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Forord 

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Akershus Fylkeskommune med mål om å utrede hvordan regional 

politikk i de regionale innovasjonssystemene i Helsinki, København og Stockholm har påvirket disse 

hovedstadsregionenes innovasjonsevne over tid. Hensikten med utredningen er å få sammenstilt 

dokumentasjon som kan bidra til å forklare hvorfor det er ulikheter innen innovasjon, vekst og bærekraft mellom 

Oslo/Akershus og de øvrige nordiske hovedstadsregionene. Utredningen baserer seg på en litteraturstudie, samt 

en sammenstilling av relevant statistikk som tillater komparative undersøkelser av de nasjonale og regionale 

innovasjons- og entreprenørskapssystemene.  
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 Innledning  

I denne studien ser vi nærmere på innovasjon, vekst og bærekraft i de nordiske 

hovedstadsregionene (ikke Reykjavik). Vi løfter frem regionenes systemer (eller 

økosystemer) for innovasjon der det offentliges rolle gjennom innovasjonspolitikken 

vies oppmerksomhet. Rapporten er skrevet på oppdrag for Akershus fylkeskommune og 

det er uttrykt et ønske om at man identifiserer hvilke forhold eller kjennetegn ved 

byregionene som er gitt/drevet frem av nasjonale rammebetingelser og regionale 

initiativer. 

Veien fra FoU og økonomisk samhandling i alle sektorer av økonomien, gjennom 

innovasjon og entreprenørskap, helt frem til vekst og bærekraft er lang. Å gi en full 

beskrivelse av dette systemet av årsaker og virkninger i de fire hovedstadsregionene, 

der man spesifikt identifiserer politikkens rolle er særdeles ambisiøst. Det er også 

utfordrende å lage en lett tilgjengelig syntese av litteraturen som gjør det mulig for 

leseren å finne systematiske ulikheter i innovasjonssystemet, særlig dersom syntesen 

også skal være policy-relevant på et regionalt nivå. Dette knytter seg til at både 

institusjonell organisering, næringsstruktur, geografi og infrastruktur varierer markant 

mellom byregionene i Norden. Mye av ulikhetene er også historisk betinget med 

utviklingsforløp som startet for mange år siden og som siden har preget 

innovasjonssystemene i regionene. I hvilken grad nasjonal og region politikk har påvirket 

utviklingen i hovedstadsregionene, og eventuelt hvilken type politikk som bidrar er det 

derfor egentlig umulig å svare på. Skal vi stå på faglig solide føtter må vi derfor nøye oss 

med å rapportere for tre sider ved regionene som kan, men ikke nødvendig må, påvirke 

hverandre: 

• Innovasjonsrettet politikk på nasjonalt og regionalt nivå  

• Innovasjonsrettet aktivitet og innovasjoner og nyskaping i regionene 

• Vekst og bærekraft i hovedstadsregionene  

Vi tar utgangspunkt i en systemtilnærming til innovasjon i regionen (se Cook og Asheim, 

2011). Denne tilnærmingen har i mindre grad ambisjon om å identifisere og rendyrke 

politikkrespons og effekter av eksplisitte tiltak. Man fokuserer med på det systemiske, 

og da blir det vanskelig å peke ut hvilke politikktiltak som særlig har preget regionen. En 

annen svakhet ved denne litteraturen – i lys av vårt fokus - er at den i liten grad fokuserer 

på vekst (i form av brutto regionalprodukt, sysselsetting og befolkning). Den er heller 

ikke rettet direkte inn mot spørsmål knyttet til bærekraft.  Vi har ønsket å løfte blikket 

mot nettopp denne typen utfall og setter derfor av et innledende kapittel til å rapportere 

om utviklingsmønstre for disse størrelsene.  

I denne rapporten har vi valgt å særlig fokuser på den såkalte smale 

innovasjonspolitikken som omfatter tiltak/virkemidler som har direkte til hensikt å 

stimulere til økt innovasjon i regionens eller landets økonomi. Her finner vi virkemidler 

som støtter opp om FoU-investeringer, entreprenørskap, innovasjonsprosjekter, 

internasjonal vekst og testing/demonstrasjon. Videre er vi særlig opptatt av innovasjon 

som finner sted i næringslivet.  Vi ser på innovasjon i ulike næringer, koblinger mellom 

Studien tar utgangspunkt i en 
system-tilnærming men er 
opptatt av å relatere 
innovasjon til vekst og 
bærekraft  
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innovasjon og kapital i næringslivet, vi ser på entreprenørskap og næringsdynamikk og 

vi drøfter koblinger mellom næringsliv og akademia i disse hovedstadsregionene.   

Innovasjon i offentlig sektor er også avgjørende for en effektiv og velfungerende 

økonomi, og særlig i blandingsøkonomier som de nordiske. Vi har derfor også en kort 

drøfting av offentlig sektor som motor for innovasjon i disse regionen, men data som 

beskriver innovasjon i denne sektoren er gjennomgående dårlig utviklet.  

1.1. Kort om hovedstadsregionenes utbredelse 

Drøftingene i denne rapporten tar utgangspunkt i en regionalinndeling som samsvarer 

med NUTS2-nivået i EU. Oslo-regionen er da definert som fylkene Oslo og Akershus og 

gjennom rapporten benytter vi begrepet Oslo-Akershus. Stockholmsregionen er 

definert som Stockholms län. Helsinki-regionen er her definert som Uusima-regionen 

som dekker den sydvestlige delen av Finland. Københavns-regionen dekker den 

nordøstlige spissen av Skjelland og samsvarer med den såkalte Hovedstadsregionen i 

NUTS2 inndelingen. Nedenfor har vi plassert regionene på kartet.  

København-regionen  Oslo-Akershus 

          

Helsinki-regionen  Stockholms-regionen  

                                     

 

Stockholm Helsinki

 

København Oslo-Akershus 
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1.2. Nærmere om hva vekst, bærekraft og innovasjon er 

Regionene vil som nevnt bli definert på 2 nivåer (nuts2 og nuts3). Det vil med andre ord 

si på byregionnivå og på bykommunenivå. Slik får man tydeligere frem det romlige i 

vekstmønsteret til byene. 

For å kunne rette litteraturstudien inn mot spørsmål knyttet til vekst, bærekraft og 

innovasjon er vi først tvunget til å si noe om hva vekst, bærekraft og innovasjon er.  Vi 

tolker vekst som vekst i økonomisk og demografisk forstand målt i form av  

• Verdiskaping (bruttoprodukt i løpende og/eller faste priser) 

• Sysselsetting  

• Befolkningsvekst  

i regionen.  

Bærekraft er et begrep som benyttes på mange ulike måter. Vi ser det som mest 

hensiktsmessig å legge en miljørelatert tolkning til grunn. Det føres regional statistikk 

over utslipp og energiforbruk. En reduksjon i CO2 utslipp eller energibruk per 

verdiskapingskrone er da å anse som en forbedring i bærekraft. 

Innovasjon er også et bredt begrep som kan tolkes på mange måter. I vårt arbeid 

benytter vi indikatorene som benyttes i Oslo-manualen som ligger til grunn for 

Community Innovation Survey, men vi ser også til ulike typer sammensatte indikatorer. 

Vi ser på FoU-aktivitet, investeringstall, tall for andel av produksjon som kan knyttes opp 

til innovasjoner de siste 3 årene, samt tall for ulike typer innovasjonssamarbeid. Disse 

tallene ligger også til grunn for EUs regionale innovasjonsbarometer 

(Europakommisjonen, 2017).  

1.3. Nærmere om regionale innovasjonssystemer 

Litteraturen der man studerer hvordan innovasjon og kunnskapsutvikling i en region 

eller et land driver frem vekst blir gjerne omtalt som studier av regionale 

innovasjonssystemer. Tilnærmingen hviler på Bengt Åke Lundvalls sentrale verk 

«National systems of Innovation» fra 1992 men åpner for at innovasjonssystemet kan 

ha klare regionale begrensninger. Det er dog viktig å være oppmerksom på at 

innovasjonssystem som begrep og konsept er svært tøyelig. Det finnes ingen 

lovmessighet som definerer om et innovasjonssystem er regionalt, nasjonalt eller 

flernasjonalt. I de fleste næringer finner man ulik grad av interaksjon på alle geografiske 

nivåer. Hovedstaden kan spille en rolle som regional motor for en nasjonal næring (for 

eksempel musikk i Stockholm). Den kan også fungere som et system som opererer 

parallelt med andre regionale systemer for innovasjon (for eksempel fornybar 

energiteknologi i Oslo-Akershus). Konseptet «regionalt innovasjonssystem» er også 

knyttet tett opp til konseptet «trippel helix» der samspillet mellom næringsliv, akademia 

og offentlig sektor ses på som kjernen i et produktivt innovasjonssystem. I denne 

sammenhengen skal det nevnes at man mange steder ser at koblingen mellom akademia 

og næringsliv nesten utelukkende går gjennom kanalen studentproduksjon. Det finnes 

de som hevder at dette er tilfellet for Universitetet i Oslo. Med en stor offentlig sektor i 

Denne studien ser på 
innovasjonens bidrag til  

• Verdiskaping 

• Sysselsetting  

• Befolkningsvekst  
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alle nordiske land, og en praksis der det offentlige bruker store ressurser på å kjøpe inn 

varer og tjenester fra det private, er innovative anskaffelser et sentralt tema i trippel 

helix tilnærmingen. 

Solesvik (2017) har nettopp studert innovasjonssystemet i de nordiske hovedstedene 

sett fra en såkalt triple Helix tilnærming der man ser på innovasjonssamspillet mellom 

akademia, næringslivet og offentlig sektor/reguleringsmyndighet. Artikkelen er den 

første som forsøker å vurdere innovasjonspolitikkens rolle for innovasjon i 

hovedstedene i Norden. Hun trekker frem at de nordiske hovedstedene er på topp i 

Europa når det kommer til innovasjonsaktivitet. Forfatteren ser særlig på forskjellene 

mellom innovasjonssystemet i Oslo-Akershus og systemene i København, Stockholm og 

Helsinki. Artikkelen peker på at triple Helix-modellen er effektivt utformet i de nordiske 

hovedstedene og at modellen ble utviklet tidligere i de andre byene sammenlignet med 

historikken til Oslo-Akershus. Solesvik hevder at innføringen av regionale 

innovasjonsprogrammer i fra 2006 i Norge generelt og Oslo-regionen spesielt har løftet 

Oslo-regionens innovasjonsevne markant det siste tiåret. Det er dog litt vanskelig å finne 

hvordan Solesvik påviser denne typen kausalitet. Solesvik peker på at det er et tydelig 

behov for å øke evnen til å tiltrekke seg forskere, høyt utdannet og spesialisert 

arbeidskraft fra andre land til nordiske hovedstadsregioner.  

Et sentralt element i trippel Helix-modellen er bidraget til innovasjon gjennom 

utdanning. Nyere økonomisk forskning (se særlig Moretti 2012) på byregioners vekst 

finner sterke indikasjoner på at veksten drives primært av en kombinasjon av tilgang på 

høyere utdannet arbeidskraft og et mest mulig differensiert arbeidsmarked der nye 

næringer (IT, kreative næringer, KIFT og fornybar energi etc.) har vist vekst (se også 

Gleaser, Ponzetto og Tobio, 2014). I følge Moretti vil byer som blir sittende igjen med en 

stor andel lavere utdannet arbeidskraft gradvis krympe og miste økonomisk vekstevne. 

