
Forskning og utvikling på digitale muliggjørende teknologier: 
Fra fragmentarisk til strukturert – kritisk masse på kritiske områder 
Innspill fra ekspertgruppe 2: FOUI – forskning, utvikling og innovasjon 

Digital21
Digital21 skal se på næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og å ta i bruk ny 
teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen.
Styringsgruppen skal utarbeide forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike 
næringer og kompetansemiljøer.
Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet.
Digital21 skal gi strategiske råd og anbefalinger om hvordan næringslivet i større grad kan 
utvikle og dra nytte av kompetanse, teknologi, forskning og utvikling for å utnytte muligheter 
og møte utfordringer som følger av økt digitalisering.
Formålet med Digital21 er å etablere en helhetlig og samlende strategi på tvers av ulike 
næringer og bransjer, hvor sentrale aktører i næringslivet og i kunnskapsmiljøer stiller seg 
bak felles strategiske mål og anbefalte tiltak.

-
Det er etablert seks ekspertgrupper på områder som er sentrale for næringslivets evne til 
å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap. Dette er rapporten fra ekspertgruppen for 
FOUI – forskning, utvikling og innovasjon.



Forskning, utvikling og innovasjon – FOUI  2

Digitalisering påvirker alle deler av samfunns- og næringslivet. Det er en prosess som har 
kommet langt på mange felt, men endringene som følger av digitalisering vil i tiden fremover skje 
i et betydelig større omfang og i mange flere bransjer enn det vi har sett til nå.

Mange vil si at dette ikke er noe nytt; digitalisering – spesielt knyttet til å forbedre eller 
forenkle eksisterende arbeidsprosesser – har man holdt på med i mange år, og mange norske 
virksomheter har kommet langt i å ta i bruk teknologi for å automatisere eller robotisere hele 
eller deler av produksjonen. Når vi likevel fortsatt snakker om det, er det fordi potensialet er blitt 
langt større, siden utviklingen nå går veldig raskt. Digitale teknologier og bruk av data gir oss 
muligheter til å fornye måten vi skaper verdier på, og gjør det mulig å skape helt nye produkter 
og tjenester som i mange tilfeller kommer til å gjøre dagens løsninger overflødige.

Næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse i takt med digitaliseringen 
påvirkes av mange forhold. Helt sentralt er det som skjer innenfor forskning, utvikling og 
innovasjon – FOUI.

Store deler av den teknologi- og kompetansebasen som skal til for å støtte næringslivets 
digitalisering, er generisk, det vil si at den er relevant, direkte anvendbar og avgjørende for 
mange næringer. Likevel blir denne teknologi- og kompetansebasen i dag noe tilfeldig til 
gjennom en økende andel enkeltprosjekter innenfor sektorsatsinger. Sektorsatsinger er viktige for 
å ta i bruk teknologi i de ulike sektorene, men er alene verken tilstrekkelig eller effektivt med tanke 
på å bygge den generiske kompetansebasen næringslivet trenger i tiden fremover. Vi risikerer at 
kompetanse- og teknologibasen forvitrer, eller at vi taper vår mulighet til å etablere kritisk masse 
for å kunne levere konkurransedyktige løsninger faglig og teknologisk. Dermed taper vi to typer 
av muligheter: Tradisjonelle eller nye norske næringer taper egen konkurranseevne, og i tillegg 
svekkes våre muligheter som internasjonalt konkurransedyktige leverandører av teknologi og 
løsninger på områder hvor Norge har særlig sterke brukermiljøer.

Vi må derfor etablere noen mekanismer som ivaretar strategiske satsinger på tvers av 
enkeltsektorer. 

Et stort antall nye digitale muliggjørende teknologier får betydning for digitalisering og 
innovasjon i næringslivet. Fem av dem blir spesielt sentrale for viktige deler av norsk næringsliv: 
 1. Kunstig intelligens og maskinlæring 
 2. Stordataanalyse – datavitenskap – «big data»
 3. Tingenes internett – IoT
 4. Autonome systemer 
 5. Robotisering og automatisering 
På disse områdene vil ekspertgruppen anbefale å legge forholdene spesielt til rette gjennom 
strategiske FOUI-satsinger og andre virkemidler for å utvikle prototyper og for demonstrasjoner.

Det bør etableres sentersatsinger på disse områdene, med tildelingskriterier tilpasset 
den virkeligheten utviklingen nå skjer innenfor. Ekspertgruppen har brukt arbeidstittelen 
«Forskningssentre for næringsrettet digitalisering» (FND) på disse sentrene, og forslag til kriterier 
er presentert i ekspertgruppens rapport. Ekspertgruppen foreslår også en klar styrking av 
breddekompetansen innenfor elleve andre teknologiområder gjennom prioriteringer i utlysninger 
og tildelinger av midler gjennom virkemidler som KPN (kompetanseprosjekter for næringslivet) 
og FP (forskerprosjekter).

Sammendrag
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Det er i dag rikelig med enkeltvirkemidler for innovasjon – men de er mange, og de er 
fragmenterte. Det har i hovedsak to store ulemper: Det blir uoversiktlig og vanskelig å orientere 
seg for næringslivet, og det blir vanskelig å se virkemidlene i sammenheng for å oppnå 
tilstrekkelig slagkraft når det er nødvendig. Ekspertgruppen anbefaler fire hovedgrep for å legge 
forholdene bedre til rette for næringslivet, hvorav ett er å etablere ordninger for «fast track» 
og «one stop shop», der en setter sammen pakker av de virkemidlene som er nødvendige for å 
realisere større og mer sammensatte utviklingsløp.

Digitaliseringen skjer fort, og enkelte utviklingsløp må gå hurtig for at aktørene skal komme 
raskt til markedet eller kunne forsvare sin konkurransekraft i forhold til nye aktører. For å kunne 
ha nytte av de virkemidlene som det offentlige har satt opp for å stimulere til en slik utvikling, 
må virkemidlene være innrettet slik at de ikke forsinker utviklingsløpet unødig. Ekspertgruppen 
foreslår to konkrete løsninger for å møte bedriftenes behov for raske utviklingsløp for en del 
prosjekter: etablering av en tilleggsvariant til Forskningsrådets IPN-prosjekter, en «IPAgil», og 
innovasjonsprosjekter der næringslivet medvirker, med vekt på agilitet, som ivaretar behovet 
for hurtig respons og høy intensitet i gjennomføringen. I tillegg foreslås det å sette i verk enkle 
finansieringsmekanismer knyttet til de fem sentersatsingene (FND-ene), mekanismer som gjør det 
mulig å gjennomføre hurtige «utviklingssprinter». 

Oppsummert foreslår ekspertgruppen følgende konkrete tiltak:

Ekspertgruppen for FOUI anbefaler:
1. Styrking av tverrsektoriell innsats for å få god balanse i forhold til sektorspesifikke satsinger
2. Spisskompetanse: Prioritering av fem strategiske, langsiktige satsingsområder for å 
 oppnå den kritiske massen som må til for å betjene næringslivet i tiden fremover
  a) Etablering av fem forskningssentre for næringsrettet digitalisering (FND-er)
  b) Kontinuitet over tid i øvrige utlysninger av forsknings- og innovasjonsmidler på 
   områdene
3. Breddekompetanse: «Løfte kompetanse» i hele spekteret av de muliggjørende teknologiene
 som nå skal utvikles og tas i bruk på bred front
4. Forenkling og effektivisering og bedre utnyttelse av eksisterende virkemidler for FOUI og 
 innovasjon
  a) Forenkling med «one stop shop» og «fast track» for mer målrettet gjennomføring 
  b) Tilpasning til næringens behov for høyere tempo i utviklingsprosjekter
   i. IPAgil – en IPN tilpasset næringens behov for hurtig respons og høy intensitet i 
    gjennomføringen 
   ii. Ny ordning med mulighet for raske innovasjonsløp («sprinter») med basis i de 
    nye FND-sentrene
5. Arenaer for samarbeid mellom aktører fra ulike næringer
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1. Innledning

1.1   OM DIGITAL21
Digital21 er opprettet av Nærings- og fiskeridepartement som et resultat av anbefalinger i 
Industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende. 

Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og 
kunnskap i takt med den økende digitaliseringen, og Digital21 skal fremme forslag til en bred og 
samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.

Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet.

Det er mange enkeltfaktorer og forhold som påvirker næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk 
ny teknologi og kompetanse. Det er et sammensatt bilde. Styringsgruppen for Digital21 har 
identifisert seks områder som har stor betydning: 

 1. Muliggjørende teknologier
 2. FOUI – forskning, utvikling og innovasjon 
 3. Kompetanse
 4. Dataressurser og infrastruktur
 5. Sikkerhet
 6. Offentlig rammeverkDigital21 har etablert ekspertgrupper på disse seks områdene. 
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1.2  VEILEDNING FOR LESEREN
Rapporten presenterer anbefalinger for hvordan og på hvilke områder innsatsen for forskning og 
utvikling bør innrettes og prioriteres. I tillegg presenteres det forslag til innretning av virkemidler 
som skal styrke innovasjonsevnen og utviklingen av nye næringer innenfor digitalisering, på de 
aktuelle teknologiområdene. Løsninger for hvordan ny teknologi lettere skal kunne tas i bruk i 
næringslivet, blant annet gjennom erfaringsdeling på tvers av næringer, presenteres også. 

Mye av underlagsarbeidet for analysearbeidet og anbefalingene er gjort i et samarbeid mellom 
denne ekspertgruppen og ekspertgruppen for muliggjørende teknologier. Det innebærer at de 
strategiske vurderingene av de muliggjørende teknologiene, deres betydning for digitaliseringen 
i norsk næringsliv og deres potensial for verdiskaping ligger til grunn som premiss for de 
forskningsstrategiske anbefalingene som legges frem. 

I kapittel 2 forklares hvorfor digitalisering stiller krav om ny kompetanse. Fremstillingen bygger på 
beskrivelsene fra ekspertgruppen for muliggjørende teknologier. Kapittel 3 beskriver kort dagens 
portefølje for forskning, utvikling og innovasjon (FOUI). I kapittel 4 beskrives dagens virkemidler 
for å stimulere FOUI, i tillegg til ekspertgruppens vurderinger. Vi viser også hvorfor det er behov 
både for langsiktig strategisk innsats og for løsninger og virkemidler som tar hensyn til behovet for 
høyt tempo når nye løsninger skal utvikles og tas i bruk. I kapittel 5 presenteres ekspertgruppens 
forslag til konklusjoner og anbefalinger.

