioner kroner fra 2012. 

Det har naturlig vært en vekst i perioden i takt med at porteføljen har 
vokst. I gjennomsnitt har bedriftene vokst i størrelse, målt i verdiskaping. 
På medianen er derimot bedriftene ikke vokst i perioden. Dette betyr at 
det er enkeltselskapene som driver veksten i verdiskapingen. 

Det er verdt å merke seg at for hele perioden, 2005 til 2013, stammer 
verdiskapingen fra utbetalte lønnskostnader. Alle årene har samlet 
driftsresultat vært negativt.
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Selskaper som er kjøpt opp er ikke inkludert i beregningene av 
verdiskaping i Figur 12. Rasmussen med flere (2014) har identifisert 
oppkjøp av TTO-etableringer til en samlet verdi av ca. 2 milliarder kroner. 
Under forutsetning av at kjøpsprisen reflekterer fremtidig inntjening, vil 
dette beløpet kunne omregnes til fremtidig verdiskaping tilsvarende 6,6 
milliarder, fordi lønnsandelen i verdiskapingen utgjør 70 %. Omregnes 
dette til årlig verdiskaping, blir bidraget i 2013 på 329 millioner kroner. Om 
lag 80 % av dette er verdiskaping i utlandet (Yahoos kjøp av Kelkoo som 
kjøpte norske Zoomit). 65 mill. kroner i verdiskaping skapes da i Norge per 
år gjennom denne kanalen. Dette tallet kan legges til de 1128 millioner 
kronene som er illustrert i figuren ved siden av.

I 2015 er det gjennomført to store oppkjøp av TTO-etableringer, som ikke 
er inkludert i beregningen over, på til sammen 1,5 milliarder kroner 
(Resman og Gas Secure). Fra disse to salgene alene vil det i fremtiden bli 
generert stor verdiskaping. Sammenligner man disse to oppkjøpene med 
de 2 milliardene som ble identifisert i 2014, er det enkelt å forstå at dette 
er to meget store oppkjøp som forhåpentligvis vil skape store verdier for 
Norge i fremtiden.  



BIDRAG TIL SAMFUNNET GJENNOM SKATT OG PRODUKTIVITET

Figur 13: Innbetalt skatt i millioner kroner Kilde: Menon/Brønnøysundregisteret 
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I figuren over illustreres skatteinntektene per år fra 2005 til 2013. Akkumulert 
gir dette inntekter til staten på 2,8 milliarder kroner fra 2005 til 2013. Til 
sammenligning har FORNY-programmet en akkumulert kostnad på rundt 1,1 
milliard kroner. Siden store deler av skatteinntektene stammer fra 
lønnskostnader vil man kunne anta at en del av disse inntektene ville tilfalt 
staten uansett, da de ansatte har en alternativ anvendelse i andre jobber, 
men det er likevel et størrelsesforhold som kan sette summene i perspektiv. 

I 2013 er samlede skatteinntekter estimert til 637 millioner kroner. Siden 
selskapene taper mye penger i de første leveårene er skatteinntektene i liten 
grad drevet av inntekter fra selskapsskatt. 

802 134805 567766 148
706 076729 819727 628701 015

571 968534 805

2012201020092008 20132011200720062005

Figur 14: Lønnskostnader per ansatt i kroner Kilde: Menon/Brønnøysundregisteret 

Lønnskostnader per ansatt er et mål på en bedrifts produktivitet. Det 
representerer et minimumsnivå for de ansattes gjennomsnittlige bidrag 
til bedriftenes verdiskaping. 

I 2013 var gjennomsnittlig lønnskostnad per ansatt i selskapene som har 
eller har hatt en TTO på eiersiden på over 800 000 kroner. 

Lønnskostnadene ligger langt over landsgjennomsnittet. Dette er 
naturlig da bedriftene i all hovedsak er kunnskapsbedrifter der det er 
høy avlønning av ansatte, men det betyr også at det er mer krevende for 
bedriftene å tjene penger i form av positivt driftsresultat med et så høyt 
lønnsnivå. Lønnsnivået er likevel noe overraskende høyt tatt i 
betraktning at mange av disse bedriftene er oppstartsbedrifter.  



HVA VILLE SKJEDD HVIS FORNY2020 FIKK ØKT BUDSJETTET TIL 300 MILLIONER KRONER PER ÅR? ESTIMAT FOR ØKT 
VERDISKAPING AV BUDSJETTØKNING FRA GJENNOMSNITTET PÅ 125 MILLIONER KRONER I 2013-2014

En budsjettøkning på 175 millioner per år vil ikke umiddelbart gi effekter på 
verdiskapingen, da det tar tid før bedrifter blir lønnsomme for samfunnet. Ta 
eksempelet med Opera Software, de begynte å virkelig skape verdier i Norge 
(i 100 millioners-klassen) rundt ni år etter etablering. 
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Resultater av økte bevilgninger på 175 millioner: 
Scenario 1: Budsjettøkningen er break-even etter år 5. 
Scenario 2: Budsjettøkningen er break-even etter år 6.

Etter hhv. 9 og 10 år vil den akkumulerte budsjettøkningen (175 millioner 
per år) være «tjent inn» av den akkumulerte verdiskapingen fra bedriftene 
som har blitt etablert som følge av budsjettøkningen.

I 2013-2014 var bevilgningen til FORNY2020 i gjennomsnitt på 125 millioner 
kroner. I 2015 har budsjettet økt til nesten 175 millioner kroner. Her ser vi 
nærmere på hva som vil skje med bedriftsetablering og verdiskaping hvis 
FORNY2020 fikk økt budsjettet til 300 millioner kroner per år.

For å gjøre framskrivingen har vi lagt til grunn utviklingen i FORNY-bedriftene 
som har levd i 10 år. Den største begrensningen med denne metoden er at 
man kun ser på utvikling i bedrifter som har vokst internt i selskapet, og ikke 
bedrifter som er blitt kjøpt opp eller fusjonert eller har fortsatt sitt virke 
under ny organisasjon. Det er kun gjort beregninger på bedriftsetableringer. 

I figuren til høyre har vi skissert to alternative scenarier:
1. Hvis man ser på dagens FORNY-bevilgninger og antall bedrifts-

etableringer per år finner man at de siste årene har det blitt etablert én 
ny bedrift per 3,2 millioner kroner i bevilgning. 175 millioner ekstra vil 
da gi 55 etableringer per år.

2. Hvis man derimot antar noe fallende etableringskurve eller at det legges 
litt mer ressurser i hver etablering og man antar at en etablering vil koste 
4 millioner kroner i bevilgninger, gir dette 44 etableringer per år ved 
økte budsjettrammer på 175 millioner kroner. 

Figur 15: Verdiskapingsøkning ved økte budsjettrammer, millioner kroner Kilde: Menon