Denne litteraturen vektlegger med andre ord sterkt tilgangen til folk med høy og 

relevant utdanning, med dette er ikke tilstrekkelig. Byregionene må også kunne tilby 

attraktive arbeidsmarkedet, noe som ikke bare handler om inntektsnivå men også 

bredde i arbeidsmarkedet1. 

I denne analysen benytter vi en systemisk tilnærming til innovasjon, men vi gjør det med 

en samfunnsøkonomisk tvist og med næringslivet i sentrum av analysen. Vi er opptatt 

av å relatere systemets funksjoner og rolledeling til det faktiske omfanget av 

innovasjonsaktivitet i næringslivet i disse fire hovedstadsregionene2. Studien er derfor 

bygget opp på følgende måte. I kapittel 2 presenterer vi vi vekstmønstrene og den 

økonomiske aktiviteten i byregionene. Deretter går vi raskt gjennom sentrale 

indikatorer for innovasjonsaktivitet i næringslivet. For å forstå innovasjonsmodellene i 

byene er vi tvunget til å først få et grep med hvilken type næringsliv som opererer der. 

Næringslivets struktur og opphoping av aktivitet i sektorer presenterer vi i kapittel 3. I 

                                                                 

1 Se Herstad og T. Sandven (2017) for betydningen av spesialiserte IT-aktører for det regionale 

innovasjonssystmet i Oslo.  
 
2 Innovasjon i offentlig sektor er også av interesser men dette er gjerne en mer kompleks og 
organisasjonsmessig utfordring som må håndteres for seg.   

Solesvik (2017): 

Nordiske hovedsteder er på 
topp mht. innovasjon i 
Europa. Det er likevel et 
tydelig behov for forskere og 
spesialister fra utlandet. 
 

Byer med lav utdanning 
krymper. De må både kunne 
tilby attraktive og varierte 
arbeidsmarkeder. 
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kapittel 4 redegjør vi kort for samspillet mellom næringslivet og akademia/UoH-

sektoren. Deretter ser vi nærmere på hvordan tilgangen til investeringskapital for 

innovative prosjekter ser ut i de fire byregionene. Tilgang på slik kapital blir av mange 

ansett som en viktig forutsetning for innovasjonsdrevet vekst. En sentral indikator for 

innovasjon og endring i næringslivet er omfanget av nyetableringer og entreprenørskap 

i regionene. Dette omtaler vi derfor kort i kapittel 6. Kapittel syv trekker opp strukturen 

i innovasjonssystemet med særlig vekt på offentlig sektors rolle gjennom UoH og 

virkemiddelapparatet. Her omtaler vi også de regionale virkemidlene for innovasjon som 

dels er styrkt gjennom regionale og dels gjennom nasjonale aktører. Til slutt drister vi 

oss til å trekke noen linjer fra innovasjonssystem tilbake til innovasjonsomfang og 

vekstmønstre. Vi gjør det dels med et komparativt perspektiv og dels med et systemisk 

perspektiv.  
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 Vekst, innovasjon og bærekraft  

Dette kapitlet presenterer data som beskriver sentrale mål innen henholdsvis vekst, 

innovasjon og bærekraft i byregionene. Det kommer tydelig fram gjennom disse tallene 

at regionene er høyst ulike mht. flere sentrale mål, både i absolutte størrelser, som 

nasjonale andeler og i trend.  

Tre relevante og ofte refererte mål for regional vekst er økningen i befolkning, 

sysselsatte, (herunder arbeidsledige), og verdiskaping i form av 

«bruttoregionalprodukt» (BRP). Nedenfor presenterer vi indikatorer og endring over tid 

for disse størrelsene. 

2.1. Befolkningsvekst 

De fire regionene er av ulik størrelse og utgjør ulik andel av landenes totale omfang, også 

for befolkning. Tabell 2-1 gir en kort befolkningsoversikt for de fire regionene. I antall 

innbyggere er Stockholm er den klart største regionen, men denne utgjør også den 

laveste andelen av nasjonal befolkning. Oslo-Akershus, som er den minste regionen av 

de fire, har opplevd sterkest befolkningsvekst de siste fem årene. København og Helsinki 

har opplevd minst vekst.  

Tabell 2-1 Befolkningsoversikt i 2016 (Eurostat)3 

Region Befolkning Gjennomsnittsvekst, 5 år Andel av nasjonal 
befolkning 

København 1,79 mill. 1,04 % 31 % 

Helsinki 1,62 mill. 1,12 % 30 % 

Stockholm 2,23 mill. 1,67 % 23 % 

Oslo-
Akershus 

1,25 mill. 1,80 % 24 % 

Regionene opplever også noe ulike befolkningsvekst over tid (Figur 2-1). Oslo-Akershus 

og Stockholm opplever relativt like (noe nedadgående) vekstrater, men raten i Oslo-

Akershus er mindre stabil enn i Stockholm. København og Helsinki har hatt noe lavere 

vekstrater. Befolkningene i hver region som andel av nasjonal befolkning øker i alle 

regionene, men de relative forskjellene mellom regionene later til å være stabile (Figur 

2-2). I både Figur 2-1 og Figur 2-2 virker regionene Oslo-Akershus og Stockholm å ligne 

mer på hverandre. 

                                                                 

3 All Eurostat-statistikk er hentet fra Eurostat sin database: 
http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. 

Størst befolkningsvekst i Oslo-
Akershus, tett fulgt av 
Stockholmsregionen. 

 

 

 

 

 

 

 

København og Helsinki-
regionen har over 30 prosent 
av innbyggerne i landet 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Figur 2-1 Befolkningsvekst fra foregående år 
i de fire regionene (Eurostat) 

 
Figur 2-2 Befolkning i de fire regionene som 
andel av nasjonal befolkning (Eurostat) 

 

2.2. Sysselsetting og ledighet 

Tabell 2-2 viser at antallet sysselsatte i stor grad reflekterer størrelsen på befolkningen 

i de fire regionene, med Stockholm som den største og Oslo-Akershus som den minste.  

Tabell 2-2 Antall sysselsatte i tusen (Eurostat)4 

 2012 2013 2014 2015 2016 

København 843 857 866 889 928 

Helsinki 783 779 778 779 789 

Stockholm 1 071 1 096 1 108 1 133 1 157 

Oslo-Akershus 622 624 639 646 653 
 

 

 
Tabell 2-3 Andel sysselsatte av total befolkning (Eurostat) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

København 

49 % 49 % 50 % 50 % 52 % 

Helsinki 

51 % 50 % 49 % 49 % 49 % 

Stockholm 

51 % 52 % 51 % 52 % 52 % 

Oslo-Akershus 

53 % 52 % 53 % 52 % 52 % 
 

 

 

Tabell 2-3 viser at andelen sysselsatte er ganske likt på tvers av regionene, men Helsinki 

har en noe lavere andel og en mulig negativ trend. Tabellen viser også at København har 

                                                                 

4 Sysselsatte er definert som personer 15-74 år (16-74 i Norge) i den gitte regionen som har 
arbeidet minst en time i løpet av sist uke, for lønn eller annen gevinst, eller som midlertidig 
ikke er i arbeid. 

0,0 %

0,5 %

1,0 %

1,5 %
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2,5 %

2009 2011 2013 2015

København Helsinki

Stockholm Oslo-Akershus

20%

22%

24%

26%

28%

30%

32%

2008 2010 2012 2014

København Helsinki

Stockholm Oslo-Akershus

Andel sysselsatte i 
befolkningen er nesten helt lik 
i de fire hovedstedene, men 
trendene over tid er litt ulike 
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opplevd vekst i sysselsettingsandelen, mens den har vært ganske stabil i Stockholm og 

Oslo-Akershus. Andelene er beregnet med Eurostat-data for å sikre konsistent over land, 

og tallene avviker noe fra SSB-statistikk for Oslo-Akershus. 

I sammensetningen av sysselsatte er det også forskjeller mellom regionene. Figur 2-3 

fordeler de sysselsatte i yrkesgruppene til ILO-klassifiseringen ISCO-08 (oversatt av SSB 

i Standard for yrkesklassifisering, STYRK-08). Sammensetningen i Oslo-Akershus er svært 

lik sammensetningen i Stockholm, med unntak av en noe høyere andel ledere og 

akademiske yrker5 og en lavere andel høyskolebaserte-yrker6 i Oslo-Akershus. Oslo-

Akershus har også en relativt høy andel ledere, og færre i kontoryrker enn København 

og Helsinki. Figuren viser videre at andelene sysselsatte i salg- og serviceyrker og ledere 

er relativt lave i Helsinki, mens andelene i akademiske yrker og høyskole-yrker er relativt 

høye. Dette kan viten om at service-sektoren er noe mindre i Helsinki-regionen, med et 

sterkere industrielt preg. 

Figur 2-3 Fordeling av yrkesgrupper i de fire regionene i 2011 (Eurostat) 

Figur 2-4 presenterer utviklingen i arbeidsledigheten i regionene for perioden 2007-

2016 og Figur 2-5 viser andelen langtidsledige av disse arbeidsledige for samme 

tidsperiode. Oslo-Akershus har den klart laveste arbeidsledigheten alle årene, mens 

ledigheten i de tre andre regionene ligner mer hverandre. Figurene indikerer at 

arbeidsmarkedet i København ble sterkest rammet av finanskrisen og de resulterende 

arbeidsledige har slitt med å returnere til arbeid. Andelen langtidsledige er relativt lav i 

Stockholm. Økonomien synes noe å lettere kunne absorbere ledige i nye stillinger. 

                                                                 

5 «Yrker som normalt krever utdanning fra universitet eller høyskole av minimum 4 års 
varighet.» (STYRK-08 2011, s. 7) 
6 «Yrker som normalt krever 1-3 års utdanning utover videregående skole.» (STYRK-08 2011, 
s.7) 
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til å ha en mindre 
tjenestesektor og noe mer 
høyskolebasert og industriell 
aktivitet.  
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Figur 2-4 Andel arbeidsledige 15-74 år (16-74 
for Oslo-Akershus) (Eurostat) 

 
Figur 2-5 Andelen langtidsarbeidsledige (>12 
måneder) blant de arbeidsledige (Eurostat) 

 

2.3. Verdiskaping 

Stockholm er den største byregionen i Norden målt i verdiskaping («bruttoregionalprodukt», 
BRP). Regionen var nesten dobbelt så stort som Helsinki og Oslo-Akershus, og 23 prosent større 
enn København i 2015 ( 
 

Tabell 2-4). Også regionenes økonomiske betydning i landet varierer, hvor København 

og Helsinki utgjør en langt større andel av sine lands BNP enn det Stockholm og Oslo-

Akershus gjør. Størrelsen og betydningen av København kan også undervurderes i denne 

presentasjonen, da regionen er nært knyttet til Malmø, Lund og Helsingborg (Øresund-

regionen). 

 
 
Tabell 2-4 BRP angitt i mrd. euro, BRP som andel av BNP og sammenlignet med Stockholm 
(Eurostat, SSB)7 

Region 2011 2012 2013 2014 

 
 

2015 

Relativt til 
Stockholm 
(2015) 

Andel 
av BNP 
(2015) 

København 93 97 101 105 110 77 % 40 % 

Helsinki 74 75 78 78 81 57 % 39 % 

Stockholm 124 131 136 137 142 100 % 32 % 

Oslo-
Akershus 62 67 71 74 77 54 % 32 % 

Tabell 2-5 viser arbeidsproduktiviteten i regionene, målt som verdiskaping per 

sysselsatt. Stockholm og København har den høyeste produktiviteten per sysselsatt, og 

Helsinki har den laveste. Oslo-Akershus har noe lavere arbeidsproduktivitet enn 

Stockholm og København, men har hatt en høyere vekst de siste fire årene, 

sammenlignet med Stockholm. Det er viktig å merke seg at endringen over tid ikke tar 

hensyn til at pris- og inntektsveksten kan variere mellom hovedstedene. Dermed kan en 

del av produktivitetsveksten bli påvirket av at prisene endrer seg. 