DIGITALISERING FORDRER KOMPETANSE OG TEKNOLOGI (K AP. 2)

FOUI FOR DIGITALISERING – DAGENS SITUASJON (K AP. 3)

VIRKEMIDLER FOR FORSKNING OG INNOVASJON (K AP. 4)

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER (K AP. 5)
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2. Digitalisering fordrer kompetanse og teknologi

Den første setningen i regjeringens industrimelding (Meld. St. 27 (2016-2017)) lyder slik: 
 Regjeringens visjon for en aktiv industripolitikk er: – Norge skal være en ledende 
 industri- og teknologinasjon. 

Dette er en visjon som ekspertgruppen for FOUI stiller seg bak. Visjonen er offensiv og synligjør 
teknologiens betydning for norsk næringsliv. Den viser også en ambisjon om at teknologi skal 
ha en fremtredende plass i norsk næringsliv og verdiskaping i fremtiden. For å lykkes er det 
avgjørende med forskning for kunnskapsutvikling og innovasjon i norsk industri og næringsliv. 

Digitalisering er antakelig en av de trendene som tydeligst påvirker norsk nærings- og 
samfunnsliv nå. Dette understøttes av de innspillene Digital21 har fått i sitt møte med næringslivet 
landet rundt. Det understøttes også av et stort antall av de høringsinnspillene som ble levert 
inn i til høringsrunden høsten 2017 i forbindelse med regjeringens arbeid med den neste 
langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP). 

I forbindelse med kunnskapsgrunnlaget for Forskningsrådets innspill til langtidsprogram (LTP) ble 
det gjennomført fremtidsstudier med et 2030-perspektiv. I hovedkonklusjonen heter det:

«Trendanalysen viser at digitalisering påvirker nær sagt alle forskningsfelt samt forskningen 
i seg selv, og det samlede verdipotensialet av digital transformasjon er særdeles stort. 
Digitalisering bør løftes fra å være en allmenn, muliggjørende teknologi til å bli en 
hovedsatsing i LTP.»

2.1  DIGITALISERING OG MULIGGJØRENDE TEKNOLOGIER
Digitalisering stiller nye krav til kompetanse, teknologi, løsninger og innsikt og er definert og 
beskrevet i rapporten fra Digital21s ekspertgruppe for muliggjørende teknologier. Digitalisering 
blir gjort mulig som følge av utviklingen innenfor mange teknologi- og kompetanseområder – 
det ekspertgruppen kaller muliggjørende teknologier. Det er den samtidige utviklingen i disse 
teknologiene som fører til den sterke endringskraften som ligger i digitaliseringen. 

Analyseselskapet Gartner har gjort analyser som viser at de aller fleste teknologier går igjennom 
en «hype»-syklus mens teknologien modnes, det vil si en sterk endring i interessen for og troen 
på en ny teknologi som vokser frem. Gartner har gjennom de siste årene gjort vurderinger av 
hvor de aller fleste av de muliggjørende teknologiene som vi definerer inn under digitalisering, 
befinner seg i en slik «hype»-syklus. Med utgangspunkt i det utvalget av teknologier som 
Gartner peker på som sentrale, identifiserte teknologier, har ekspertgruppen for muliggjørende 
teknologier beskrevet teknologiområder som den mener vil ha betydning for digitalisering i Norge 
og for norsk næringsliv. På figur 1 er disse teknologienes fase i «hype»-syklusen presentert, slik de 
er vurdert av Gartner.
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Dette er teknologier og kunnskapsområder som ligger på ulikt systemisk nivå, og som i noen 
grad bygger på hverandre. Ekspertgruppen for muliggjørende teknologier har kategorisert 
teknologiene i basisteknologier og systemteknologier. Videre har gruppen pekt på viktige 
norske bruksområder.

Noen av teknologiområdene har ingen direkte nytte eller anvendelse isolert sett. For eksempel er 
utviklingen innenfor stordataanalyse («big data») helt avgjørende for mange av de mulighetene 
som digitaliseringen nå gir, og utviklingen på området åpner stadig nye muligheter. Det 
er en reell muliggjørende teknologi, men er først nyttig når den settes inn i og utnyttes i en 
sammenheng. Denne teknologien kan defineres som en basisteknologi. 

Andre av de fremvoksende teknologiene benytter seg av flere teknologier og kunnskapsområder. 
Et eksempel på dette er digitale tvillinger, som kan representere komplette fysiske systemer, et 
fartøy eller energisystemet. Et annet eksempel er droner. Begge disse teknologiene er inne i en 
rivende utvikling, de ligger på et høyere systemnivå og kan defineres som systemteknologier. 
Systemteknologiene kan anvendes direkte på ulike bruksområder. 

Figur 2 viser i et forenklet oppsett sammenhengen mellom basisteknologier, systemteknologier og 
bruksområder. De tre nivåene vekselvirker med hverandre. I denne vekselvirkningen ligger det 
store muligheter for nyskaping. For eksempel vil systembehov tuftet på særegne norske forhold 
kunne gi utvikling av nye norske løsninger både på systemnivå og på basisnivå. Slike løsninger 
kan bidra til å løse særegne norske utfordringer, men også danne grunnlag for produkter og 
tjenester som kan eksporteres til utlandet. 
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Figur 1  Digitale muliggjørende teknologier. I figuren brukes både engelske og norske begreper for gjenkjennelsens 
skyld Kilde: Digital21 og Gartner, juli 2017
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Det vil kunne diskuteres om enkelte av teknologiene er en basisteknologi eller en systemteknologi, 
og vi vil påpeke at dette ikke er en helt eksakt kategorisering. Figuren er et forsøk på å vise 
sammenhenger – en situasjon der «alt avhenger av alt».

En vurdering av hvilke virkninger disse muliggjørende teknologiene får inn mot bredden av 
norske næringer, tyder på at tilnærmet alle teknologiene og kunnskapsområdene vil få virkninger 
for eller kunne tas i bruk innenfor mer eller mindre alle næringer. Det er denne gjennomgripende 
betydningen som gjør at digitaliseringen omtales som den fjerde industrielle revolusjon. Det er 
med dette bakteppet ekspertgruppen for FOUI har drøftet tiltak som kan styrke kunnskaps- og 
teknologitilfanget med sikte på å fremme digitalisering i norsk næringsliv.

SYSTEMTEKNOLOGIER 
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Cloud computing
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VR
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Sensorer
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AV 
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AV 

Figur 2 Sammenheng mellom digitale basisteknologier, systemteknologier og bruksområder. Disse tre nivåene 
vekselvirker med hverandre. Enkelte av teknologiene kan ikke kategoriseres entydig, men figuren illustrerer 
sammenhenger som er viktige.
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Digitalisering skjer på basis av en samlet erfaring og kompetanse i bedrifter og 
forskningsinstitutter, ved universiteter og høgskoler og i offentlig sektor. I rapporten 
beskriver vi dette som den samlede kunnskaps- og teknologibasen. Kunnskap utvikles 
videre gjennom relevant forskning og utvikling innenfor teknologi, samfunnsvitenskap og 
økonomi. Kunnskapsutviklingen i forskningsmiljøene og næringslivet når det gjelder de digitale 
muliggjørende teknologiene som er løftet frem av ekspertgruppen for muliggjørende teknologier, 
anses som sentrale. Fem av dem er vurdert som strategisk viktige.

SAMLET NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE FOR DIGITALISERING

Digitale

Digitale

NORSK NÆRINGSLIV

Energi-
sektoren

Bygg og
anlegg

Råvare- og 
primærnæringer

Tjeneste-
næringen

Maritim 
næring

Industrien

BASISTEKNOLOGIER

SYSTEMTEKNOLOGIER 

Figur 3 Digitaliseringen i næringslivet, for eksempel i bygg- og anleggssektoren, er avhengig av en relevant og sterk 
kunnskaps- og teknologibase. 
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3. FOUI for digitalisering – dagens situasjon

DIGITALISERING FORDRER KOMPETANSE OG TEKNOLOGI (K AP. 2)

FOUI FOR DIGITALISERING – DAGENS SITUASJON (K AP. 3)

VIRKEMIDLER FOR FORSKNING OG INNOVASJON (K AP. 4)

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER (K AP. 5)

3.1  UTVIKLING I IKT-FORSKNING
Kunnskapsutvikling innenfor IKT og digitalisering skjer blant annet gjennom forsknings- og 
utviklingsaktiviteter i norsk næringsliv og norske forskningsinstitusjoner. Den forskningen som i 
hovedsak er den mest relevante, omtales som IKT-forskning videre i rapporten. Grunnleggende 
IKT-forskning i Norge ble evaluert i 2012. Det internasjonale evalueringspanelet konkluderte med 
at det satses altfor lite på IKT-forskningen. Ifølge tilstandsrapporten fra Kunnskapsdepartementet 
om høyere utdanning som ble lagt frem i mai 2018¹, har det vært en reell nedgang i bevilgningene 
på 19 prosent fra 2010 til 2016, og enda større nedgang innenfor sentrale virkemidler som 
Store programmer (herunder IKT+), senterordningene og Fri prosjektstøtte. Forskningsrådets 
bevilgninger til IKT-grunnforskning er igjen på vei opp, men selv med denne økningen vil 
bevilgningene reelt sett bare være tilbake på 2010-nivå. 

Ifølge NIFU og SSB² økte næringslivets investeringer i IKT-relatert FoU med 2,7 mrd. kroner fra 2013 
(9,56 mrd.) til 2015 (12,2 mrd.). Det er i stor grad IKT-tjenester og teknisk konsulentvirksomhet som 
har bidratt til den sterke utviklingen i næringslivet. Utviklingen kan antakeligvis tilskrives digitalisert 
tjenesteinnovasjon i nye bransjer og sektorer. I UoH- og instituttsektoren har utviklingen stagnert.

