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Forord 

Flere bedrifter skal lykkes!

Gründerne er viktige for å skape nye 
ideer, arbeidsplasser og verdier.
En gjennomsnittlig norsk bedrift 
finansierer 10,5 lærerårsverk, 6,1 
kommunale sykehjemsplasser eller 
13 årsverk i ambulansetjenesten hvert 
eneste år!

 Det er vanskelig å lykkes som gründer. 
Tre av fire bedrifter er borte etter fem år. 
En av de største utfordringene til 
bedrifter i vekst er tilgangen til kapital.

 I Norge har vi mange solide 
støtteordninger som skal gjøre det 
enklere å få tilgang til viktig kapital, 
spesielt i oppstartsfasen. Vi er heldige 
som har denne type ordninger i Norge!

 Nye behov og nye typer bedrifter krever 
likevel at vi hele tiden ser kritisk på 
rammevilkårene for oppstartsbedriftene 
for å se om vi kan løfte oss ytterligere. 
Regjeringen har varslet at de skal 
«rydde opp i virkemiddeljungelen». Som 
et innspill til det arbeidet har vi i DNB 
spurt 600 bedrifter hva de trenger og 
ønsker seg fra de offentlige 
støtteordningene.

Resultatene viser at det er vanskelig å 
søke om støtte. Hele 44 prosent av 
bedriftene trenger hjelp fra eksterne 
konsulenter i søknadsprosessen. 
Dette i en hverdag der gründerne jeg 
møter allerede rapporterer om mye 
papirarbeid, administrasjon og 
byråkrati.

I tillegg svarer bedriftene at de har lav 
kjennskap til de ulike ordningene, og de 
oppleves av mange som kompliserte og 
uoversiktlige.

Vi tror at forenkling og tydelighet blir 
helt avgjørende i arbeidet med å gjøre 
virkemiddelapparatet enda mer effektivt 
og tilgjengelig for morgendagens 
suksessbedrifter. Et begrenset antall 
aktører med et klart og spisset mandat 
vil gi bedre oversikt, riktige 
forventninger og større nærhet til 
bedriftene.

Vi håper at denne innsikten vil gi nyttig 
input til arbeidet med å gjøre 
virkemiddelapparatet så verdifullt som 
mulig for bedriftene, som igjen vil gi 
viktige ringvirkninger tilbake til 
samfunnet vårt.

Benedicte Schilbred Fasmer 
Konserndirektør Bedriftsmarked DNB
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Innledning 
På vegne av DNB har BOLDT foretatt en kartlegging av virkemiddelapparat i Norge, 
altså støtteordninger for forskning og innovasjon. Regjeringen foretar nå en 
gjennomgang av disse støtteordningene. Hensikten er å få mest mulig ut av disse 
ordningene, og å skape et grunnlag for å vurdere oppgaver som skal overføres til de 
nye fylkene som vil bli etablert fra 01.01.2020. En regionalisering av 
virkemiddelapparatet vil påvirke brukernes, altså bedriftenes, opplevelse av 
tjenestene som blir tilbudt. Brukernes behov og ønsker i møte med 
virkemiddelapparatet er derfor viet stor plass i denne kartleggingen. 

Denne rapporten består av to deler: Første del av rapporten er en gjennomgang av 
virkemiddelapparatet i Norge, mer konkret støtteordningenes bakgrunn, formål og 
effekt.  Andre del av rapporten er en analyse av hvordan brukerne av disse 
støtteordningene i Norge oppfatter tilgangen på midler, søknadsprosessen og 
kontakten med virkemiddelapparatet. Analysen er basert på funn fra to 
intervjurunder: En kvantitativ spørreundersøkelse med 600 respondenter fra små og 
mellomstore bedrifter som har mottatt støtte gjennom virkemiddelapparatet, og 
kvalitative intervjuer med 19 forsknings- og innovasjonsledere fra større og mindre 
virksomheter i Norge som også har erfaring med å søke støtte gjennom disse 
ordningene. 

Hovedpunktene i rapporten er: 

• Støtteordninger for næringsrettet forskning og innovasjon gir gevinster for
samfunnet i form av at lønnsomme prosjekter blir igangsatt

• Støtteordninger som er tilgjengelig for bredden av bedrifts-Norge har høyest
samfunnsøkonomisk verdi

• Det er et stort antall støtteordninger. Veksten i ordninger er primært knyttet til
politiske og samfunnsmessige mål og prioriteringer, ikke til bedriftenes behov

• Bedriftene har begrenset kjennskap til bredden av støtteordninger som finnes,
og oppfatter det som krevende å forholde seg til alle de ulike tilbudene

• En betydelig andel av bedriftene har behov for ekstern bistand i å søke om
støtte for gjennomføring av prosjekter

• Bedriftene mener de som forvalter støtteordningene primært bør ha bransje- 
og fagkunnskap, mens kunnskap om regionale og lokale forhold ikke oppfattes
som like vesentlig



 

 

            

Utgangspunkt 
Norge er blitt et land med en svært høyt utdannet arbeidsstyrke. 43,2 prosent av 
arbeidsstyrken har høyere utdanning. Dette gjør oss til et av landene i verden med 
høyest utdanningsnivå i befolkningen1. En høyt utdannet arbeidsstyrke gir også en 
innovasjonskapasitet for norske bedrifter, og for utvikling av bedre offentlige 
tjenester. Norge utmerker seg også som et land hvor det er enkelt å drive 
virksomhet. Verdensbanken har i rangeringer de siste årene plassert Norge i 
verdenstoppen blant landene med enkelt byråkrati og stabile systemer for bedrifter2.  
 