                                                                 

7 Tall for Oslo-Akershus og Norge er fra SSBs fylkesfordelt nasjonalregnskap (kildetabell 
09391). Resterende tall er fra Eurostat. 

2%

4%

6%

8%

2007 2009 2011 2013 2015

København Helsinki

Stockholm Oslo-Akershus

10%

15%

20%

25%

30%

2007 2009 2011 2013 2015

København Helsinki

Stockholm Oslo-Akershus

København og Helsinki står 
for en langt større andel av 
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Tabell 2-5 Arbeidsproduktivitet målt som tusen euro BRP per sysselsatt  
   

 2012 2013 2014 2015 

København 115 118 121 124 

Helsinki 96 100 100 104 

Stockholm 122 124 124 125 

Oslo-Akershus 108 114 116 119 

2.4. Innovasjon 

Innovasjon er et bredt begrep som kan tolkes og presenteres på flere måter. Her 

presenterer vi indikatorene for antall patentsøknader til European Patent Office (EPO), 

ansatte innen høyteknologi (som definert av Eurostat)8 og FoU-investeringer. 

Tabell 2-6 Antall patentsøknader til EPO (Eurostat) 

 2008 2009 2010 2011 2012 

København 617 530 566 610 414 

Helsinki 629 636 688 634 636 

Stockholm 976 875 990 940 830 

Oslo-Aker. 151 193 176 150 146 
 

 

 

 

Tabell 2-7 EPO-søknader per tusen innbyggere (Eurostat) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

København 0,37 0,32 0,34 0,36 0,24 

Helsinki 0,42 0,42 0,45 0,41 0,41 

Stockholm 0,50 0,44 0,49 0,46 0,40 

Oslo-Aker. 0,14 0,17 0,16 0,13 0,13 

 

I Tabell 2-6 viser vi antall sendte europeiske patentsøknader for de fire regionene. Oslo-

Akershus har det klart laveste antallet patentsøknader innsendt i perioden 2008-2012, 

med København som nest lavest. Stockholm har det høyeste antallet søknader. Disse 

ulikhetene holder også om vi ser på søknader per innbygger  

I Figur 2-6 rapporterer vi forskjellene i andelen av sysselsatte som jobber i 

høyteknologiske sektorer. Oslo-Akershus skiller seg ut med en lav andel, men siden 2010 

har den vært raskt voksende. Figur 2-7 viser også andelen sysselsatte i disse sektorene 

regionalt i forhold til andelen nasjonalt9. Også her skiller Oslo-Akershus seg fra de andre 

hovedstedene. andelen er oppimot dobbelt så høy i Oslo-Akershus som Norge totalt, 

mot tilsvarende 1,6-1,7 for Helsinki/Finland.  

                                                                 

8 «High-technology manufacturing and knowledge-intensive high-technology services», 
basert på NACE-standarden. 
9 𝑟 𝑛⁄ , hvor r er andelen regionalt FoU-sysselsatte og n er andelen nasjonalt FoU-sysselsatte. 

Oslo-Akershus skårer lavt på 
patent-aktivitet noe som 
henger tett sammen med den 
lave forskningsbaserte 
innovasjonsaktiviteten i 
regionen 

Oslo-Akershus har hatt 
relativt få ansatte i 
høyteknologiske sektorer, 
men har nå høy vekst i denne 
typen ansatte 
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Figur 2-6 Andel av sysselsatte i 
høyteknologiske sektorer i regionen 
(Eurostat) 

 
Figur 2-7 Andel regionalt sysselsatte i 
høyteknologiske sektorer delt på tilsvarende 
andel nasjonalt (Eurostat) 

For forskning og utvikling (FoU), viser Figur 2-8 at andelen ansatte innen FoU (som 

estimert av OECD) er omlag 1-2 prosentpoeng høyere for København enn for Oslo-

Akershus og Helsinki, mens Stockholm har lavest andel. Figur 2-8 viser Eurostats 

estimater på FoU-investeringer i euro per tusen innbyggere. Denne viser at Stockholm 

og Oslo-Akershus har noe likere investeringstall, mens Helsinki har lavest 

investeringsgrad.  Forskjellene illustrerer til en viss grad at dette er estimater som er 

vanskelige å sammenstille.   

 
Figur 2-8 Andelen ansatte innen FoU (OECD)10 

 

 
 
Tabell 2-8 FoU-investeringer per innbygger i tusen euro 
(Eurostat) 
 

 2011 2012 2013 2014 2015 

København 2,7 2,8 2,7 2,8 2,8 

Helsinki 2,0 1,9 1,9  1,8 

Stockholm 2,1  2,5  2,5 

Oslo- 

Akershus 

2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 

 

 

                                                                 

10 All OECD-statistikk er hentet fra OECDs statistikkdatabase: http://stats.oecd.org/. 
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Europakommisjonen gir årlig ut sin sammenligning av en rekke innovasjonsindikatorer 

gjennom European Innovation Scoreboard, også på regionalt nivå. Figur 2-9 presenter 

noen nøkkelmål for de fire hovedstadsregionene. De to indikatorene til venstre er i 

hovedsak innsatsindikatorer, da de refererer til utdanningsnivået og til FoU-

investeringer i næringslivet. De to indikatorene i midten omhandler regionenes 

innovasjonskapasitet gjennom patent- og designrettighetssøknader og eksport fra 

SMBer innen høyteknologisk produksjon. Til slutt viser vi to indikatorer til høyre som i 

stor grad omhandler innovasjon som resultat (output indikatorer) i form av salg av 

innovative produkter, SMB-ers innovasjonssamarbeid med andre bedrifter, og utvikling 

av betydelig forbedrede produkter eller prosesser. Y-aksen viser til en relativ vurdering 

(benchmarking), mellom regionene for de ulike indikatorene.   

Figur 2-9 Seks nøkkelindikatorer fra Regional innovation scoreboard (2017)11 

 

Figuren viser at Oslo-Akershus scorer relativt dårlig på innsats- og 

kapasitetsindikatorene (med unntak av høyere utdanning), men på output-indikatorene 

skårer regionen relativt bra.12 Dette kan reflektere at innovasjonen i regionen (og i Norge 

som helhet) i større grad er drevet av brukerinteraksjon (Doing, Using, Interacting – 

DUI), enn mer tradisjonell forskning- og teknologi-basert innovasjon (STI science-

technology and innovation). 

                                                                 

11 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en [07.03.18]. 
12 Outputindikatorene er hentet rett ut fra den felles europeiske innovasjonsundersøkelsen 
(Community Innovation Survey). Her blir et stort antall bedrifter spurt om deres 
innovasjonsaktivitet, herunder de de siste 3 årene har etablert nye produkter og/eller 
tjenester som baserer seg på løsninger eller prosesser. De blir også spurt om hvor stor andel 
av omsetningen de siste tre årene som knytter seg til slike produkter og tjenester. 
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2.5. Bærekraft 

Bærekraft er et bredt og nokså uklart definert begrep, som benyttes på ulike måter. Vi 

legger en klima- og miljøforståelse til grunn og presenterer her data relatert til CO2-

utslipp, energiforbruk og miljøvennlig transport. Generelt kommer de nordiske 

byregionene godt ut, sammenlignet med andre byregioner i Europa. Det finnes en rekke 

indekser som omfatter klima og energistatistikk for byer, men de er dels selektive og 

dekker gjerne ikke alle nordiske hovedsteder. VI hviler derfor på en litt eldre indeks som 

høyst sannsynlig fortsatt har høy grad av relevans. 

European Green City Index (2009)13 rangerer 30 europeiske byer gjennom 30 indikatorer 

innen åtte temaer: CO2-utslipp, energi, bygningsmasse, transport, vann, avfall, 

luftforurensning og miljøstyring. Aggregert kommer København best ut, Stockholm er 

nummer to og Oslo nummer tre. Helsinki blir vurdert som syvende best. Oslo kom best 

ut innen CO2-utslipp, men er nede på 20. plass innen vann, hovedsakelig grunnet høyt 

vannforbruk. Oslo er også nede på en 15. plass innen luftforurensning, men dette har 

antagelig forbedret seg betraktelig siden 2009. Helsinki sin relativt lave plassering er 

hovedsakelig grunnet et høyt energikonsum og høye CO2-utslipp per innbygger. Oslo-

Akershus har trolig forbedret sin klima- og miljøprofil de senere årene betraktelig, noe 

som blant annet illustreres ved Oslo er utnevnt til Europas miljøhovedstad 2019 av EU-

kommisjonen. 

Tabell 2-9 oppsummerer fire nøkkelindikatorer fra rapporten. Oslo skiller seg ut med 

CO2-utslipp per innbygger langt lavere enn Stockholm og under halvparten av 

København og Helsinki. Dette er i stor grad et resultat av den høye andelen fornybar 

energi av det totale energiforbruket i Norge. Energiforbruket er det nest høyeste av de 

fire (her skiller København seg ut), og andelen som bruker miljøvennlig transport til jobb 

er langt lavere enn Stockholm og lavere enn København.   

Tabell 2-9 Bærekraftsindikatorer (2009)8 

 

I Global Destination Sustainability Index (2016) som hvert år produseres av International 

Congress and Convention Association (ICCA) presentes mer oppdaterte tall for 

miljømessig bærekraft for en lang rekke byregioner. Her inngår alle våre fire byregioner. 

De skårer gjennomgående svært høyt langs denne dimensjonen og de får svært lik skår. 

                                                                 

13 
www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.p
df [09.02.18]. 

Region tCO2/ 
innbygger 

Gigajoule energiforbruk/ 
innbygger 

Andel fornybar 
energi 

Andel som 
går, sykler 
eller tar 
offentlig 
transport 
til jobb 

København 5,4 80,6 18,8 % 68 % 

Helsinki 6 88,6 3,5 % 44,7 % 

Stockholm 3,6 104,9 20,1 % 93 % 

Oslo 2,2 94,8 64,8 % 57 % 

Hovedstadsregionene er 
relativt like mht til bærekraft, 
men Helsinki-regionen henger 
etter de andre  

https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.pdf
https://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/report_en.pdf
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Indeksen måler andel av energiforbruk som kommer fra fornybar energi, omfang av 

trafikal kødannelse, samt andel av søppel som ikke resirkuleres. Helsinki skårer fortsatt 

dårlig på andel fornybar energi men har en svært høy andel resirkulert søppel. Oslo-

Akershus skårer dårligst på trafikal kødannelse.  

Gjennom modellen Global Gridded Model of Carbon Footprints (GGMCF, se 

www.citycarbonfootprints.info) blir det beregnet karbonutslipp per person i 13 000 byer 

i USA, Kina, Japan og EU. Norge er ikke del av denne undersøkelsen. I den siste utgaven 

av denne analysen er det igjen Helsinki som har lavest utslipp per innbygger, med 

København på topp og Stockholm midt i mellom. Det er dog stor usikkerhetsmargin 

knyttet til disse tallene.  
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 Næringsstruktur og innovasjon  

I dette kapittelet ser vi nærmere på de mest sentrale næringsmiljøene i 

hovedstadsregionene og løfter frem litteraturen om klyngenes rolle og funksjon i byene. 