¹Kunnskapsdepartementet. Tilstandsrapport for høyere utdanning 2018. Rapport. Publikasjonskode: F-4447
²FOU-statistikken er delt mellom NIFU (institutter og UoH-sektoren) og SSB (næringslivet). Se https://www.nifu.no/fou-
statistiske/fou-statistikk/.
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3.2 PORTEFØLJEN I FORSKNINGSRÅDET 
En betydelig del av forskningsaktiviteten på området skjer med finansiering fra Norges 
forskningsråd. Forskningsrådet har bistått ekspertgruppen med å synliggjøre hvordan denne 
porteføljen ser ut i dag. De viktigste virkemidlene er: 

 • Skattefunn: over 45 % av prosjektene er IKT-relaterte, og en stor andel retter seg mot 
tjenesteinnovasjon og forbedring og effektivisering av arbeids- og produksjonsprosesser 

 • SFI – Senter for forskningsdrevet innovasjon

 • BIA-programmet: Rundt 30 % av porteføljen er IKT-relatert, og en vesentlig andel av dette 
igjen retter seg mot digitalisering og bedre arbeids- og produksjonsprosesser

 • IKTPLUSS: Prioriterte tema i siste utlysning er:
  - «Data og tjenester overalt»
  - «IKT og sikkerhet», med mål om å bygge kunnskap og kompetanse som bidrar til 

verdiskaping for samfunnet på kort eller lang sikt
 • Forskerpool for SkatteFUNN-bedrifter

Figur 4 Næringslivets driftsutgifter til FoU på IKT-feltet utgjorde 12,2 mrd. kroner i 2015. Løpende kroner. Kilde: 
Presentasjon fra Forskningsrådet for ekspertgruppen
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 • PETROMAKS, MAROFF, ENERGIX og flere tematiske og næringsrettede programmer

 • NÆRINGSPHD: Delfinansiert ordning for doktorgradsutdanning med tilknytning til 
næringslivet

 • FORNY 2025: For kommersialisering av forskningsresultater

Ifølge Forskningsrådets innspill til revidert langtidsplan var den samlede IKT-innsatsen i 2016 
på 1064 mill. kroner. Det var en økning på ca. 22 % fra 2015. Både utvikling av IKT som fag og 
teknologi og bruk av IKT har økt med ca. 100 mill. kroner fra 2015 til 2016. 

Forskningsaktivitetene med IKT-innhold skjer i stor grad i de ulike sektorprogrammene, slik 
illustrasjonen nedenfor viser. 

BIA-programmet (Brukerstyrt innovasjonsarena) er Forskningsrådets største enkeltvirkemiddel 
eller program. IKT inngår samlet sett i nærmere 50 % av næringslivets FoU-aktiviteter. Analyser 
som Forskningsrådet har gjort av utviklingen av IKT-porteføljen gjennom de siste årene, viser 
imidlertid tegn på at en del av de mer FoU-intensive og innovative teknologibedriftene innenfor 
IKT sliter med å nå opp i konkurransen. 

Figur 5 viser at IKT-innsatsen i Forskningsrådet er fordelt på 18 ulike programmer og initiativ. 
Ekspertgruppen ser dette som en indikasjon på at betydningen av digitalisering er kommet 
på agendaen i mange programmer. Det er veldig positivt og vitner om godt strategisk arbeid 
i mange av programmene, og om at det er tatt aktive grep for å anvende digitalisering som 
virkemiddel for å møte utfordringene i de ulike næringene. Samtidig gir spredningen en viss fare 
for fragmentering og tyder på mangel på tverrgående integrerte grep og overordnet langsiktig 
strategi for IKT og digitalisering på tvers av sektorer, virkemidler og programmer. 
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Figur 5 IKT-andel per program i Forskningsrådet. Utvikling i perioden 2014–2017 i mill. kroner. Det kan finnes ytterligere 
programmer med IKT-forskning som ikke er med i oversikten. 
Kilde: Presentasjon fra Forskningsrådet for ekspertgruppen
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3.3 GODE STRATEGISKE GREP I FORSKNINGSRÅDET – BEHOV FOR MER
Forskningsrådet har startet arbeidet med å ta noen strategiske grep for å rette opp og 
kompensere for fragmentering og sektorisering av IKT-forskningen. Det er tatt noen grep for å 
styrke «big data», sikkerhet og helse og IKT. På disse områdene er det etablert prosjekter som 
skal bygge tverrgående fag og miljøer. Det er positivt. IKTPLUSS-programmet har også bidratt 
med tilleggsfinansiering av to SFI-er på områdene «big data» og datavitenskap og maskinlæring. 
(SFI SIRIUS v/Universitet i Oslo og SFI BigInsight v/Norsk Regnesentral). I tillegg er det etablert en 
portefølje innenfor «Data og tjenester overalt», som inkluderer IoT, kunstig intelligens og robotikk 
(200 mill. kroner ble bevilget i 2017).

Forskningsrådet (ved IKTPLUSS) har siden 2015 samlet bevilget nærmere 200 mill. kroner til 
utviklingen av forskningsgrupper innenfor disse temaene: robuste og sikre infrastrukturer og 
systemer, personvernfremmende teknologier, kryptografi og sikkerhetsmekanismer, og samspill 
mellom teknologi, individer og samfunn.

Porteføljen som er etablert innenfor sikkerhet, har bidratt til å styrke utdanningen ved 
universitetene og til å gi ny kunnskap som er relevant for næringslivet og svarer på 
samfunnsutfordringer. 

Våren 2018 ble det utlyst 200 mill. kroner til prosjekter for å redusere digitale sårbarheter. Hvilke 
prosjekter som får støtte, avgjøres høsten 2018 og forventes å ha stor betydning når det gjelder å 
svare på digitale sårbarheter i flere sektorer. Næringslivet og offentlige aktører er sterkt involvert i 
et flertall av søknadene. 

Ekspertgruppen vurderer at dette er positive grep, men ikke tilstrekkelig for å imøtekomme det 
behovet som den omfattende digitaliseringen i næringslivet nå fører med seg. 

3.4 VURDERINGER AV PORTEFØLJEN 

3.4.1 Gap mellom FoU i næringslivet og innsats i akademia 
Den samlede porteføljen på IKT-området er voksende. Veksten i rapportert forskning i næringslivet 
er betydelig. Innsatsen i FOU-institusjoner og akademia er imidlertid relativt lav og stagnerende. 

Gapet kan være en indikasjon på at det blir mindre samarbeid mellom næringslivet og akademia, 
og at utviklingsdelen i FoU i økende grad står for veksten. Det innebærer en risiko for svekket 
grunnlag for innovasjon og konkurranseevne på sikt. For å opprettholde innovasjonsevnen mener 
ekspertgruppen at også forskningsaktiviteten i næringslivet må stimuleres. 

Den sterke veksten i FoU-innsats knyttet til IKT i næringslivet kan ha flere forklaringer. En mulig 
forklaring er at digitalisering nå gjør sitt inntog i bedrifter og bransjer langt utenfor IKT-sektoren, 
og at disse rapporterer en større del av ordinært IKT-utviklingsarbeid som FoU. Momentene 
nedenfor oppsummerer mulige forklaringer: 

 • «Alle» skal digitalisere.
  - Det er høy etterspørsel etter anvendt forskning innenfor IKT i ulike sektorer og bransjer 
  - Markedet «støvsuges for kandidater», noe som blant annet innebærer at IKT-  

 forskningsprosjekter i akademia sliter med å rekruttere PhD-kandidater.
  - Oppdragsforskning går i økende grad til forskningsmiljøer i utlandet.

 • UoH-sektoren oppfatter ikke næringslivet som relevant.
  - Oppdragsforskning er som oftest ikke meritterende.
  - Tverrfaglighet er som oftest ikke karrierefremmende. 
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 • Næringslivet oppfatter ikke UoH-sektoren som relevant.
  - Næringslivet er kunde- og problemdrevet og løsningsorientert, men oppfatter at   

 forskningsmiljøene tenderer til å være akademisk motivert og teknologiorienterte. 

3.4.2 Økende, men fragmentarisk innsats innenfor IKT og digitalisering
En stor andel av de prosjektene som det rapporteres om, styres av aktørene i den enkelte 
sektoren og av de behovene og mulige anvendelsene de ser. Dermed bringes sterk og 
relevant domenekunnskap i kontakt med forskningen, og løsningene blir relevante for de 
problemstillingene sektoren står overfor. Det er positivt og sikrer god anvendelse. På den 
annen side kan forskningen som skal utvikle både kompetanse og kapasitet innenfor de nye 
muliggjørende generiske teknologiområdene, bli fragmentert, og det vil på sikt føre til en svakere 
utvikling enn det en koordinert strategisk satsing vil gi.

Hvis en for stor del av kunnskapsutviklingen skjer innenfor sektorene og utelukkende er styrt 
av sektorinteressene, betyr det i praksis at det blir de respektive «domeneforskerne» som 
styrer den hele den strategiske kunnskapsutviklingen på generiske områder som maskinlæring, 
kunstig intelligens (AI), stordataanalyse («big data», datavitenskap), autonomi, robotisering 
osv. Det blir da klinikerne som leder prosjektene innenfor bruk av kunstig intelligens i den 
medisinske forskningen, marinforskerne leder prosjektene med kunstig intelligens for autonome 
skip og reservoarforskerne i olje- og gassnæringen. Det blir med andre ord utelukkende 
anvendermiljøene som utvikler kunnskapen på de generiske teknologiområdene (figur 6). 
Mange parallelle prosjekter innenfor samme generiske teknologi, uten tilrettelegging for 
læring og overføring av erfaring og ny innsikt på tvers av bransjene, medfører risiko for dårlig 
ressursutnyttelse og reduserer muligheten for å bygge en sterk kompetansebase på disse 
generiske teknologiområdene, som kommer til å bli viktige for mange næringer over tid. Det må 
være en balanse.

NORSK NÆRINGSLIV

PARALLELLE FORSKNINGSPROSJEKTER INNENFOR SAMME GENERISKE TEKNOLOGIER

Små og store bedrifter
med samtidige prosjekter

Prosjekter initieres og styres
av forskere og næringsliv 
med domenekompetanse.

Prosjekter rettet
mot digitalisering Prosjekter innenfor samme 

tematikk foregår mer eller 
mindre samtidig.

 
Liten erfaringsoverføring mellom 

sektorer – fragmentert 
erfaringsoverføring  og 

kunnskapsutvikling over tid. 

SAMLET NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE FOR DIGITALISERING

Energi-
sektoren

Bygg og
anlegg

Råvare- og 
primærnæringer

Tjeneste-
næringen

Maritim 
næring

Industrien

2018 TIDSPERSPEKTIV 2025

Figur 6 Porteføljeanalysene viser at en stor del av IKT-prosjektene styres gjennom de enkelte sektorprogrammene. 
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Sektoriseringen av IKT-forskningen betyr at man kan ha en situasjon der det pågår mange 
prosjekter hvor stordataanalyse er den sentrale tematikken, uten at man oppnår noe 
erfaringsoverføring eller andre synergier mellom prosjektene. I et lite land er dette en uheldig 
måte å organisere kunnskapsutviklingen på, og det reduserer mulighetene for å oppnå kritisk 
masse – noe som er avgjørende for å utvikle en robust kunnskaps- og teknologibase på det som 
regnes som kritisk viktige områder i tiden fremover. 