Næringsstrukturen i Nordens hovedsteder preges i stor grad av et omfattende, variert 

og spesialisert tjenestetilbud til innbyggerne så vel som folk utenfor byen. På grunn av 

de store arbeidsmarkedene i disse byene får man en opphopning av nettopp 

spesialiserte leverandører, særlig innen kunnskapsintensiv tjenesteyting (KIFT). 

Hovedsteder vil også ha mange sysselsatte innen offentlig administrasjon ettersom 

sentraladministrasjonen er lagt dit. I tabellen under ser vi tydelig at de nordiske 

hovedstedene har en nokså lik næringsstruktur, nettopp på grunn av disse typiske 

storby/hovedstadeffektene. Når det er sagt finnes det også tydelige forskjeller i 

næringsstrukturen i regionene som også er relevant for forståelsen av 

innovasjonssystemet. I Stockholm har man et langt større innslag av KIFT-næring enn i 

de andre hovedstadsregionene. I Helsinki og København er det et markant høyere 

innslag av industrivirksomhet i enn i Oslo-Akershus og Stockholm. Sverige er nettopp 

kjent for den høye industriaktiviteten i mindre byer (orter med fordonsindustri) og 

Norge har en relativt liten industrisektor, dels som følge av den store olje og gass-

næringen. Helsinki har en markant lavere andel sysselsatte innen offentlig 

administrasjon, men dette er dels et resultat av at Finland har en lavere andel av 

sysselsettingen i offentlig sektor generelt. 

Tabell 3-1  Næringssammensetning i hovedstedene og deres land 

 

 

Byregionenes ulike profiler kan også illustreres gjennom Anttiroiko (2016)14 sin 

sammenstilling av byenes plassering på ulike byrangeringer (

                                                                 

14 Anttiroiko (2016), City brands in the mediatised world: Economic profiles of Nordic capitals 
aggregated from city rankings. Scandinavian Journal of Public Administration 20(2). 

Hovedstedene har en nokså 
lik næringsstruktur, men 
særlig Helsinki skiller seg ut 
med mer industri  
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). Stockholm skiller seg positivt ut i figuren innen forretningsvirksomhet, teknologi, 

finans og kunnskapstjenester, mens København dominerer innen kultur, turisme, 

konferanser og logistikk (hub). Helsinkis profil er spisset mot høyteknologi der mye av 

industrivirksomheten faller inn, mens Oslo-Akershus har spisskompetanser innen finans 

og logistikk (hub) der nok maritim/offshore sektoren spiller en sentral rolle. Vi ser med 

andre ord en høy grad av konsistens mellom disse to beskrivelsene av næringsstruktur, 

men med litt flere i bransjevise nyanser hos Anttiroiko.  

Figur 3-1 Byenes profiler (Anttiroiko 2016, s. 109) 

 

 

 

 

Et sentralt element i utviklingen av byregioners næringsliv er de næringsrelaterte 

kostandene som bedriftene blir påført i regionen. Noen sentrale kostnadsfaktorer er 

presentert i Tabell 3-2. I sum tilbyr København de mest næringslivvennlige kostnadene, 

med lav skattesats på profitt og lave kostnader for kontorlokaler. Oslo kommer ut med 

relativt konkurransedyktige lønnskostnader for ingeniører og mellomledere. Stockholm 

har høy skatt og relativt dyre leiekostnader for lokaler. 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  1 6   

 

Tabell 3-2 Bedriftskostnader ved de ulike byregionene (2015-2016).15 Summer i euro 

 København Helsinki Stockholm Oslo 

Skatt på profitt 24,5 % 37,9 % 49,1 % 39,5 % 

Selskapsskatt 22 % 20 % 22 % 25 % 

Lønnskostnader, lager og 
distribusjon 

49 000 /år 40 000 /år 45 000 /år 49 000 /år 

Lønnskostnader, ingeniør 66 000 /år 60 000 /år 62 000 /år 66 000 /år 

Lønnskostnader, 
mellomleder 

105 000 /år 105 000 
/år 

104 000 
/år 

102 000 
/år 

Kontorlokale 316 /m2 453 /m2 664 /m2 475 /m2 

Industrilokale 95 /m2 93 /m2 81 /m2 69 /m2 

 

 

 

3.1. Næringsstruktur i København  

København har en av de mest spesialiserte biofarmasøytiske klyngene i Europa 

(Medicon Valley), og regionen har sterke klynger innen IT og transport og logistikk.16 

Regionen huser store multinasjonale selskaper, med ISS og A.P. Møller-Mærsk i front, 

med henholdsvis 537 000 og 121 000 ansatte globalt i 2013.17 Målt i antall ansatte utgjør 

disse den største og den tredje største bedriften i Norden.  

Medicon Valley er en biofarmasøytisk klynge i København, som også drar på ressurser 

fra Lund og Malmø. Klyngen innbefatter 40 000 ansatte og 350 bedrifter, inkludert de 

store legemiddelbedriftene Novo Nordisk, LEO Pharma, Baxter Gambro og Lundbeck.18 

Nasjonale og regionale myndigheter bidrar aktivt, og på dansk side har man et særlig 

fokus på å koble forskning ved universitetene med denne industrien og på å tiltrekke 

internasjonale investorer (Giest 2017).19 Flere danske departementer, regionale 

vekstfora og lokale myndigheter har for eksempel sammen utarbeidet en egen 

klyngestrategi.20 Et hovedfokus for strategien er å oppmuntre til klyngeorganisasjoner, 

som blant annet kan øke informasjonsflyten mellom bedriftene og legge til rette for 

samarbeid. Medicon Valley Alliance er en slik klyngeorganisasjon, og var inntil nylig del-

finansiert av danske myndigheter. 

                                                                 

15 «Metro Monitor Northern Europe 2016»: 
http://www.copcap.com/~/media/copenhagen%20capacity%20-
%20subsites/documents/general%20pdfs/metromonitor-2016.ashx [24.02.18]. 
16 https://www.regionh.dk/Vaekstforum/nyheder/Documents/Clusters_FINAL.pdf 
[24.02.18]. 
17 «State of the Nordic Region 2013»: 
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-
2013/ [24.02.18]. 
18 http://www.mediconvalley.com/about-medicon-valley [24.02.18]. 
19 Giest (2017), The challenges of enhancing collaboration in life science clusters: Lessons from 
Chicago, Copenhagen and Singapore. Science and Public Policy (44)2. 
20 https://ufm.dk/publikationer/2013/strategi-for-samarbejde-om-danmarks-klynge-og-
netvaerksindsats  [25.02.18]. 

http://www.copcap.com/~/media/copenhagen%20capacity%20-%20subsites/documents/general%20pdfs/metromonitor-2016.ashx
http://www.copcap.com/~/media/copenhagen%20capacity%20-%20subsites/documents/general%20pdfs/metromonitor-2016.ashx
https://www.regionh.dk/Vaekstforum/nyheder/Documents/Clusters_FINAL.pdf
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/
http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2014/State-of-the-Nordic-Region-2013/
http://www.mediconvalley.com/about-medicon-valley
https://ufm.dk/publikationer/2013/strategi-for-samarbejde-om-danmarks-klynge-og-netvaerksindsats
https://ufm.dk/publikationer/2013/strategi-for-samarbejde-om-danmarks-klynge-og-netvaerksindsats
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Copenhagen Capacity er en regional organisasjon etablert av fem kommuner i 

byregionen, og finansieres i dag av regionene Hovedstaden og Sjælland. Organisasjonen 

arbeider for å fremme (særlig internasjonal) investering og regional utvikling, og tilbyr 

blant annet gratis rådgivning til internasjonale selskaper som vurderer å etablere seg i 

regionen eller utvide eksisterende virksomhet. 

Som presentert i Metro Monitor Northern Europe var det 2015 etablert 60 000 bedrifter 

i Københavnregionen, noe som er en økning på 1,8 prosent fra 2013. Dette er langt 

lavere enn Stockholm, men omtrent det samme som i Helsinki og Oslo. I tillegg har 

København et større antall bedrifter rundt regionen, med 110 000 ekstra bedrifter som 

kan nås i bil i løpet av 1,5 timer. 

3.2. Næringsstruktur i Helsinki 

Næringssammensetning som vi presenterte over trekker i retning av at Helsinki i større 

grad preges av industribedrifter som i økende grad er basert på høyteknologisk aktivitet. 

I byregionen finner vi et betydelig antall større industrielle teknologibedrifter, som 

Nokia, Kone, PKC Group, Wärtsilä og Konecranes som alle sysselsetter over 10 000 

personer. Frem til 2005 spilte Nokia en helt avgjørende rolle for teknologimiljøene i 

Helsinki men gradvis har Nokias svekkelse åpnet opp for nye selskaper og styrking av 

andre bedrifter gjennom bedre tilgang på høykompetent arbeidskraft.  

To kjente selskaper innenfor IT/web er spillutviklere Rovio og Supercell som begge setter 

et sterkt preg på det globale spillmarkedet (hhv spillene angry bird og clash of clans). 

Dette er tech-selskaper som begge er verdsatt til over 1 milliard dollar (såkalte unicorns). 

Rundt Nokia har det dukket opp større men mindre kjente software-bedrifter som 

Baseware Technology, SHH og F-secure, i tillegg til mer tradisjonsrike teknologirådgivere 

som Tieto. Samlet sett har aktørene i Helsinki klart å bygge et vitalt og diversifiert tech-

miljø som i stor grad kan ses på som en utfordrer til Stockholms-miljøet. 

Finland her en stor og velutviklet skogsbasert næring og de største industribedriftene i 

denne klyngen ligger i Hensinki, som Stora Enso, UPM-Kymmene og Huhtamäki. Også 

dette er foretak som hver har langt over 10 000 ansatte. Rundt disse store 

industriforetakene finner man også en bred populasjon av SMBer som baserer seg på 

skog og trevirke, gjerne gjennom tilbud av relevante teknologier. 

Finland har siden 90-tallet systematisk satset på å utvikle næringslivet knyttet til life 

science og bioteknologi. Dette næringslivet er noe mer geografisk spredt og byer som 

Turku, Kuopio og Tampere huser en rekke større og mindre foretak som betjener disse 

næringssegmentene. I Helsinki/Espoo finner vi selskaper som Mobidiag, Medix, Zora 

Biosciences, Orion, Euformatics og Planmeca life science.   

 

3.3. Næringsstruktur i Stockholm  

Stockholm er preget av et diversifisert næringsliv med et tydelig innslag av 

kunnskapsbaserte forretningstjenester. Dykker man lenger ned i næringsstrukturen 
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finner man fort enkelte klynger av næringsaktører som kan vise til særlig stort omfang 

og vekst. I en større kartlegging av viktige klynger i Sverige utført av HHS (2002) fant man 

særlig sterke næringsmiljløer i Stockholmsregionen innen følgende sektorer: 

Instrumenter og romfart, musikk, design, medisinskteknologi, IT, bank og finans/fintech 

og biofarma. 

Innenfor IKT har Kista rett utenfor Stockholm lenge fungert som et geografisk nav for 

store og små innovative bedrifter i denne næringen. Kista går derfor også under 

betegnelsen «The Silicon Valley of Stockholm». Her har bedrifter som Ericsson, IBM, 

Unisys, Samsung og Nokia lenge operert med utviklingsenheter. Her finner man også 

avdelinger knyttet til KTH og Stockholms Universitet. Rundt disse store IKT-

lokomotivene har det dukket opp en serie med suksessfulle oppstartsselskaper som 

Skype, Spotify, Mojang og Truecaller. Entreprenørskapsmiljøene innen IT og software 

har de siste 10 årene i økende grad blitt mer sentrumsnære og en lang rekke inkubatorer 

og startup-miljøer har nå valgt å lokalisere seg i sentrum av Stockholm, ikke langt fra 

Sergels Torg. 

Stockholm har lenge ledet an som det viktigste finanssenteret i Norden og huser nå 

hovedsetet til den nordiske børsen Nasdaq Nordic der verdipapirhandel for København 

og Helsinki også håndteres. Store banker som SEB, Nordea og Swedbank har lenge 

fokusert tungt på effektivisering gjennom digitalisering og tjenesteinnovasjon, og i 

kjølvannet av dette innovasjonspresset har store grundersuksesser innen fintech dukket 

opp i Stockholm som Klarna og iZettle. Stockholm er også det foretrukne senteret i 

Norge for lokalisering av store internasjonale investeringsbanker, og dette skaper et mer 

dynamisk finansmiljø enn det man finner i de andre hovedsteder i Norden.  

Innen life science har man også tunge industrielle tradisjoner som har gitt rom for sterke 

klynger i Stockholm. Selskaper som Astra Zeneca og Pharmacia (nå en del av Phizer) har 

fortsatt mange hundre ansatte i regionen og driver med utstrakt FoU. Også innenfor 

medisinsk teknologi kan man vise til et vitalt og kraftig klyngenettverk, der samspillet 

med KTH, Karolinske sykehus og Uppsala universitet er helt avgjørende for nyskaping og 

entreprenørskap. Mer spesifikt er Stockholmsmiljøet særlig sterkt innen bransjene 

ortopediske implantater, regenerativ medisin, visualisering, kreftmedisin, gonom-

forskning og nevrovitenskap.  Vinnova (2011) gjennomførte en omfattende kartlegging 

av life science industrien i Stockholm som nå snart er 10 år gammel. Den gang fantes det 

ca. 250 selskaper i regionen som sysselsatte ca. 12000 personer. I følge Damvad og 

Länstyrelsen Stockholm (2015) finner man at 77 av de 97 forretningsområdene som har 

særlige fortrinn i Stockholmsregionen befinner seg innenfor helse og naturvitenskap. 

Dette illustrerer at innovasjonssystemet i Stockholm er relativt STI-basert. 

3.4. Næringsstruktur i Oslo-Akershus  

Oslo-Akershus er sterkt preget av tilknytningen til maritime og oljerelaterte tjenester. 

Som hovedstad er også finansnæringen, IT og generiske kunnskapsbaserte tjenester 
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sterkt iverrepresentert i byregionen.21 I tillegg er reiseliv, telekommunikasjon og 

livsvitenskap viktige næringer.  Offentlig sektor sysselsetter ca. 27 prosent av alle 

sysselsatte i regionen (2015-tall) 

Menon Economics (2017a)22 rangerer Oslo på tredjeplass blant ledende maritime byer i 

verden, bak Singapore og Hamburg. Oslo kommer spesielt godt ut innen maritim finans, 

juss og teknologi. Historisk sterke tjenester innen skipsfinans i sammenheng med 

juridiske eksperter innen maritim næring er viktige faktorer. I tillegg har Oslo 

verdensledende kompetanse innen maritim teknologi, med ledende bedrifter som DNV 

GL, og utstyrleverandører som Kongsberg Maritime og nystartede Xeneta. Andelen 

intervjuede eksperter som angir Oslo som ledende innen utvikling av maritim teknologi 

er kun høyere for Singapore.  

Den norske finansnæringen er sterkt konsentrert til Oslo, og er en viktig 

tjenesteleverandør for vekst og utvikling ikke bare i maritim næring, men for eksempel 

gjennom riktig kanalisering av kapital til små bedrifter med høy vekst og gjennom løsning 

av midlertidig likviditetsutfordringer for næringslivet, husholdningenes og offentlig 

sektor (Menon 2014).23 Menon (2014) anslå at 70-80 prosent av norsk IT-næring var 

lokalisert i og rundt Oslo. Næringen drar spesielt nytte av de sterke forskningsmiljøene 

ved UiO (og NTNU), samt mindre miljø som SIMULA, og av tjenestene til finansnæringen. 

IT-næringen i regionen er imidlertid i stor grad rettet mot det norske markedet, og har 

lavere internasjonal konkurranseevne enn resten av Norden. I kontrast til maritim 

næring, mangler IT-næringen de store lokomotivene til å drive eksporten av norske IT- 

tjenester og -produkter.  

Kunnskapsbaserte tjenester er en sammensatt næring som i stor grad leverer tjenester 

til, og videreformidler varer fra, produksjonsnæringer (Menon 2014). Næringen er 

spesielt tett knyttet til bedrifter innen olje og gass, maritim næring og fornybar energi. 

Med høyt utdanningsnivå og generelt høyt kompetansenivå i Oslo-Akershus, er 

produktiviteten høy og næringen har internasjonal konkurranseevne. Det høye 

lønnskostnadene er imidlertid en utfordring.  

Metro Monitor Northern Europe rapporterer at det var i 2015 etablert 50 000 bedrifter 

i Oslo-Akershus, noe som er en økning på 2,1 prosent fra 2013. Gjennomgangen 

beskriver også tilgangen til faglært («skilled») arbeidskraft i Norge som bedre enn resten 

av Nord-Europa. Oslo-Akershus blir i tillegg vurdert til å være attraktiv for faglært 

utenlandsk arbeidskraft. 

Selv om regionen har sterke forskningsmiljøer innen enkelte felt og regionen har et 

                                                                 

21 «Regional plan for innovasjon og nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025»: 
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/neringsutvikling/regional-plan-
for-innovasjon-og-nyskaping/ [24.02.18]. 
22 «The leading maritime capitals of the world 2017»: https://www.menon.no/wp-
content/uploads/2017-28-LMC-report-revised.pdf.  
23 «Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus»: 
http://www.projectosloregion.no/wp-content/uploads/2014/12/Et-internasjonalt-
konkurransedyktig-Oslo-og-Akershus_v3-Leo.pdf.  

http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/neringsutvikling/regional-plan-for-innovasjon-og-nyskaping/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/neringsutvikling/neringsutvikling/regional-plan-for-innovasjon-og-nyskaping/
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-28-LMC-report-revised.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-28-LMC-report-revised.pdf
http://www.projectosloregion.no/wp-content/uploads/2014/12/Et-internasjonalt-konkurransedyktig-Oslo-og-Akershus_v3-Leo.pdf
http://www.projectosloregion.no/wp-content/uploads/2014/12/Et-internasjonalt-konkurransedyktig-Oslo-og-Akershus_v3-Leo.pdf
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generelt høyt kompetansenivå, er en utfordring at Oslo-Akershus mangler et sterkt 

teknologisk rettet universitet. Stockholm har Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 

København har Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Helsinki har Aalto. I Oslo-

Akershus (og Norge) er de tekniske miljøene mer spredt.  

For å fasilitere og støtte innovasjon og entreprenørskap har Oslo kommune sitt eget 

næringsutviklingsselskap, Oslo Business Region (OBR). Selskapet arbeider med ulike 

aktører innen grunder-miljøet, utdanning- og høyskolesektoren, venture-miljøer, 

virkemiddelapparatet og andre næringslivsaktører. OBR ble evaluert av Menon i 2017, 

og rapporten påpekte blant annet at man burde vurdere å utvide det regionale 

nedslagsfeltet for OBR samt å spisse mandatet, gitt de begrensede ressursene.24  

En utfordring for innovasjon i regionen, identifisert av «Regional plan for innovasjon og 

nyskaping i Oslo og Akershus fram mot 2025»17, er nettopp at Oslo-Akershus mangler et 

godt regionalt beslutningssystem. Mangel på samordning av virkemiddelapparatene og 

politiske prosesser vanskeliggjør en helhetlig politikk for å fremme innovasjons og 

næringsutvikling i regionene.  

                                                                 

24 «Evaluering av Oslo Business Region»: https://www.menon.no/wp-
content/uploads/2017-45-Evaluering-av-OBR.pdf. 

https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-45-Evaluering-av-OBR.pdf
https://www.menon.no/wp-content/uploads/2017-45-Evaluering-av-OBR.pdf
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 Koblinger mellom næring og akademia  

I dette kapittelet ser vi nærmere på ulike kanaler som kobler næringsliv med akademia 

i hovedstadsregionene. Dels handler dette om samarbeidet mellom forskere og 

næringsliv, dels handler det om TTOer og spinout-aktivitet, og dels handler det om 

match mellom kompetanse som produseres ved UoH i regionene og det behov 

næringslivet har. Tilstedeværelse av teknologiske utdanningsinstitusjoner, omfang og 

roller til anvendte forskningsinstitusjoner og geografisk nærhet mellom næringsliv og 

UoH er av særlig interesse.  

Som beskrevet i Kapittel 2 har befolkningen i alle fire regionene et høyt utdanningsnivå, 

skjønt Helsinki har noe lavere nivå enn de andre tre. Et spørsmål er imidlertid i hvilken 

grad utdanningen matcher behovet i regionen. I hvilken grad produserer universiteter 

og høyskoler i regionene utdannede spisset mot etterspørselen i næringene? Eventuelt, 

i hvilken grad møter regionen denne etterspørselen ved utdannede utenfor regionen?  

I en europeisk kontekst er samarbeidet mellom bedrifter og akademiske institusjoner 

relativt omfattende når vi ser på store selskaper. Særlig Finland kan vise til hyppig 

samarbeid. Blant de nordiske landene er det ifølge OECD (2015) næringslivet i Danmark 

som er minst aktive i sin kontakt med akademia (se figuren under). 

Figur 4-1  Andel bedrifter i landet som samarbeider med en akademisk institusjon (2010-2012): 
Kilde: OECD (2015) 

 

København kan dra på flere sterke universitetsmiljøer som er relevante for næringene i 

regionen. Copenhagen Business School har omtrent 22 000 studenter og er et 

internasjonalt anerkjent miljø innen en rekke fag innen økonomi og administrasjon.25 

Disse er også rettet mot næringsetterspørselen. For eksempel tilbyr de MBA i «Shipping 

& Logistics». København har også et anerkjent teknisk universitet i DTU, som leverer 

ingeniører og andre teknisk utdannede innenfor en rekke fagfelt, blant annet innen 

biofarma. I København ligger også det relativt ny-oppstartede universitetet IT University 

                                                                 

25 https://www.cbs.dk/ [08.03.18] 

https://www.cbs.dk/
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of Copenhagen (ITU) mål om styrke dansk IT-satsing.26 I tillegg til disse miljøene og 

Københavns Universitet, drar regionen nytte av universitetsmiljøer i nærheten, som 

Lund og Roskilde. En undersøkelse av FORA (2008) peker på at København universitet i 

liten grad har klart å utvikle relasjoner til næringslivet som understøtter innovasjon. 

Derimot finner man godt utviklede relasjoner til næringslivet ved ITU og DTU.  

Stockholm har store universitetsmiljøer som til sammen dekker et bredt spekter av 

sektorer. Stockholm School of Economics er en svært anerkjent handelshøyskole, som 

blant annet tilbyr studier innen finans. KTH er et teknisk universitet som blant annet 

leverer ingeniører innen farma og IT og som har satset tungt på å følge opp 

næringsmiljøene i Kista. Det verdenskjente Karolinska Institutet er en viktig motor for 

innovasjon innen life science og har et aktivt teknologioverføringskontor (Karolinske 

Institutet Innovation AB). Forskningen her utgjør 40 prosent av den totale medisinske 

forskningen i Sverige.27 Koblingen mellom Karolinska og de store farma-selskapene er 

tett og omfanget av klinisk utprøving av medisiner og diagnostikk ved dette sykehuset 

er klart størst i Norden. Stockholms universitet leverer også utdannede og forskning 

innen et bredt spekter av fagfelt.  