Utfordringene som adresseres i de sektorspesifikke forskningsprogrammene, må i økende grad 
finne sine løsninger gjennom de nye teknologi- og kunnskapsområdene som kommer med 
digitaliseringen. Det er her veksten bør finne sted. Mulighetene for å sikre konkurransekraft, 
innovasjon og ny og videre næringsutvikling for Norge i tiden fremover, ligger i å kombinere 
 - digitale teknologier 
  og
 - sterk sektorkompetanse hos innovative aktører med etablerte komparative fortrinn 
  og
 - dataressurser

3.4.3 Strategien for utvikling av teknologiområdene blir til under løpets gang
Analysene som er presentert, se Figur 5, viser at den samlede porteføljen rettet mot digitalisering 
er spredt på rene sektorprogrammer og sektorprosjekter. Ansvaret for å utvikle de nye generiske 
teknologi- og kunnskapsområdene legges dermed i praksis ut i de enkelte sektorene – og 
strategien «blir til under løpets gang». Det er ikke er naturlig at ansvaret for strategien ligger i de 
sektorspesifikke strategiene alene, og det fører til at den samlede strategiske røde tråden på et 
så viktig område som digitalisering blir utydelig. Ekspertgruppen vurderer det slik at dette også 
er begrunnelsen for at det nå utvikles en handlingsorientert strategi for digitalisert næringsliv, 
Digital21, slik det er gjort innenfor et bredt spekter av andre næringer. Digital21 kan dermed 
presentere samlende strategiske anbefalinger som tar sikte på at næringslivet skal kunne styrke 
sin evne til å utvikle og ta i bruk ny digital teknologi og kompetanse. Betydningen av tverrgående 
strategier understøttes av at ekspertgruppen for muliggjørende teknologier har synliggjort den 
betydningen de nye digitale teknologiområdene er i ferd med å få innenfor alle næringer.

Fragmentering og sektorisering av IKT-forskningen gir ikke bare tap av synergier og 
overføringsmuligheter, men svekker også muligheten for å akkumulere og videreutvikle helt 
sentral generisk kunnskap. De enkelte prosjektene kan også trekke i ulik retning og dermed 
redusere mulighetene for overføring og akkumulering av kunnskap på tvers av sektorer. Hvis det 
ikke legges bedre til rette for en slik strategisk styrt utvikling på det som blir de viktige områdene, 
vil norsk næringsliv ha en svakere teknologibase å bygge sine digitaliseringsprosjekter på i tiden 
fremover enn man ellers kunne hatt.

Anvendelsene skjer i domenene, og kompetansen bygges nær anvendelsene. Det er en fare for at 
kompetansen i for stor grad låses inne i anvendermiljøene. 
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Ekspertgruppen er av den oppfatning at en strategisk tilnærming, der man både ser på 
norske komparative fortrinn og viktige næringer for verdiskaping og på samfunnsutfordringer, 
koblet med tverrgående teknologiområder, synes å være fraværende i IKT- og 
digitaliseringsforskningen.

SAMLET NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE  

UTVIKLING OVER TID UTEN EN STRATEGI 

Små og store bedrifter Korte og lange utviklingsløp

Prosjekter rettet
mot digitalisering

SAMLET NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE FOR DIGITALISERING

NORSK NÆRINGSLIV

Bedriftene «tapper fra» kompetansebasen

2018 TIDSPERSPEKTIV 2025

Figur 7 Uten en strategi på de områdene som blir viktige, vil utviklingen i Norge skje gjennom enkeltprosjekter, hvor det 
i liten grad akkumuleres kompetanse slik at det kan utvikles teknologi og løsninger til nytte for bredden i norsk næringsliv.
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4. Virkemidlene for innovasjon – utfordringer og 
muligheter

4.1  FRAGMENTERT OG KOMPLEKST – MULIGHETER I BEDRE SAMORDNING
Kapittel 3.2 tok for seg porteføljen for forskning og utvikling innenfor digitalisering i 
Forskningsrådet. At innovasjon og utvikling av ny næringsvirksomhet skal skje i takt med 
digitaliseringen, er kjernen i Digital21s mandat. Offentlige virkemidler som kan stimulere til 
langsiktig kompetanseutvikling og innovasjon, er derfor også viktige. 

I tillegg til Forskningsrådet har myndighetene også flere andre former for virkemidler for å støtte 
forskning, utvikling og innovasjon i næringslivet. Ordningene og programmene er aktuelle for 
utvikling av bedrifter, produkter, prosesser, organisering og markeder. 

4.1.1 170 virkemidler for innovasjon 
Det finnes mange virkemidler for næringsutvikling og innovasjon, og alle er satt opp med 
gode mål og hensikter. Samlet blir det imidlertid et krevende konglomerat å forholde seg til for 
næringslivet. 

Kapitaltilgangsutvalget, som avla sin rapport i mars 2018 (NOU 2018: 5), identifiserte mer enn 150 
virkemidler rettet inn mot innovasjon og næringsutvikling. En søkbar oversikt er tilgjengelig på 
Altinn. I utgangspunktet, dvs. før næringsvirksomheten angir formål og bransjetilknytning, er det 
om lag 170 ulike ordninger i oversikten i Altinn.

Dersom man snevrer dette inn til de ordningene som er rettet mot næringslivet, står man igjen 
med ordninger for ulike stadier av forskning og utvikling (stort sett organisert gjennom Norges 
Forskningsråd), innovasjon (stort sett ledet av Innovasjon Norge), samhandling i klynger og 
næringshager (stort sett ledet av Siva og Innovasjon Norge) og finansiering/garantier (ulike 
finansieringsordninger). Virkemidlene er i hovedsak fordelt mellom tre aktører: Forskningsrådet, 
Innovasjon Norge og SIVA organiserer de fleste av virkemidlene og har de største midlene.

Regionale samlinger og innspillsmøter for Digital21, på 11 steder rundt om i landet, har gitt en 
sammenfallende tilbakemelding fra små og større næringsaktører om at det kan være komplekst 
å orientere seg i virkemiddelapparatet for innovasjon og forskning. Høringsinnspill som er levert 
inn til arbeidet med Forskningsrådets LTP, peker på det samme. Det er imidlertid en forskjell 
mellom nye, mindre bedrifter og etablerte, større virksomheter som er kjent med å bruke 
apparatet, men selv i den siste kategorien påpekes kompleksiteten som en utfordring. 

DIGITALISERING FORDRER KOMPETANSE OG TEKNOLOGI (K AP. 2)

FOUI FOR DIGITALISERING – DAGENS SITUASJON (K AP. 3)

VIRKEMIDLER FOR FORSKNING OG INNOVASJON (K AP. 4)

KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER (K AP. 5)



Forskning, utvikling og innovasjon – FOUI  19

4.1.2 Rett virkemiddel til rett formål
Usikkerheten i næringslivet dreier seg om hvilke virkemidler som finnes, og hvilke virkemidler 
som er de riktige for egen virksomhet i den fasen virksomheten eller prosjektet er i nå. Statsstøtte 
er i henhold til EØS-avtalen og EUs regelverk forbudt, og ordninger må derfor begrunnes og 
notifiseres. Det innebærer at de enkelte virkemidlene må være rettet mot et gitt TRL-nivå eller 
TRL-intervall (TRL – Technology Readyness Level). Gjennom et lengre utviklingsløp vil derfor 
en bedrift eller et konsortium måtte benytte seg av flere virkemidler. Alle disse virkemidlene, 
programmer eller lignende, fordrer egne søknader med ulike søknadsprosedyrer og varierende 
sannsynlighet for tilslag. 

4.1.3 Virkemidler som kan svare på tempo i utviklingen – IPN for høyere tempo
Digitaliseringen – kunnskapen, teknologien og konsekvensene – utvikles i høyt tempo. Gradvis 
teknologisk utvikling på enkelte områder foregår samtidig med brå skift på andre områder. 
Samlet sett skjer utviklingen i langt høyere tempo enn ved tidligere industritransformasjoner. 
Digital teknologi fører i seg selv til at en innovasjon som skjer nærmest hvor som helst i verden, 
kan ha nærmest umiddelbar global effekt. For bedriftene som skal ta de nye løsningene ut i 
markedet, er derfor evne til tempo- og taktskifte viktig. Man sier gjerne at «digitalisering skjer 
gjennom små sprinter», og at disse «sprintene» skjer når de må. Det betyr at virkemidler med lang 
søknadsfrist og hvor det også legges opp til lang varighet, blir mindre og mindre relevante for 
digitale utviklingsprosjekter.

Forskningsrådets IPN-prosjekter (innovasjonsprosjekter for næringslivet) er etter ekspertgruppens 
vurdering et godt virkemiddel. Det er det ene virkemiddelet for FOUI der bedriftene virkelig 
kan sitte i førersetet og få redusert risikoen ved gjennomføring av viktige forsknings- og 
utviklingsprosjekter. Prosjektene går gjerne over to-tre år, noe som gir tilstrekkelig tid til å kunne 
gjennomføre god forskning. 

Digitalisering innebærer et taktskifte, og det er nå et økende behov for utviklingsprosjekter 
som bærer mer preg av å være «sprinter». IPN har søknadsfrist én gang i året og en 
saksbehandlingstid som går over tre-fire måneder. Forskningsrådet og de samarbeidende 
forskningsmiljøene har en felles forventing om at IPN-prosjekter skal ha en varighet på minimum 
to, gjerne tre år. Det betyr i praksis at det er mange digitale utviklingsprosjekter som rett og slett 
ikke har tid til å benytte Forskningsrådet IPN-prosjekter. Forskning er i sin natur langsomt og 
møysommelig arbeid, men noen utviklingsløp bør og kan gå fort, selv om det både er forskning 
og utvikling, slik det er definert i regelverket for statsstøtte. 

Ekspertgruppen er av den oppfatning at IPN-virkemiddelet må føres videre. I tillegg bør det 
utvikles en variant tilpasset utviklingsprosjekter som foregår i et høyere tempo. 

4.1.4 Gjennomføring og forutsigbarhet – se virkemidler i sammenheng – «fast track» for 
målrettet utviklingsløp
Et lengre utviklingsløp som gjennomgår flere TRL-nivåer, vil fordre mange ulike søknader om 
flere virkemidler. Det skaper betydelig risiko og tidsforsinkelse, noe som er en ulempe og gir 
merkostnader for aktører og konsortier. Noen virkemidler har også søknadsfrister bare én gang 
årlig, med lange saksbehandlingstider, noe som øker barrierene for FOUI-løpene. Denne risikoen 
kunne med fordel vært redusert. 

De ulike virkemidlene i virkemiddelapparatet utgjør en samlet «verktøykasse» med stor potensiell 
slagkraft. Slagkraften fordrer imidlertid at det 
 1) er mulig for aktørene å se og forstå dem samlet, og 
 2) at virkemiddeleierne «spiller på lag» – effektivt og sømløst.
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PILOT-E-ordningen
PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon 
Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet, samtidig 
som nytt og eksisterende næringsliv utvikles. Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger 
blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt i Norge og internasjonalt. 

PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.
Status som PILOT-E-prosjekt innebærer 
 - én søknad for bedriftene og samordnet beslutning fra de tre virkemiddeaktørene om støtte for
 hele utviklingsløpet, frem til løsningen er klar til å tas i bruk kommersielt for første gang
 - tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon 
 Norge og Enova

Et PILOT-E-prosjekt skal
 - beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative
 løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendig forskning og utvikling
 - ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet frem til markedsklart produkt eller løsning

FORSKNINGSRÅDET INNOVASJON NORGE ENOVA

PILOT-E – OVERORDNET IDÉ – 
«FAST TRACK» GJENNOM VIRKEMIDDELAPPARATET

GRUNNFORSKNING INDUSTRIELL
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UTVIKLING

DEMONSTRASJON MARKEDS-
INTRODUKSJON

MARKED

PROSJEKTSTØTTE OG INVESTERINGSTILSKUDD

INNOVASJONS-
PROSJEKTER 

FOR NÆRINGSLIVET

MILJØTEKNOLOGI-
ORDNINGEN

MARKEDS-INTRODUKSJON
AV NY TEKNOLOGI

MARKEDSENDRING

RISIKOL ÅNUTVIKLINGS-
TILSKUDD

MARKED
INITIERT AV
EN SAMFUNNS-
UTFORDRING

PROSJEKT
ÉN SØKNAD
ÉN BESLUTNING

Figur 8 
Future of the Fjords – et prosjekt fra 
den første PILOT-E-utlysningen i 2017. 
Sjøsatt i mars 2018.

Foto: Brødrene Aa og The Fjords
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Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova startet i 2015 opp et samarbeidsprosjekt for å 
bidra til et mer «sømløst virkemiddelapparat» og etablerte testordningen PILOT-E (se boks 
over). Ulike virkemidler i de tre institusjonene, som er etablert for litt ulike formål, ble forsøkt sett 
i sammenheng og presentert som et samlet instrument med én utlysning rettet mot å finne en 
løsning på en større samfunnsutfordring. Målet var å 
 - stimulere til løsninger på vesentlige samfunnsutfordringer (misjon)
 - utnytte det offentlige som en stor innkjøper til å utvikle norsk næringsliv 
 - redusere usikkerhet og oppnå raskere gjennomføring for aktørene 

PILOT-E ble første gang gjennomført som en utlysning rettet mot «utslippsfri transport til sjøs» 
høsten 2016 og førte til oppstart av fem sterke konsortier innenfor utslippsfri maritim transport. 
Resultatet av det ene prosjektet, fartøyet «Future of the Fjords», ble sjøsatt allerede i mars i år.

Ordningen ble svært godt mottatt i næringslivet og ble videreført med utlysninger høsten 
2017 rettet mot to tema: utslippsfri nyttetransport på land og fremtidens digitale energisystem. 
PILOT-E videreføres med en ny utlysning høsten 2018 rettet mot «utslippsfri sjøtransport 2.0» og 
«fremtidens klimanøytrale industri». 

PILOT-E viser slagkraften enkeltvirkemidler kan få hvis virkemiddelaktørene ser dem i 
sammenheng, og også hvilken mobilisering det fører til i næringslivet når myndighetene evner å 
gjøre gode strategiske grep og invitere til samarbeid for å løse store utfordringer. 

4.2  SAMTIDIG LANGSIKTIGHET OG TEMPO 
Analysene over viser at digitaliseringen i realiteten tydeliggjør to overordnede behov som krever 
tilpasning i virkemiddelbruken: langsiktighet og høyt tempo. Dette kan se ut som to motstridende 
hensyn. Det er det ikke. 

Vi må ha en langsiktig og målrettet utvikling av teknologi og kompetanse på de 
teknologiområdene som vi vet blir svært sentrale for alle næringer, slik at vi gjennom 
strategisk målrettet forskning og utvikling bygger en relevant og sterk kompetansebase 
for digitalisering. 

Vi må samtidige innrette oss slik at det er mulig for næringslivet å utnytte denne 
kompetansebasen til raske utviklingsløp med høyt tempo i de digitale sprintene som de har 
behov for hele tiden å møte konkurransen. 

Dette utdypes i det følgende. 

4.2.1 Langsiktig forskning med strategisk fokus og gode samarbeidsarenaer
Den langsiktige forskningen skal bygge en holdbar, konkurransedyktig kunnskaps- og 
teknologiplattform som gir næringslivet stabile muligheter for digitalisering. Den langsiktige 
innsatsen må derfor ha en strategisk innretning og støttes gjennom etablering av gode arenaer 
for samarbeid mellom akademia og næringslivet. 

Strategisk fokus – lang og mellomlang sikt 
Gjennomgangen av den eksisterende forskningsaktiviteten innenfor IKT og digitale muliggjørende 
teknologier i de foregående kapitlene viser at aktiviteten i all hovedsak skjer i de enkelte 
sektorprogrammene. Det foreliggeligger ingen strategi for hvordan forskningsinnsatsen 
skal innrettes på de generiske teknologiområdene. Samtidig påviser ekspertgruppen for 
muliggjørende teknologier at disse teknologiene blir helt avgjørende for hele bredden av norsk 
næringsliv i tiden fremover. Analysen synliggjør mangel på en tverrgående strategi for digitale 
muliggjørende teknologier. 
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Ekspertgruppen mener at en betydelig større del av forskningsinnsatsen på de strategiske viktige 
teknologiområdene har stor relevans og nytte for bredden av næringslivet og må organiseres 
slik at norske forskningsmiljøer og norske teknologibedrifter kan bygge kritisk masse på disse 
områdene, slik at forskningsinnsatsen kan komme bredden av næringslivet til gode. Vi må gå fra 
en situasjon der hele denne innsatsen styres fragmentert fra hver sektor, slik det er i dag, til en 
bevisst strategisk bygging av en kompetansebase med kritisk masse, organisert slik at den også 
utvikles og forsterkes over tid.

Med en strategisk satsing på denne måten vil hele spekteret av bedrifter i alle næringer lettere 
kunne få nytte av en bedre og sterkere kompetansebase i tiden fremover enn det som er tilfellet 
hvis dagens situasjon fortsetter, der denne utviklingen foregår uten en strategi. 

De fag- og temaområdene som representerer den teknologi- og kompetansebasen som ligger til 
grunn for digitaliseringen, vil, hvis de utvikles i tråd med en gjennomarbeidet strategi, utvikle seg 
sterkere og gi bedre muligheter for hele næringslivet. 

Ekspertgruppen mener, i tråd med ekspertgruppen for muliggjørende teknologier, at en strategisk 
satsing på noen områder bør skje på basis av følgende kriterier:
 1. Hvilke muliggjørende teknologiområder blir viktige for sektorer som er sentrale i norsk 

økonomi? 
 2. Hvilke teknologiområder blir sentrale for mange viktige bransjer? 
 3. Hvor har vi sterke norske forsknings- og teknologimiljøer? 
 4. Hvilke teknologiområder får et stort internasjonalt marked?

Implementering av en slik strategisk tilnærming må skje ved at utlysning av flere typer 
instrumenter og virkemidler gjennomføres i tråd med en slik strategisk utpekt retning. Og det 
må skapes muligheter for langsiktig kompetansebygging ved at virkemidlene vedvarer over tid. 
Instrumenter som vil være relevante, er sentre som samler klynger av relevante næringsaktører 
sammen med de beste forskningsmiljøene, slik SFI – sentre for forskningsdrevet innovasjon – er. 
På energiområdet har man positiv erfaring med etableringen av åtte slike sentre, kalt FME-er (se 
boks). Sammen med sentre på de viktige områdene må det også lyses ut strategiske virkemidler, 
som KPN – kompetanseprosjekter med næringsmedvirkning – og også forskerprosjekter 
(prosjekter hvor forskningen drives uavhengig av medvirkning fra næringslivet) innenfor de 
samme feltene. Det er imidlertid fullt mulig å tenke seg en tett samordning mellom de enkelte SFI-
ene og bruk av virkemidlene KPN og forskerprosjekter. Der det er medvirkning fra næringslivet, 
er det grunn til å stille krav om deltakelse fra flere næringsgrener eller sektorer, nettopp for å 
underbygge de tverrgående behovene og løsningene.

Boksen på neste side er hentet fra Energi21 og illustrerer effekten av en strategisk innretning av 
forskningsinnsatsen på tvers av virkemidler, prosjekter og sektorer. 

Samarbeidsarenaer mellom akademia og industrien
En effekt av å utvikle langsiktige samarbeidsarenaer mellom industri og akademia er at disse 
klyngene vil tjene som samarbeidsarenaer mellom forskningsmiljøene og næringslivet, men også 
mellom ulike aktører i næringslivet. De vil også tjene som kontaktpunkter for næringslivet ut mot 
internasjonale miljøer som representerer «state-of-the-art». Slike arenaer kan bidra til at forskere 
blir sterkere involvert med næringslivet, og til at forskningskompetanse i større grad kan nyttes 
innenfor næringsvirksomhetene. 
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Næringslivet trenger forskere med næringsfokus. En gjennomgående kommentar fra Digital21s 
samtaler med næringslivet rundt om i landet er en forventning om at de akademiske fagmiljøene 
må bli mer «foroverlente» og sultne på å anvende sin kunnskap gjennom samarbeid med 
industrien. Det blir pekt på som en utfordring at mange av forskerne i for stor grad er trent 
til å jobbe «med sine egne», i fagsiloer, hvor originale teoretiske problemstillinger ofte er mer 
utviklende enn forretningsmessige problemstillinger. Problemstillingen er ikke nødvendigvis 
spesiell for digitalisering, men på grunn av stor knapphet på kompetanse og forskningskapasitet 
er den tydelig aktualisert. Næringslivet etterlyser flere «to-språklige» forskere, det vil si forskere 
som snakker både akademias og næringslivets språk, og som kan anvende sin forskning i et 
stadig mer kunnskapskrevende næringsliv. Man kan også se for seg at man bruker «tolker» 
eller «kunnskapsmeglere» som har som oppgave å bedre den gjensidige forståelsen og 
kommunikasjonen om problemstillinger og relevant forskningskompetanse. Det trekkes også frem 
at forskere i større grad bør belønnes og forfremmes etter hvilken grad forskningen bidrar til 
faktisk å øke verdiskapingen, og ikke bare etter produksjon av vitenskapelige artikler. 

FME-sentre

FME-ene skal «etablere tidsbegrensede forskningssentre som gjennomfører en konsentrert, 
fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte 
utfordringer på energi- og miljøområdet». Totalt åtte sentre ble etablert etter skarp konkurranse 
i 2009, i tråd med prioriterte områder fra Energi21-strategien. De er blitt «landslag» på sine 
områder og virker strukturerende for aktørene, med tung deltakelse fra både forskning og 
næringsliv. I tillegg er det løpende lyst ut midler gjennom ordinære utlysninger – også i tråd 
med strategiene fra Energi21. Dette har samlet gitt en godt strukturert innsats og er blitt en 
viktig nasjonal arena – et tyngdepunkt – på sine respektive områder. Ordningen er vurdert som 
vellykket og ble gjentatt med nye FME-sentre som startet opp i 2017. Temaområdene er i tråd 
med de anbefalingene som er gitt av Energi21.