Oslo-Akershus har i mindre grad enn de tre andre regionene utdanningsmiljøer rettet 

mot behovet i næringene i regionen. BI og NMBU tilbyr utdanning i finans, men miljøene 

er små og mindre anerkjent. BI tilbyr også kurs rettet mot shipping og logistikk, men 

tilbyr ikke hele grader. Et unntak til dette bildet er innen informatikk, hvor Universitetet 

i Oslo har et anerkjent miljø ved IFI, som leverer utdannede og forskning som er relevant 

for IT-sektoren i regionen. Innen maritime fag, olje og gass og ingeniørfag for fornybar 

energi og prosessindustri er utdanningstilbudet i Oslo-Akershus relativt svakt utviklet. 

Norske arbeidstakere er imidlertid svært mobile, og tilflyttingen er spesielt stor til 

urbane områder, som Oslo-Akershus.28 Regionen kan derfor dra større nytte av 

utdannede fra byer som Trondheim og Bergen. Avhengigheten av miljøer utenfor 

regionen vanskeliggjør imidlertid tette koblinger mellom akademia og næringsliv. TTOen 

ved UiO (Inven2) betjener primært den medisinske næringen og har i liten grad evnet å 

overføre kunnskap og teknologi innen IT og geofag der UiO er ansett som en sterk 

institusjon. 

I Helsinki finnes det ikke mindre enn 10 universiteter. Fire av disse tilbyr utdanning og 

utfører forskning innen engineering og naturvitenskap. Universiteter som Arcada og 

Metropolia har typiske et anvendt forsknings og studieforløp som kan bidra til at 

koblingen mellom bedriftene og akademia blir sterk. Geografisk nærheten til et stort 

antall industribedrifter gjør også denne interaksjonen blir styrket. I Finland har man dog 

valgt å redusere den offentlige støtten til FoU markant de siste årene. Det kan over tid 

lede til at koblingen gradvis svekkes.  

                                                                 

26 https://www.itu.dk/om-itu [08.03.18]. 
27 https://www.studyinstockholm.se/university/karolinska-institutet/ [08.03.18]. 
28 https://www.forskningsradet.no/prognett-
vam/Nyheter/Hoy_mobilitet_i_norsk_arbeidsliv/1254025342996&lang=no [08.03.18] 

https://www.itu.dk/om-itu
https://www.studyinstockholm.se/university/karolinska-institutet/
https://www.forskningsradet.no/prognett-vam/Nyheter/Hoy_mobilitet_i_norsk_arbeidsliv/1254025342996&lang=no
https://www.forskningsradet.no/prognett-vam/Nyheter/Hoy_mobilitet_i_norsk_arbeidsliv/1254025342996&lang=no
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 Koblinger mellom næring og kapital  

Tilgang på risikokapital er essensielt for å skape innovasjoner, ettersom innovasjon per 

definisjon er basert på aktivitet med usikkert utfall. Bedrifter i oppstarts- eller vekstfasen 

er spesielt avhengige av kapital for etablering og for å vokse. Risikokapital (kapital med 

mulig høy avkastning, men med høy risiko, «venture capital») sammen med strategisk 

kompetanse og nettverkskunnskaper kan utløse gode forretningsideer blant 

oppstartsbedrifter, og på den måten øke verdiskapning gjennom innovasjon. 

Produktivitetskommisjonen (NOU 2016: 3)29, på bakgrunn av Grimsby (2015)30, 

etterlyser tilgang på mer kompetent kapital og mangfold i eierskap i Norge. 

Kommisjonen peker også, som flere har gjort tidligere, at det er behov for offentlige 

ordninger som støtter opp om kompetent kapital. Kompetent kapital fordrer ofte 

lokalkunnskap som utenlandske investorer mangler. Lokale finansmarkeder er derfor 

viktig for vekst og innovasjon i byregionene.  

Private equity er en fellesbetegnelse for kapitalinvesteringer i unoterte selskap. Man kan 

skille mellom tre steg for en investering i tidlig fase avhengig av selskapets modenhet: 

såkorn («seed»), vekst («start-up/tidlig venture») og senere steg («later stage venture»). 

For mer modne investeringer kan man skille mellom kapital for vekst til mer modne 

bedrifter som vil utvide, kapital for redning til bedrifter som har hatt vanskeligheter og 

vil re-etablere, kapital for å erstatte andres investeringer i bedriften, og oppkjøp av 

bedrifter.  

Bedrifter med investeringer fra aktive eierfond som driver innen private equity utgjør 

en betydelig andel av økonomiene. I 2016 utgjorde den samlede verdiskapningen for 

disse bedriftene 1,6 prosent av fastlands-BNP i Norge og de sysselsatte 68 900 personer 

(Menon 2017b).31 I Sverige er tallene langt høyere.  

Tabell 5-1 presenterer Invest Europe sine estimater på investeringssummer og antall 

bedrifter for de ulike kategoriene, basert på The European Data Cooperative (EDC). 

Tabellen viser at det gjøres relativt lite såkorn-investeringer i Norge, og at det i stedet 

satses mer på modne investeringer. Samtidig viser tabellen at oppkjøp er langt vanligere 

i de andre nordiske landene enn Norge, hvor vekst-investeringer utgjør en større andel 

av de mer modne investeringene. 

 

 

 

                                                                 

29 «Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi — 
Produktivitetskommisjonens andre rapport». 
30 Grimsby (2015), «Three essays on competent capital». Doktoravhandling, Økonomisk 
Institutt, Universitetet i Oslo. 
31 «Verdiskapingsanalyse for de aktive eierskapsfondene i Norge 2017»: 
https://www.menon.no/verdiskapingsanalyse-aktive-eierskapsfondene-norge-2017/.  

https://www.menon.no/verdiskapingsanalyse-aktive-eierskapsfondene-norge-2017/
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Tabell 5-1 Private equity-investeringer på nasjonalt nivå i 2016. Investeringssummer (inv.) i mill. 
euro. Kilde: Invest Europe/EDC 

 Danmark Finland Sverige Norge 

 Inv. Antall 
bedrifter 

Inv. Antall 
bedrifter 

Inv. Antall 
bedrifter 

Inv. Antall 
bedrifter 

Såkort 25 28 10 48 19 87 5 9 
Vekst 45 25 76 91 80 131 44 58 
Senere 
steg 14 11 24 26 88 44 44 21 

Totalt 85 54 111 160 187 247 93 84 

Vekst 32 6 94 30 76 16 413 16 
Redning 22 1 0 0 0 0 0 2 
Erstatning 0 0 0 1 35 1 9 1 
Oppkjøp 1 

291 28 657 34 
1 

544 40 395 13 

Totalt 1 
429 89 862 224 

1 
842 299 910 114 

 

I Tabell 5-2 viser vi de totale private equity-investeringene på regionalt nivå fra 2014 til 

2016.32 Investeringene målt i Euro svinger kraftig fra år til år, særlig fordi noen 

transaksjoner er spesielt store. Også antall investeringer kan svinge markant fra år til år 

(Tabell 5-3). Vi ser likevel noen systematiske forskjeller. Antall investeringer i Oslo-

Akershus er langt lavere enn i de andre hovedstadsregionene. Dette bekrefter et nokså 

varig bilde av at tilførselen av risikokapital til bedrifter i tidlig faser er lavere i Oslo-

Akershus enn i de andre nordiske hovedstedene. Om dette er fordi tilgang på kapital i 

Oslo-Akershus er dårligere eller om det kan knyttes til svakere tilgang på gode 

investeringscase er det ikke mulig å fastslå.  

Tabell 5-2 Regionale private-equity 
investeringer 2014-2016. Summer i 
mill. euro (Invest Europe/EDC) 

 

 2014 2015 2016 

København 538 667 909 

Helsinki 540 868 369 

Stockholm 1 171 721 867 

Oslo-
Akershus 1 388 528 211 

 

Tabell 5-3 Regionale private-equity investeringer i  
form av antall bedrifter 2014-2016 (Invest 
Europe/EDC) 

 

 2014 2015 2016 

København 44 49 44 

Helsinki 147 136 118 

Stockholm 89 171 75 

Oslo-Akershus 38 28 35 
 

 

Antallet børsnoteringer varierer også sterkt mellom landene, oppsummert per land og 

per år i Tabell 5-4. Sverige er den klart største med 74 børsnoteringer i 2017, fulgt av 

Finland og Norge med henholdsvis ti og elleve. Danmark hadde kun fire børsnoteringer. 

Den største børsnoteringen i Norden i 2017 (målt som markedsverdi etter notering) var 

Terveystalo i Finland, tett fulgt av Evry i Norge.  

Totalt samlet børsene i de fire landene inn 6,2 milliarder dollar i 2017 gjennom 

børsintroduksjoner. Totalsummen er en nedgang fra 2016, hovedsakelig forklart ved 

svært store børsnoteringer i 2016 (Dong Energy og Nets i Danmark). For 2017 har 

Danmark den klart laveste andelen samlet børskapital.  

                                                                 

32 For Helsinki viser tabellen tallene for hele provinsen Sør-Finland, som er langt større enn 
kun Helsinki. 
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Tabell 5-4 Antall børsnoteringer per land og år (EY) og 
andel av Nordens børsnoteringer i 201733  

 

 2015 2016 2017 

Danmark 1 3 4 

Finland 12 6 10 

Sverige 48 54 74 

Norge 6 1 11 

 
 

 

 
 
 

 

 

En opptelling av antall større investeringer i nordiske byer i 2016, gjort av Nordic Web 

på oppdrag for Invest in Skåne og Malmö Startups, viser at antallet investeringer blant 

byregionene er klart høyest i Stockholm (247), fulgt av København (98), Helsinki (67) og 

Oslo (57).34 Tredje flest investeringer hadde Malmö (78), med sterk økning fra 

foregående år. En mulig grunn for dette er at utenlandske «venture capital»-investorer 

i større grad ser mot de store markedene, som London og Stockholm.  I følge Invest in 

Stockholm og Øresundsinstituttet (2015) velger de aller fleste utenlandske konsernene 

å etablere regionale hovedkontor i Stockholm og København. Hele 50% av de 250 

regionale hovedkontorene som man har indentifisert finnes i Stockholm. København 

huser 24% mens Oslo huser skarve 6% av hovedkontorene.  

 

                                                                 

33 EY «Nordic capital markets insights» for 2017 og 2018: 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Nordic_Capital_Markets_Insights/$FILE/Nordi
c-IPO-Eye-Jan-SE_10LR.pdf, 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Nordic_Capital_Markets_Insights_-
_januar_2018/$FILE/EY-nordic-capital-markets-insights-januar-2018.pdf.  
34 http://nordic.businessinsider.com/stockholm-and-copenhagen-attracted-the-most-
investments-in-2016--but-its-malmo-that-really-shines-2017-3/ [25.02.18]. 