Energi21 har satt den strategiske retningen – sentrene har vært et viktig strukturerende element.

Figur 9 Strategisk orientering av forskningsinnsats. Illustrasjon basert på Energi21
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Doktorgradskandidater er viktige endringsagenter. Å ta en doktorgrad gir deg muligheten til å 
bygge forskningskompetanse på et spisset fagfelt. Ikke minst er dette viktig for å kunne bygge sterk 
kompetanse i Norge på høyt nivå innenfor digitale kunnskapsområder som for eksempel kunstig 
intelligens og stordataanalyse (big data). Mange med PhD-grad og forskerkompetanse kommer 
inn i næringslivet og blir værende i mer eller mindre operative stillinger. Veksling mellom næringsliv 
og forskning og mellom forskning og operativ virksomhet innenfor næringslivet, er lite utbredt.

Det kan reises spørsmål ved om vi utnytter den investeringen det offentlige har gjort i utdanning 
av PhD-kandidater, godt nok. Ansatte med doktorgrad kan etter ekspertgruppens oppfatning 1) 
bidra til økt forståelse for betydningen av FOUI i næringslivet og 2) bidra til at bedriftene i større 
grad kan nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap – «absorbative capacity». 

Det er viktig at personer med PhD-grad fortsetter med forskning i næringslivet, slik at norsk 
industri kan lykkes med det taktskiftet som er helt nødvendig som følge av digitaliseringen. Slike 
personer kan være brobyggere som sikrer høyere tempo. 

4.2.2 Tempo og kunnskapssprinter – næringsrettet samarbeid og iterative prosesser
Den langsiktige kunnskapsbasen utvikles gjennom en strategisk rettet, langsiktig forskningsinnsats 
og gode arenaer for samspill mellom næringsliv og forskning. Samtidig må man kunne mobilisere 
for rask teknologiutvikling og «kunnskapssprinter». Det krever tett samarbeid, med næringslivet 
i en sentral rolle, og evne til å erstatte dagens lineære prosesstenkning med en mer iterativ 
tilnærming til FOUI. 

Næringsrettet samarbeid
Tett samarbeid mellom FOU-miljøer og industri er nødvendig for å kunne gjennomføre 
utviklingsprosjekter raskt, og for å kunne ta resultater i bruk med en gang. I dette avsnittet 
beskriver vi forhold som er av betydning for at man skal ha evne til raskt å sikre relevante, nyttige 
resultater med basis i en strategisk, langsiktig utviklet kompetansebase. Samarbeidet med 
forskningsmiljøene er viktig, både for å sikre god tilgang til løsninger for egne behov, men også 
for å få tilgang til riktig kompetanse i den globale kunnskapsfronten. 

Samtidig som behovet for raske FoU-prosesser øker, har mange små og mellomstore 
bedrifter mindre tid og ressurser til generelt FoU-arbeid. Interessen for å delta i langsiktige 
forskningsprosjekter som ikke er siktet inn mot bedriftens konkrete behov, er lav. Strenge 
akademiske krav og en tidshorisont som kan strekke seg over flere år, harmonerer ikke med 
næringslivets behov for raske og relevante resultater fra forskningsaktiviteter. Behovet for å ta 
tak i aktuelle problemstillinger og utvikle konkrete løsningsforslag gjennom raskt gjennomførte 
prosesser, er sterkt økende.

I en evaluering av forskningssamarbeid mellom industri og FoU-miljøer i industriklyngen NCE- 
iKuben, gjennomført av Møreforsking Molde og Sintef Teknologi og Samfunn i 2016, ble flere 
av utfordringene som de mindre selskapene står overfor, beskrevet. Noen hovedpunkter fra 
evalueringen er vist i boksen nedenfor. 

Fra lineære til iterative FOUI-prosesser
Å sette næringslivets behov for løsninger på kort sikt mer i sentrum krever at lineære FoU-
prosesser erstattes av iterative prosesser.

Tradisjonelt har utvikling av ny teknologi ofte vært forstått som lineære prosesser, der 
forskningslaboratoriene gjennom flere år forsker frem nye løsninger, som deretter overleveres og 
utvikles videre i industrien. Når løsningene til slutt når et marked, er prosessen over. Med produkter og 
tjenester basert på digital teknologi er prosessene ofte kortere og iterative. Det vil si at det utvikles ny 
kunnskap og nye løsninger som raskt realiseres gjennom prototyper som testes ut tidlig i markedet. 
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Denne effektive, iterative måten å utvikle produkter på, gjennom prøving og feiling, er godt kjent 
fra programvareindustrien. Tidlig testing av produkter og tjenester gir utviklerne viktige erfaringer 
med hensyn til hva som fungerer rent teknisk og i et marked. Gjennom oppkoblede brukere kan 
utviklerne kontinuerlig samle erfaringer fra bruk og videreutvikle løsningene.

De store internettselskapene i USA har tette, kontinuerlige koblinger mellom forskerne på 
universitetene og utviklingsmiljøene i selskapene. Veien fra en ny algoritme utvikles i laboratoriet 
på Stanford og til den testes ut i markedet av Google, er kort. Mange av disse selskapene har 

Hovedfunn fra evaluering av forskningssamarbeid mellom FOU-miljøer og industrien

1 Felles begrepsapparat
Det oppleves som spesielt krevende å etablere et felles begrepsapparat i prosjektene for å 
unngå at bedrifter og FoU-partnere bruker mye tid på å snakke forbi hverandre. Det er viktig 
å avklare forventninger i prosjektet tidlig, og å holde god og regelmessig dialog og sørge 
for avklaringer underveis. Å få til en god dialog mellom partene gjennom hele prosjektet er 
avgjørende for resultatet. 

2 Kortsiktig kontra langsiktig perspektiv
Det er viktig å finne en god balanse mellom et kortsiktig og et langsiktig perspektiv, det vil si 
bedriftens behov for kortsiktig gevinst og forskernes fokus på langsiktig verdiskaping. Ofte vil 
bedriftene ha frem resultater raskt, mens forskning normalt tar lang tid. Det at prosjektene ofte 
har et langsiktig perspektiv, samtidig som det skjer store endringer i bedriftene, er en utfordring. 
Bedrifter har sjelden tid til å vente på forskerne. 

Bedriftene kan være tydeligere på hvordan forskerne kan bidra til å skape nytte/verdiskaping 
for bedriftene på kortest mulig tid. Bedriftenes behov endres, og prosjektene bør være i stand å 
snu seg for å dekke behovene, innenfor rammene til prosjektet. 
Det langsiktige perspektivet er også viktig, siden innføring av fundamentale endringer i bedrifter 
kan ta lang tid. Bedriftene må tørre å være krevende kunder, og forskningspartnerne må få nok 
informasjon tidlig i prosjektet til at forskningsinnsatsen blir spisset og nyttig for bedriften. 

3 Bedriftens involvering
Det kan ofte være vanskelig å få bedriftene til å løfte blikket bort fra daglig drift, spesielt 
for mindre bedrifter, og sette av nødvendige ressurser, både i søknadsfasen og i 
gjennomføringsfasen. Det bør settes av tilstrekkelig med tid til workshops med folk i bedriften. 
For å gjøre dette må FoU-prosjektene være noe som bedriftene ser at de kan få gevinst av både 
på kort og på lang sikt. Prosjektene må klare å være tydelige på relevans, det vil si at man er i 
stand til å etablere fokus og har avklart hvordan man skal forbedre konkurransekraften. Det er 
viktig at FoU-prosjekter er koblet opp mot utviklingsbehov i bedriften. 

4 Mange samarbeidspartnere – samarbeid på tvers
At det er mange samarbeidspartnere i prosjekter, kan være vanskelig, og det gir økt 
kompleksitet. Samtidig gir prosjekter med flere industripartnere bredde og nye perspektiver og 
oppleves interessante for alle parter. De beste løsningene kommer frem når flere bedrifter og 
forskningspartnere jobber tett sammen. 

5 Implementering og kommersialisering
Hensikten med næringsrettet forskning er å skape ny kunnskap som kan implementeres 
og kommersialiseres. For å bidra til utviklingen av bedre FoU-samarbeid er det behov for 
bedre synliggjøring av kunnskap, ikke bare gjennom publisering, men med et større fokus 
på kommersialisering av resultater. Verdiskapingen i bedrifter kommer ikke av at man leser 
vitenskapelige artikler. Måten man bør premiere forskning på (publikasjonspoeng), bør 
revideres for å få til innovasjon i større utstrekning enn i dag. Større deler av den offentlige 
finansieringen kan settes av til forskningstemaer som er innrettet mot høy praktisk relevans for 
bedriftene og mot tematikk som fremmer norsk verdiskaping generelt.
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medarbeidere som har forskningskompetanse på PhD-nivå, det vil si at de lett kan absorbere 
kunnskap fra universitetene og formidle relevante tilbakemeldinger som styrker forskningen. 
Dette gir disse selskapene store konkurransefortrinn.

I vår digitale tidsalder er det viktig at forskerne jobber tett sammen med næringslivet gjennom 
anvendte forskningsprosjekter. Industrien kan komme med problemstillinger og data og 
vurderinger av metoder og resultater, og forskerne bringer med seg sin spisskompetanse, som 
anvendt på problemstillingene gir verdifulle resultater. 

4.3 TAKTSKIFTE I FOUI FOR DIGITALISERT NÆRINGSLIV
For å møte konkurransen som utvikles som følge av digitaliseringen, er det et behov for et taktskifte 
for forskning og utvikling som foregår sammen med industrien, og ikke minst for den som foregår 
internt i industrien. Et slikt taktskifte krever bevisstgjøring og god plass for nye virksomheter. 

Nødvendigheten av et taktskifte berører ikke bare virkemiddelbruken i FoU-politikken. Budskapet 
må kommuniseres til universitetsledelsene og toppledere i næringslivet. Ofte kan det innebære 
krevende diskusjoner om ressurser å forsvare innsats til forskning i tider da næringslivets ledere 
gjerne fokuserer på effektivitet og kostnadsbesparelser. 

For å lykkes må den offentlige forskningsagendaen, så langt det er mulig, «matche» de strategiske 
utfordringene som bedriftene har. Videre må det offentlige etablere sterkere incentiver, slik at 
større bedrifter/konsern finner det attraktivt å engasjere seg i forskning. 

Et taktskifte krever også stort rom for aktører som utfordrer de bestående næringsstrukturene. 
Innovasjon skjer både i etablerte og i nye næringer. Balansen mellom nystartede og etablerte, 
større virksomheter er viktig. Rundt om i landet ser vi mange eksempler på levende miljøer 
for oppstartsvirksomheter. Der det er større klyngeetableringer, finnes det også gjerne 
oppstartsmiljøer og inkubatorer med veiledningskompetanse. I tillegg legger mange større 
virksomheter, for eksempel DNB, selv til rette for oppstartsvirksomheter. 

Det er viktig at de offentlige virkemidlene for innovasjon også stimulerer digital innovasjon i store, 
modne bedrifter som har stor betydning for den samlede sysselsettingen og verdiskapingen. I 
antall har de største foretakene, som utgjør bare 0,3 prosent av alle foretak, nesten hver tredje 
ansatt. Svekket innovasjons- og endringsevne i store, modne bedrifter kan raskt få stor betydning 
for sysselsettingen. Balansen i virkemiddelbruken mellom nye næringer og oppstartsvirksomheter 
på den ene siden og etablerte, større virksomheter på den andre siden er derfor viktig.
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5. Konklusjoner og anbefalinger

Rapporten fra ekspertgruppen for muliggjørende teknologier anbefaler en strategi for 
langsiktig, tverrsektoriell utvikling og vedlikehold av kompetanse- og teknologibasen for 
digitalisering, sammen med anvendte forsknings- og utviklingsprosjekter initiert og styrt innenfor 
sektorprogrammer. Strategien må være balansert. Den strategiske innsatsen må organiseres 
slik at den åpner for flyt av kompetanse til aktører fra alle aktuelle næringer. Dette er en 
kompetanseflyt som ekspertgruppen etterlyser i dagens virkemiddelbruk. 

5.1  STYRKING AV TVERRSEKTORIELL INNSATS FOR Å FÅ GOD BALANSE I FORHOLD 
TIL SEKTORSPESIFIKKE SATSINGER 
Digitalisering og evnen til å utnytte mulighetene i digitalisering avhenger av mange forhold. 
Å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse er allerede av stor betydning for norsk 
konkurransekraft. Betydningen vil øke både for tradisjonell, konkurranseutsatt næringsvirksomhet 
og for vår evne til å utvikle næringsvirksomhet på nye områder. 

Store deler av den teknologi- og kompetansebasen som trengs for å støtte næringslivets 
digitalisering, er generisk, det vil si at den er relevant, direkte anvendbar og avgjørende for 
mange næringer. Likevel bygges denne basen i dag noe tilfeldig gjennom en økende andel 
enkeltprosjekter innenfor sektorsatsinger. Sektorsatsinger alene er verken tilstrekkelig eller effektivt. 
Ekspertgruppen savner mekanismer som ivaretar strategiske satsinger på tvers av enkeltsektorer. 
Videre savnes tydelig og klart plassert ansvar for å utvikle den strategiske basen på tvers av 
sektorer. Vi risikerer derfor at kompetanse- og teknologibasen forvitrer, eller at vi taper vår 
mulighet for å etablere kritisk masse for å være kunne levere konkurransedyktige løsninger 
faglig og teknologisk. Dermed taper vi to typer av muligheter: Tradisjonelle eller nye norske 

Ekspertgruppen for FOUI anbefaler:

1. Styrking av tverrsektoriell innsats for å få god balanse i forhold til sektorspesifikke satsinger

2. Spisskompetanse: Prioritering av fem strategiske, langsiktige satsingsområder for å
 oppnå den kritiske massen som må til for å betjene næringslivet i tiden fremover

  a) Etablering av fem forskningssentre for næringsrettet digitalisering (FND-er)
  b) Kontinuitet over tid i øvrige utlysninger av forsknings- og innovasjonsmidler på områdene

3. Breddekompetanse: «Løfte kompetanse» over hele spekteret av de muliggjørende 
teknologienesom nå skal utvikles og tas i bruk på bred front

4. Forenkling og effektivisering og bedre utnyttelse av eksisterende virkemidler for FOUI og 
innovasjon

  a) Forenkling med «one stop shop» og «fast track» for mer målrettet gjennomføring 
  b) Tilpasning til næringslivets behov for høyere tempo i utviklingsprosjekter
   - IPAgil – en IPN tilpasset næringlivets behov for hurtig respons og høy intensitet i
    gjennomføringen 
   - Ny ordning med mulighet for raske innovasjonsløp («sprinter») med basis i de nye
    FND-sentrene

5. Arenaer for samarbeid mellom aktører fra ulike næringer
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næringer taper egen konkurranseevne, og i tillegg svekkes våre muligheter som internasjonalt 
konkurransedyktige leverandører av teknologi og løsninger på områder hvor Norge har særlig 
sterke brukermiljøer.

En av begrunnelsene for å etablere Digital21 var å ta dette strategiske, tverrgående og 
sektoruavhengige ansvaret. 

5.2 SPISSKOMPETANSE – FEM STRATEGISKE OG LANGSIKTIGE SATSINGSOMRÅDER 
MED KRITISK MASSE
Gjennomgangen fra ekspertgruppen for muliggjørende teknologier viser hvilken betydning 
de muliggjørende teknologiene har for bredden av næringslivet. I realiteten er nær alle de 
digitale kompetanse- og teknologiområdene som er vurdert, viktige. Norske forsknings- og 
teknologimiljøer kan ikke være best på alle disse områdene. På mange områder må vi bytte 
til oss kompetansegoder og teknologi gjennom internasjonal arbeidsdeling. Det viktige er at 
de miljøene og temaområdene som vi skal beherske på et internasjonalt nivå, er sterke nok og 
sentrale for norske næringer med stort potensial for verdiskaping. 

Ekspertgruppen for muliggjørende teknologier har vurdert de ulike teknologiområdene og løftet 
frem de områdene hvor det er behov for en klar styrking av innsatsen for å møte næringslivets 
behov og utnytte de nye mulighetene som kommer. Dette er fem områder hvor ekspertgruppen 
vil anbefale å legge forholdene spesielt til rette gjennom strategiske FOUI-satsinger og andre 
virkemidler for å utvikle prototyper og for demonstrasjoner. 

Vi anbefaler en tydelig strategisk satsing på fem områder med sikte på å bygge kritisk masse og 
oppnå tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å betjene næringslivet over tid. 

Basert på fire kriterier (se boks) er det fem områder ekspertgruppen for muliggjørende 

teknologier vurderer som sentrale i en norsk strategi. Begrunnelsene, vurderinger i henhold til 
kriteriene og en kort beskrivelse er å finne i rapporten fra ekspertgruppen for muliggjørende 
teknologier. 

Strategisk FOUI
Mul igg jørende 

teknologier

Sektorstyr te
prosjekter

Strategisk FOUI
Mul igg jørende 

teknologier

Sektorstyr te
prosjekter

STRATEGISK
GREP

Figur 10 Riktig balanse mellom generisk og sektorspesifikk forskning og utvikling
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Fem strategisk viktige teknologier i en norsk 
satsing: 
1 Kunstig intelligens og maskinlæring 
2 Stordataanalyse – datavitenskap – 
 «big data»
3 Tingenes internett – IoT
4 Autonome systemer 
5 Robotisering og automatisering 
Det viktigste enkeltgrepet for å realisere en 
satsing på disse strategiske områdene må skje 
gjennom Forskningsrådets virkemidler. 

Den strategiske innsatsen må skje ved at flere 
virkemidler virker i samme retning over tid. 

EKSPERTGRUPPEN ANBEFALER 

 - å etablere fem FND-er – 
forskningssentre for næringsdrevet digitalisering – for de fem langsiktige satsingene. 
Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i SFI-ordningen (Senter for Innovasjonsdrevet 
forskning) eller FME ordningen, men med justerte kriterier, se nedenfor. Det bør lyses ut 
midler til slike sentre med tematiske innganger som beskrevet overfor, og ved tildeling 
bør man legge vekt på deltakelse fra næringspartnere fra flere sektorer eller fra 
teknologi- og systemleverandører som opererer på tvers av næringene. Det bør også 
legges vekt på internasjonal relevant interaksjon og planer for å gjøre kompetanse 
tilgjengelig for nye næringsaktører. 

T YDELIGERE STRATEGI – KRITISK MASSE – STØRRE EFFEKT

FRA TIL

TID TID

NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE

FND -SENTER
Strategiske sats ingsområder

FND -SENTER
Strategiske sats ingsområder

Strategiske sats ingsområder
FND -SENTER

Strategiske sats ingsområder
FND -SENTER

Figur 11 Det anbefales en tydelig satsing på fem strategisk viktige områder for å strukturere forskningsinnsatsen

Muliggjørende teknologier – kriterier for 
prioritering for langsiktig kompetansebygging 

Ekspertgruppen for muliggjørende teknologier 
har prioritert fem teknologier etter en vurdering 
av fire kriterier: 
 1. Betydning for næringer som er sentrale i
  norsk økonomi
 2. Betydning for mange bransjer –
  bredden av næringslivet
 3. Sterke norske forsknings- og
  teknologimiljøer
 4. Teknologiens internasjonale
  markedspotensial

(Kilde: Rapport fra Digital21 – Ekspertgruppe for 
muliggjørende teknologier)
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 - at FND-ene fokuserer på å utvikle de beste løsningene for næringslivet på bred 
basis, mer enn på skreddersøm for den enkelte bedrift, næring eller sektor. Spesifikke, 
selektive problemløsninger for enkeltvirksomheter og sektorer bør fortsatt overlates til 
sektorprogrammene og anvendte prosjekter med sektordeltakere. Sentrene bør få en 
langsiktig finansiell og institusjonell basis.

 - kontinuitet i utlysningene over tid når det gjelder utlysninger av KPN 
(kompetanseprosjekter for næringslivet) og forskerprosjekter på de fem områdene. La 
utlysningene følge strategien.

 - å supplere og understøtte de strategiske satsingene med åpne IPN-prosjekter med 
kontinuerlig søkemulighet, hvor bedriftene helt og holdent sitter i førersetet, og hvor det 
åpnes for raskere søknadsbehandling og for prosjekter som er konsentrert i tid 

 - å opprettholde vekten på IKT og digitalisering i sektorprogrammene. I tillegg til de fem 
satsingene er det viktig at de ulike sektorprogrammene fortsatt gir rom for anvendte 
prosjekter rettet mot digitalisering, som i dag. På denne måten får vi utnyttet den 
sterke domenekompetansen på feltet, og sektorprosjekter kan i større grad trekke på 
kompetanse fra SFD-ene. 