Danmark
3 %

Finland
31 %

Sverige
45 %

Norge
21 %

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Nordic_Capital_Markets_Insights/$FILE/Nordic-IPO-Eye-Jan-SE_10LR.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Nordic_Capital_Markets_Insights/$FILE/Nordic-IPO-Eye-Jan-SE_10LR.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Nordic_Capital_Markets_Insights_-_januar_2018/$FILE/EY-nordic-capital-markets-insights-januar-2018.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Nordic_Capital_Markets_Insights_-_januar_2018/$FILE/EY-nordic-capital-markets-insights-januar-2018.pdf
http://nordic.businessinsider.com/stockholm-and-copenhagen-attracted-the-most-investments-in-2016--but-its-malmo-that-really-shines-2017-3/
http://nordic.businessinsider.com/stockholm-and-copenhagen-attracted-the-most-investments-in-2016--but-its-malmo-that-really-shines-2017-3/
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Figur 5-1 Antall internasjonale hovedkvarter i hovedstadsregionene i Norden: Kilde: Invest in 
Stockholm og Øresundsinstituttet (2015) 

 

Det kan være flere grunner til dette. For det første er det lett å betjene det norske 

markedet fra Stockholm på grunn av språklig og forretningskulturell likhet. Størrelsen på 

byens marked vil da tilsi at man velger Stockholm. At Helsinki ikke huser mer enn 8% 

styres nok av språk og byens størrelse. Det er god grunn til å forvente at de store 

utenlandske konsernenes regionale hovedkontorer vil bidra sterkt til 

innovasjonsaktivitet i byregionen. 

Figur 5-2   
Venstre figur: Utenlandske direkteinvesteringer som andel av BNP:  
Høyre figur: Multinasjonale selskaps deltakelse i FoU. Kilde: Foreign afilliates database (2017) 

 

Tall for utenlandske investeringer finnes bare på landnivå. I følge OECD (2017) er det 

særlig i Sverige at multinasjonale selskaper bidrar med mye FoU. I 2013 sto disse for ca. 

40 prosent av all FoU i næringslivet. Tilsvarende tall for Finland var 16%. Strand, Ivanova 

og Leydesdorff (2017) finner at byer med sterke kunnskapsinstitusjoner og 

teknologidominerte synergier mellom bedrifter og har et sterkere nettverk inn 

Internasjonale investorer. Stockholm er på alle måter en slik by. Sverige er da også det 

landet som over tid har bygget den største utenlandsk eide egenkapitalen i 



   

M E N O N  E C O N O M I C S  2 7   

 

selskapssektoren. I 2012 utgjorde denne nærmere 70% av BNP, mot ca. 40% i Norge og 

Finland. Dette hviler på en historisk utvikling der de fleste store bedrifter med over 

10000 ansatte ble kjøpt opp av utenlandske aktører på 90-tallet og tidlig 2000-tall. 
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 Nyetablering og nye næringer  

I dette kapittelet presenterer vi tall og analyser av omfanget av nyetablering og 

fremvekst av nye næringer i hovedstadsregionene.  

6.1. Entreprenørskap 

Det finnes en lang rekke studier som analyserer entreprenørenes bidrag til økonomisk 

vekst. Noen analyserer og sammenligner entreprenørskapsrater og økonomisk vekst i 

ulike land. Andre analyserer dette på et regionalt nivå. Thurik (1999), Audretsch mfl. 

(2002a) og Carree og Thurik (1999) analyserer koblingen mellom entreprenørskap og 

økonomisk vekst på nasjonalt nivå. De sammenligner OECD land og finner en klar positiv 

sammenheng mellom entreprenørskap og økonomisk vekst. Audretsch og Fritsch (1996) 

og Reynolds (1999) analyserer koblingen mellom entreprenørskap og økonomisk vekst 

på regionalt nivå. Reynolds (1999) analyserer data fra 1990-tallet i USA, og viser at 

entreprenørskap har en positiv effekt på økonomisk vekst. Forskning på sammenhenger 

mellom entreprenørskap og vekst i byer visert at byer som kan vise til mye 

nyetableringsvirksomhet også kan vise til høyere vekst (se Gleaser, Kerr og Kerr 2012). 

Det er dog ikke avklart tydelig om hvilken vei kausaliteten går. I tabellen under 

presenteres omfanget av nyetableringer i de fire hovedstadsregionene.  

Tabell 6-1 Nyetableringer i de nordiske hovedstedene 

 

Kilder: SSB. Danmarks statistik, Eurostat, SCB 

Tallene her viser at nyetableringsvirksomheten har vært sterkest i Oslo-Akershus, men 

dette kan også være et resultat av måten man registrerer oppstart på. I Norge er det 

særlig enkelt å etablere enkeltmannsforetak som da også har en gjennomsnittlig kort 

levetid. Tall for antall selvstendig næringsdrivende er ikke høyere i Norge enn i de andre 

nordiske landene. Det er derfor ikke grunn til å legge alt for mye tolkning i tallene for 

Norge, rett og slett fordi nyetablerte foretak både fødes og dør oftere i Norge enn i andre 

nordiske land.  

Særlig Stockholm har en lang tradisjon for å tilby inkubatorer og «coworking places» 

som letter arbeidet med å starte opp en bedrift.  Oslo-Akershus og Helsinki har fokusert 

langt sterkere på entreprenørskap, inkubatorer og coworking places de siste 5 årene, 

ikke minst gjennom Oslo Business Regions og Tekes sitt arbeid på dette området. 

Relativt nye aktører som Mesh, Startuplab, Tøyen Startup Village og Kunnskapsbyen 

Lillestrøm preger nå entreprenørskapsbildet i Oslo-Akershus.  
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I publikasjonen Nordic Entrepreneurship Check går Romankainen m.fl. (2016) grundig 

gjennom det entreprenørielle miljøet i de nordiske landene, men det er lite fokus på 

tilstand og utvikling i hovedstadsregionene. Rapporten viser et noe jevnere bilde mht. 

antall oppstartsbedrifter enn det som vises i tabellen over, men det er fortsatt Norge og 

Sverige som topper listen.    

6.2. Nye næringer 

Nyetableringer kan finne sted i eksisterende bransjer, men de kan også bidra til å bringe 

frem nye næringssegmenter. Dynamikken i næringslivet gjennom fremvekst av nye 

teknologier, løsninger og næringer er vel så viktig som dynamikken innenfor 

eksisterende næringer.  

Det er gjennomgående vanskelig å peke ut hvilke næringer som vil komme i årene 

fremover, men dersom man baserer seg på de siste årenes vekst i ulike 

næringssegmenter vil man kunne si noe om denne typen næringsdynamikk i dag. I 

rapporten European Cluster Panorama (2016) presenteres en oversikt over slike 

næringer, samt innslaget av slike næringer i europeiske byregioner. 

Forfatterne trekker frem følgende «nye» næringer med særlig høy vekst: Farmasi, 

medisinsk teknologi, havbaserte næringer, kreative næringer og opplevelser, 

digitalisering, logistikk og mobilitet, samt avansert emballasje. Det er Oslo-Akershus som 

rangeres høyest av samtlige europeiske byregioner i denne undersøkelsen. København 

og Stockholm er begge rangert som nummer 15. Helsinki rangeres ikke som en såkalt 

«emerging industry hotspot». Det er særlig farmasi, kreative næringer og digitalisering 

som løfter de tre nordiske hovedstedenes rangering. For Oslo-Akershus er også 

omfanget av havbasert næringsliv en viktig faktor for den høye rangeringen. Når dette 

er sagt er det grunn til å vise stor grad av varsomhet når disse tallene skal tolkes. Særlig 

er det problematisk at inntekt per innbygger teller mye i rangeringen. Oslo-Akershus får 

dermed en høy rangering på grunn av Norges oljerikdom. 
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 Byregionenes innovasjonsaktører i system 

I dette kapittelet forsøker vi å samle trådene fra de foregående kapitlene og tegner opp 

skissene av et regionalt innovasjonssystem der de offentlige virkemiddelaktørene vies 

noe mer plass. Vi gjør dette i form av en aktørmodell der vi sorterer FoU-aktører i en 

gruppe, tilbydere av kapital for innovasjon i en gruppe, offentlige regionale fasilitatorer 

utgjør en gruppe, klynger/næringer og klyngeorganisasjoner er en gruppe og til slutt en 

gruppe som tilrettelegger for entreprenørskap. En aktørmodell av denne typen vil aldri 

bli helt utfyllende. Gitt dette prosjektets størrelse må beskrivelsene av systemet også bli 

relativt knappe. De vil nødvendigvis måtte fokusere på enkelte sider ved 

innovasjonssystemet. I dette tilfellet retter oppmerksomheten seg mot relasjonene og 

aktivitetene som er beskrevet i foregående kapitler.  

Alle fire byregionene er presentert med virkemiddelaktører som tilbyr offentlig støtte til 

FoU i form av søknadsbaserte midler som åpner for at bedrifter og akademia/institutter 

kan gå sammen for å finne innovative løsninger basert på anvendt forskning. De fire 

landene/byregionene har også alle et innovasjonsrettet støtteapparat, men der Norge, 

Sverige og Finland her henholdsvis Innovasjon Norge, Tilväxtverket og Tekes, har ikke 

Danmark et like sterkt samlet organ for oppfølging av næringslivets innovasjonsaktivitet. 

Norge er nok også det landet som i størst grad tilbyr regionalt rettede virkemidler 

gjennom flere kanaler til hovedstadsregionen. Den regionale støtten til 

innovasjonsvirksomhet er i hovedsak rettet mot regioner utenfor hovedstaden i alle fore 

landene. Slik sett er regionale innovasjonsmidler sterkt preget av en distriktspolitisk 

profil. 

7.1. Innovasjonssystem: Oslo-Akershus 

Oslo og Akershus som region har et stort og mangefasetert universitets- og instituttmiljø 

(UiO, UMB, OsloMet, BI, Sintef, IFE, FFI etc), men koblingene til næringsliv og 

entreprenørskap er moderate sammenlignet med det vi finner i de andre nordiske 

hovedstadsregionene. Dette kan nok delvis være drevet av at man i Oslo og Akershus 

har manglet sterke tekniske og økonomisk/administrative universitetsinstitusjoner. 

Ingeniører og økonomer har i stor grad blitt hentet inn fra andre byer, men gradvis har 

man klart å bygge sterkere miljøer innen disse fagområdene, særlig ved UiO (institutt 

for informatikk) og ved Handelshøyskolen BI.  

Instituttsektoren er på den annen side sterk i Oslo og Akershus, og man har tradisjon for 

en tettere kobling mellom de tekniske instituttene og næringslivet, både gjennom aktivt 

samarbeid med store foretak og gjennom spinout-virksomhet. Store institutter som 

Sintef, FFI og IFE har en særlig sentral rolle og opererer til dels med egne venture-

strukturer. Koblingene er særlig sterke i Akershus der Kjeller-miljøene og offshore-

relaterte bedrifter i Subsea Valley (Bærum/Asker) er FoU-intensive. 
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Figur 7-1: Aktører i Oslo og Akershus sitt innovasjonssystem 

 

I likhet med de andre nordiske hovedstedene har vi også her sett en kraftig 

oppblomstring av gründermiljøer og inkubatorer i Oslo og Akershus. Noen av disse er 

knyttet til utdanningsinstitusjonene (slik som TTOene, og til en viss grad Oslo Tech) men 

mange av de nye miljøene opererer utenfor universitetssystemet og har begrenset 

kontakt med forskningsmiljøene ved UiO, UMB etc.  

Oslo og Akershus har tilgang på et relativt rikt kapitalmarked for finansiering av 

innovasjon, men omfanget av aktører som retter seg inn mot bedrifter i tidlig fase er 

begrenset, særlig sett opp mot tilstanden i Stockholm. De siste årenes nedtur i 

oljenæringen har åpnet interessen for investeringer i annen næringsvirksomhet og 

antallet investeringsmiljøer på Østlandet har derfor økt markant de siste 5 årene.   

Oslo og Akershus preges sterkt av næringsmiljøer innen maritim/offshore, fornybar 

energi, finans og IT/telecom. Mye av forskningen som retter seg mot disse næringene 

finner som tidligere nevnt sted ved lokaliseringer utenfor regionen, og kanskje i større 

grad enn det man finner i de andre nordiske hovedstedene. 

Offentlige aktører på innovasjonsområdet har betydelig med finansielle ressurser og de 

er relativt godt koordinert. Mye av disse ressursene går til næringsutvikling utenfor 

hovedstadsregionen. Regionale offentlige aktører på innovasjonsområdet i Oslo og 

Akershus har relativt begrenset med ressurser. Det tildeles noe midler gjennom 

kommunale og fylkeskommunale kanaler, men ressurser gjennom Forskningsrådet (VRI 

og regionale forskningsfond) og gjennom Innovasjon Norge og Siva er betydelig større i 

omfang. I den regionale innovasjonspolitikken har man lagt vekt på å koordinere 
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Innovasjon Norge og Sivas virksomhet og Fylkeskommunens satsninger.  

Onsager med flere (2010) peker på at innovasjonsvirksomheten i Oslo og Akershus 

mangler et effektivt regionalt beslutningssystem. Det er i dag ikke noe tydelig 

innovasjons- og utviklingssamarbeid med gjennomføringskraft for hele denne regionen 

på tvers av fylkesgrenser. Forfatterne hevder at lite politisk samordning og et 

fragmentert virkemiddelapparat gjør det vanskelig å få utviklet og iverksatt en målrettet 

politikk og felles agenda for nærings- og samfunnsutviklingen rundt indre Oslofjord. 

Oslo-region samarbeidet har en bred forankring, men begrenset med finansielle 

ressurser til å følge opp næringsutvikling i regionen. Til en viss grad er mangelen på 

koordinering over grenser og mellom næringer en problemstilling som er like aktuell i 

de andre nordiske hovedstadsregionene. Regional plan for innovasjon og nyskaping i 

Oslo og Akershus har til hensikt å bedre disse koordineringsproblemene fremover.  

7.2. Innovasjonssystem: Stockholms-regionen 

I Stockholms-regionen har næringslivet tilgang til et rikt utviklet FoU-system som kanskje 

først og fremst evner å støtte opp under prosesser som er forskningsdrevet (såkalt STI-

drevet innovasjon). Life science næringen, teknologiindustrien og den prosessrelaterte 

industrien er tett koblet til universitets og instituttsektoren i regionen. Historisk har det 

eksistert sterke bånd mellom akademia og de store globalt rettede teknologiforetakene 

i Stockholms-regionen, som Ericsson, Volvo, Pharmacia, Astra, Asea, Electrolux, Telia og 

Atlas Copco. Vi har derfor en sterk kobling mellom akademia og tradisjonelt næringsliv i 

form av store klynger av næringsaktører. 

FoU sektoren spiller en litt mindre sentral rolle for den omfattende innovasjonsaktivitet 

som knytter seg til Stockholms IT/software-næring og næringen for 

opplevelser/musikk/design. I disse næringene finner man et helt unikt miljø i Stockholm 

med en lang rekke gründermiljøer som i økende grad er lokalisert helt sentralt i 

hovedstaden.  Koblingen mellom disse aktørene til de store industribedriftene er også 

begrenset. Entreprenørskapsmiljøene og finansielle aktører spiller en mer fremskutt 

rolle, der aktørene innen venturekapital har en sterk posisjon. Stockholm omtales ofte 

som nummer to globalt (etter Silicon Valley) innen «tech» som følge av det vitale miljøet 

og det store antallet gründer-suksesser (Skype, MySQL, Spotify, Klarna, iZettle, King, 

Mojang etc.).  Inkubatormiljøene er gjennomgående sterke i Stockholm.  

I følge OECD er den regionale autonomien på innovasjonsområdet begrenset. Det er 

nasjonale organer som styrer det meste av ressurstilførselen. Stockholmsregionen er 

også preget av en komplisert organisering av det næringsrettede arbeidet med mange 

små og uavhengige aktører. Ansvaret er delt mellom Länstyrelsen og landstinget. 

Styrelsen har ansvaret for et regionalt utviklingsprogram (RUP) mens tinget har ansvar 

for utviklingsprogrammer som er mer plan og arealrettet.  EUs ERDF-program har tilført 

Stockholmsregionen en god del ressurser som har økt handlingsrommet knyttet til 

innovasjonspolitikken. Som organisasjon er Stockholm Business Region (SBR) relativt 

stor, ressurssterk og velintegrert. Den håndterer både reiselivsrelaterte aktiviteter 

gjennom underselskapet Visit Stockholm, investeringspromotering gjennom Invest 

Stockholm og næringsrettede/klyngerelaterte saker. SBR omsatte for ca. 250 millioner 
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SEK og hadde 65 ansatte i 2016. Omfanget av klyngeorganisasjoner som virkemiddel for 

økt innovasjonssamarbeid er relativt lite, sammenlignet med de andre 

hovedstadsregionene, og særlig København. Dette er et interessant avvik fra tradisjonen 

med klyngesamarbeid i Norden. 

Figur 7-2: Aktører i Stockholm-regionens innovasjonssystem 

 

 

Som beskrevet i kapittel 5 tilbyr Stockholm et rikt finansielt miljø som retter seg mot 

innovasjon i selskaper i både tidlig og mer moden fase. Interaksjonen med utenlandske 

selskaper og investormiljøer er også velutviklet.  En svakt fallende FoU-intensitet i 

næringslivet kan muligens tilskrives en sterk økning i utenlandske eierovertakelser de 

senere tiår, særlig innen farma og teknologi. 

Offentlig tilførsel av innovasjonskapital kanaliseres gjennom en rekke aktører (Almi, 

Tilväxtverket, Vinnova og Industrifonden) men den regionalt rettede tilførselen av 

innovasjonskapital er nokså begrenset. Det tilbys regional støtte gjennom Länstyrelsen 

men midlene er små. Kommunene har også noe midler men bevisstheten rundt slike 

ressurser er lav.  

7.3. Innovasjonssystem: Helsinki-regionen 

Helsinki har som tidligere nevnt et næringsliv som er sterkt preget av teknologisk 

industri og IKT-rettet næring. Byregionen tilbyr et stort antall UoH-institusjoner og FoU-

institutter med nærhet til næringslivet gjennom anvendt forskning og produksjon av 

mange studenter med ingeniør/naturvitenskapelige/biovitenskapelig 
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utdanningsretning. Dette slår ut i en høy andel bedrifter med samarbeid med akademia.  

Figur 7-3: Aktører i Helsinki-regionens innovasjonssystem 

 

 

Det offentlige virkemiddelapparatet er godt utviklet på det nasjonale plan men Finland 

har valgt å ikke satse mye på regionale innovasjonsaktører.  Akademy of Finland operer 

med de såkalte ELY-programmene som har regional forankring, men til forskjell fra 

Norge har man ikke regionalt fordelt tidligfasekapital eller innovasjonsstøtte. Regionale 

myndigheter tildeles også få midler (OECD innovation survey Finland 2017). Midler 

gjennom nasjonale aktører som Tekes (Business Finland), Finvera, Sitra og Tesi 

representerer derimot et velutviklet apparat som kanaliserer betydelige midler til 

regionen. Det siste tiåret har Helsinki klart å dyrke frem et vitalt grunderfelleskap med 

en rekke inkubatorer og akselleratorer. Byregionen har også etablert relativt 

velfungerende organisasjoner for næringsklynger. 

OECD (2017) peker dog på manglende samkjøring og retning i innovasjonspolitikken for 

Finland som helhet. Man er særlig opptatt av behovet for en ny modell for public-private 

partnership. Det er også bekymringsfullt at økonomisk støtte til innovasjon i 

næringslivet er lav, sammenlignet med andre land, og at man nå har fallende offentlig 

støtte til FoU (OECD 2017). Investeringene i FoU er høye i de store bedriftene men 

SMBene klarer ikke å satse tilstrekkelig på innovasjon og nyskaping. Det er også verd å 

merke seg at eksporten av tech-produkter har falt kraftig siden 2000 på grunn av Nokia. 

Helsinki-regionen omfattes nå av et relativt ambisiøst byutviklingsprogram (IKKA) i 

Finland som kan stimulere til økt innovasjon fremover.  
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7.4. Innovasjonssystem: København-regionen 

Innovasjon i København-regionen er preget av et bredt mangfold i næringslivet og det 

faktum at København ligger tett opptil Malmø/Lund, noe som bidrar til at denne 

regionen reelt sett er langt større enn regions-definisjonen tilsier.  

I Hovedstadsregionen finnes det en lang rekke universiteter med tett samarbeid med 

næringslivet, men dette samarbeidet er nokså stekt konsentrert om noen 

enkeltområder, blant annet livsvitenskap der klyngen Medicon Valley spiller en sentral 

rolle. Det er særlig rundt de store farma-selskapene at det finner sted et omfattende 

innovasjonssamarbeid. Også innenfor kommunikasjonsteknologi, opplevelsestjenester, 

logistikk og matindustri finner man velutviklede samarbeidskonstellasjoner. 

 

Figur 7-4: Aktører i København-regionens innovasjonssystem 

 

 

København-regionen har klart å etablere en stor flora av klyngeorganisasjoner og må 

anses som den byregionen i Norden som har mest aktivitet knytte til slike nærings og 
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bransjesamarbeid (se Copenhagen Cluster Catalog for en oversikt over mer enn 50 slike 

klynger/organisasjoner i regionen). Regionen har også et aktivt og ressurs- og 

kompetanserikt promoteringsnettverk gjennom Copenhagen Capacity, Copenhagen 

Business Region og Greater Copenhagen. Copenhagen Capacity har som mål å tiltrekke 

investeringer, kompetanse og selskapsetableringer. Med over 80 ansatte har 

organisasjonene kapasitet til å følge opp klienter og potensielle investorer over tid for å 

sikre deres interesse for regionen. Dette tilbudet avviker markant fra hva man har å tilby 

utenlandsk kapital og kompetanse i Oslo og Akershus. Regionalt Vækstforum for 

Hovedstadsregionen har lenge spilt en sentral funksjon i arbeidet med å koordinere det 

innovasjonsrettede arbeidet.  

Tilgangen på kapital for innovasjon er moderat i Københavnsregionen. Tilgangen på 

regionalt forankrede midler er begrenset og hviler først og fremst på EUs 

virkemiddelapparat. Aktørene i Regionen har mulighet til å søke på nasjonale midler 

gjennom virkemiddelaktører som Vækstfonden, Erhvervsservicecentre (erstatning for 

TIC), Højteknologifonden etc.  

Regionen har de siste årene i økende grad rettet fokus mot byutvikling som virkemiddel 

for økt innovasjon. Copenhagen Science City rommer en stor konsentrasjon av 

Københavns offentlige arbeidsplasser innenfor livsvitenskap og naturvitenskap. 

(Københavns Universitet, Rigshospitalet, Metropol, forskningsparkerne COBIS og 

Symbion, inkubatoren Dare2Mansion samt Sund Vækst huset i De Gamles By). Man 

satser nå tungt på å stimulere til samlokalisering av UoH-institusjoner og næringsliv i 

bysonene. 
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