SPISSKOMPETANSE – OG K APASITET:

ST YRKE FIRE TEKNOLOGIOMRÅDER SOM FÅR STRATEGISK BET YDNING FOR NORSK 
VERDISK APING – DETTE BLIR T YNGRE STRATEGISKE SATSINGER

Kunstig intelligens 

Stordata-analyse

Tingenes Internett – IoT

Autonome systemer 

Algoritmer 

Blokkjede

Konnektivitet

Sensorikk

3D-printing

Visualiering

Droner

VR og AR

Digital tvilling

Cloud Computing

5G

Robotisering 

Figur 12 Strategisk motivert satsing på fem sentrale teknologiområder
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5.3  BREDDEKOMPETANSE – LØFTE KOMPETANSE INNENFOR ØVRIGE FREMVOKSENDE 
MULIGGJØRENDE TEKNOLOGIER

Ekspertgruppen for muliggjørende teknologier viser at digitalisering har betydning i alle bransjer 
i norsk næringsliv. De fleste muliggjørende teknologiene som er beskrevet ovenfor, har allerede 
stor betydning. Vi må løfte kompetansen på alle disse teknologiområdene for å kunne ta dem i 
bruk og utnytte mulighetene, som illustrert som breddekompetanse nederst på figur 13.

Forskningssentre for næringsrettet digitalisering (FND) – innretning og kriterier
Forskningssentrene bør ta utgangspunkt i SFI-modellen eller FME-modellen, men med noen 
klare endringer, blant annet basert på evalueringen av SFI-modellen. Dette er blant de 
punktene som er kommet fra evalueringen (forenklet fremstilt): 
 • For lite spredning av resultater
 • For lukkede grupper
 • For eksklusivt, det vil si innrettet for de største bedriftene
 • For liten vekt på kommersialisering 
 • For tregt med tanke på søknadsfrist, gjennomføringstid osv.

For FND-ene anbefaler ekspertgruppen at disse faktorene legges til grunn ved utarbeidelse av 
tildelingskriterier:
 - Ett senter for hvert av de fem teknologiområdene 
 - Spesiell tilrettelegging for å redusere terskelen for deltakelse for SMB-er
 - Mindre eksklusivitet – mer åpenhet
 - Krav om næringspartnere fra mer enn én næring
 - Spesiell tilretteleggelse for «å spinne» av anvendelser i korte sprinter 
 - Mulighet for gjestedeltakelse over kortere perioder fra enkeltbedrifter
Øvrige kriterier, finansieringsmodell og varighet kan bygge på det som gjelder for FME-ordningen.

BREDDEKOMPETANSE

DE ØVRIGE OMRÅDENE VIL FÅ BET YDNING – VI MÅ LØFTE  
KOMPETANSEN FOR Å KUNNE UTNY TTE MULIGHETENE

Algoritmer 

Blokkjede

Konnektivitet

Sensorikk

3D-printing

Visualiering

Droner

VR og AR

Digital tvilling

Cloud Computing

5G

Kunstig intelligens 

Stordata-analyse

Tingenes Internett – IoT

Autonome systemer 

Robotisering 

Figur 13 Digitalisering fører til behov for breddekompetanse på mange nye teknologiområder – og til behov for 
spisskompetanse og styrket kapasitet på fem utvalgte områder.



Forskning, utvikling og innovasjon – FOUI  32

EKSPERTGRUPPEN ANBEFALER

 - at Forskningsrådet vurderer å sette i verk tverrgående kompetanseprosjekter for 
næringslivet (KPN-er) innenfor de resterende av de muliggjørende teknologiene som er 
pekt på som relevante i tiden fremover. 

Disse områdene er: 
 1 VR og AR 
 2 Digital tvilling
 3 Cloud Computing
 4 5G 
 5 Algoritmer 
 6 Blokkchain 
 7 Konnektivitet 
 8 Sensorer og sensorikk 
 9 Droner
 10 3D-printing
 11 Visualisering

5.4 FORENKLING OG BEDRE UTNYTTELSE AV EKSISTERENDE VIRKEMIDLER FOR FoU 
OG INNOVASJON

5.4.1 Forenkling og «fast track» 
Det finnes rikelig med enkeltvirkemidler for innovasjon – men de er mange, og de er 
fragmenterte. Det har i hovedsak to store ulemper: 

 1 Det blir uoversiktlig og vanskelig å orientere seg for næringslivet. 

 2 Det blir vanskelig å se virkemidlene i sammenheng for å oppnå tilstrekkelig slagkraft når 
det er nødvendig. 

De fleste og viktigste innovasjonsvirkemidlene for digitalisering ligger i Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet og SIVA. I tillegg er det mange regionale virkemidler og smale tematiske eller 
spesielle virkemidler for enkelte næringer. 

Ekspertgruppen anbefaler fire hovedgrep for å legge forholdene bedre til rette for næringslivet:

 1 Å forenkle dette bildet ved å vurdere om enkelte av virkemidlene bør slås sammen

 2 Å etablere ordninger for «fast track» og «one stop shop», der man setter sammen pakker 
av de virkemidlene som er nødvendige for å realisere større og mer sammensatte 
utviklingsløp, der konsortiene kan søke én gang og ett sted. Hensikten er å øke 
forutsigbarheten for næringslivet og øke gjennomføringshastigheten og graden av 
måloppnåelse. Modell kan være det etablerte PILOT-E.

 3 Å utarbeide en god oversikt som viser hele porteføljen av virkemidler på en god og 
pedagogisk måte

 4 Å kartlegge kundereisen for brukerne av de ulike virkemidlene, og hvordan denne 
kundereisen oppleves når bedriften søker midler fra ulike virkemidler. Dette vil danne 
grunnlaget for en forenkling og strømlinjeforming av hele prosessen.
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I anbefalingene ovenfor ligger det en ambisjon om å forenkle forholdene for næringslivet og sørge 
for at virkemidlene bedre kan sees i sammenheng. Det foreliggende forslaget fra ekspertutvalget 
som har som mandat å foreslå oppgaver til fylkeskommunene, Hagen-utvalget, går ut på å flytte 
virkemidler for forskning og utvikling ut til fylkeskommunene. Dette vil etter ekspertgruppens 
vurdering ha motsatt effekt, for virkemidlene vil da bli ytterligere fragmentert, og det vil svekke 
mulighetene for strategisk styring og bygging av kritisk masse på nasjonalt viktige områder.

5.4.2 Tilrettelegging for økt tempo når det er behov for det
Digitaliseringen skjer fort, og enkelte utviklingsløp må gå hurtig for at aktørene skal komme 
raskt til markedet eller kunne forsvare sin konkurransekraft i forhold til nye aktører. For å 
kunne ha nytte av de virkemidlene som det offentlige har satt opp for å stimulere en slik 
utvikling, må virkemidlene være innrettet slik at de ikke forsinker utviklingsløpet unødig. IPN – 
Innovasjonsprosjekter for næringslivet – har søknadsfrist én gang i året og har en behandlingstid 
på tre måneder, og det er dessuten en uttalt, men ikke offisiell, forventing om at IPN-prosjekter 
skal gå over 2–4 år. Det betyr at Forskningsrådets IPN-prosjekter for praktiske formål ikke kan 
anvendes for flere av de viktige utviklingsløpsprosjektene bedriftene har i dag. 

Ekspertgruppen anerkjenner styrken i og nytteverdien av IPN-prosjekter slik de er organisert. 
Ekspertgruppen anbefaler i tillegg to konkrete løsninger for å møte bedriftenes behov for raske 
utviklingsløp for en del prosjekter: 

 1 Forskningsrådet reviderer regelverket og prosessene for IPN-prosjekter med sikte på å 
skape en tilleggsvariant, «IPAgil», innovasjonsprosjekter med medvirkning fra næringslivet 
og med vekt på agilitet, som ivaretar behovet for hurtig respons og høy intensitet i 
gjennomføringen. 

 2 Det settes i verk enkle finansieringsmekanismer knyttet til de fem sentersatsingene, FND 
ene, som gjør det mulig å gjennomføre hurtige «utviklingssprinter» med basis i FND-ene. 
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5.5 ARENAER FOR SAMARBEID MELLOM NÆRINGER
Det er omtrent 195 000 SMB-er i norsk næringsliv. Mange av dem vil få større eller mindre 
befatning med digitalisering. Mange vil være avhengige av å implementere ny teknologi og 
nye løsninger for å lykkes med det de allerede driver med, andre vil gjøre det for å kunne ta 
nye posisjoner. Erfaringer viser at samvirke mellom bedrifter fra samme eller ulike bransjer er 
en viktig måte å spre kunnskap om nye løsninger på, og at det bidrar til at de blir tatt i bruk. 
Myndighetene kan ikke lage arenaer som treffer alle de bedriftene som vil ha nytte av de nye 
teknologiene, men må bidra til at bedriftene kan hjelpe seg selv og hverandre. 

Ekspertgruppen vil anbefaler at myndighetene støtter opp om arenaer der dette skjer, og 
legger forholdene til rette med virkemidler som fasiliterer og akselererer en slik utvikling, slik for 
eksempel klyngeprogrammer og løsninger som katapult-ordningen gjør. I denne sammenhenger 
viser vi også til anbefaling om større oppmerksomhet rettet mot næringsklyngenes rolle i 
kompetansebygging (jf. rapport fra ekspertgruppen for kompetanse)

RASKE SPRINTER FOR Å UTNY TTE UTVIKLET KOMPETANSE I FND-SENTRENE

2018 TIDSPERSPEKTIV 2025

SAMLET NASJONAL KUNNSK APS- OG TEKNOLOGIBASE FOR DIGITALISERING

Raske «sprinter» der bedriftene
kan tappe av kompetansen i senteret

NORSK NÆRINGSLIV

FND-SENTER

Små og store bedrifter Korte og lange utviklingsløp

Figur 14 Det bør etableres en mekanisme for raske «sprinter» med basis i de nye SPD-sentrene.



Forskning, utvikling og innovasjon – FOUI  35

Ekspertgruppe FOUI – forskning, utvikling og innovasjon 

Hilde Aspås   NCE-iKuben
Arvid Ellingsen  LO
Odd Tore Finnøy  Brunvoll
Kristin Flornes   IRIS
Sverre Gotaas  Herøya Industripark AS
Trond Runar Hagen SINTEF Digital
Dagfinn Myhre  Telenor Research
Torbjørn Svendsen  NTNU Digital
Dagfinn Sætre  GE Vingmed Ultrasound
Camilla Tepfers  Infuture
Alexander Woxen  Startuplab
Torunn Øvreås  FFI

Sekretariat: DigitalNorway Toppindustrisenteret
Trond Moengen, sekretariatsleder
Ivar Pettersen og Eirik Andreassen

Vedlegg 1 Ekspertgruppens medlemmer