Norge har styrket sin posisjon som et kunnskapsintensivt land, og vi er i ferd med å 
skape en sterk innovasjonskultur. For få år siden ble Norge betraktet som å henge 
etter andre europeiske land når det gjaldt innovative bedrifter. Vi betraktes nå av EU 
som betydelig sterkere, og er i ferd med å komme på nivå med Sverige og Finland i å 
fremstå som ledende på innovasjon3. 
 
Innenfor næringspolitikken, og for finansieringsinstitusjoner, gir dette nye typer 
utfordringer: Investeringer i innovasjon har høy risiko. Selv om avkastningen samlet 
sett kan være høy, er det mange prosjekter som ikke resulterer i nye produkter, 
tjenester eller bedre produksjonsprosesser. Det kan også ta lang tid å gjøre ideer om 
til verdier, og mange bedrifter har ikke selv mulighet til å vente på avkastningen. 
 
Denne rapporten handler om de støtteordningene staten har etablert for bedrifter. 
Disse er blitt viktigere for flere bedrifter, særlig for mindre bedrifter som ikke har 
samme evne til å tåle risiko og langsiktighet som større bedrifter. Statlige 
støtteordninger handler ikke om at staten skal ta kostnadene for det bedriftene selv 
skal gjøre, men at staten er med på å avlaste risiko slik at bedriftene blir i stand til å 
satse på prosjekter som kan gi høy verdiskaping og mange nye arbeidsplasser på 
sikt.  

 

 

                                                 
1 Kilde er OECD. I Norden er det kun Finland som har en noe høyere andel av arbeidsstyrken med høyere 

utdanning. Globalt har Japan, Canada og Sør Korea høyere andel av arbeidsstyrken med høyere utdanning.  
2 I 2018 rangeringen er vi plassert som nr 7 bak land som New Zealand, Singapore og Sør Korea. Rangeringen er 

her: http://www.doingbusiness.org/en/rankings  
3 Kilde er EU Innovation Scoreboard. Dette er her: 

https://interactivetool.eu/f/extensions/DGGROW4/DGGROW4.html  

http://www.doingbusiness.org/en/rankings
https://interactivetool.eu/f/extensions/DGGROW4/DGGROW4.html


 

 

            

Begrunnelser for støtte til forskning og innovasjon  
Frem til 2000-tallet var støtteordninger for forskning og innovasjon i næringslivet i all 
hovedsak knyttet til bransjer og fagområder. I Norge var dette forsterket av 
sektorprinsippet som tilsa at de ulike departementene selv skulle ha ansvar for 
finansiering av kunnskapssatsinger innenfor sitt samfunnsområde. På 2000-tallet ble 
dette supplert med brede virkemidler, eksempelvis Skattefunn, som gjelder for alle 
bedrifter uavhengig av bransjetilknytning, og ved at eksisterende virkemidler som 
brukerstyrte bransjeprogrammer ble slått sammen til et samlet virkemiddel for 
samtlige bedrifter (Brukerstyrt Innovasjonsarena – BIA). På bakgrunn av forskning 
knyttet til utvikling av innovasjonssystemer hvor bedrifter samarbeider med andre, ble 
det også etablert nye typer virkemidler – klyngeprogrammer og programmer for 
kommersialisering av forskning. De siste årene er dette bildet komplementert med at 
innsats for forskning og innovasjon også skal gis til bedrifter som bidrar til å løse 
større samfunnsutfordringer, blant annet knyttet til miljø- og klimautfordringer. I sum 
har dette gitt et økende antall virkemidler, og et økende antall aktører som tildeler 
midler til bedrifter.   
 
Den støtten som gis bedrifter som satser på innovasjon skal skje innenfor det 
regelverket Norge er forpliktet av gjennom EØS-avtalen. I EØS-avtalen er det et 
generelt forbud mot statsstøtte, for å hindre konkurransevridning og negativ 
innvirkning på samhandelen i EØS-området. Regelverket åpner likevel for at 
statsstøtte kan tillates på noen områder, for eksempel for å fremme investeringer i 
forskning og utvikling, fremme miljøinvesteringer eller regional utvikling i utvalgte 
områder. For at støtten skal være lovlig, må den godkjennes av enten EFTAs 
overvåkningsorgan (ESA) eller dekkes av en av unntaksbestemmelsene i Det 
alminnelige gruppeunntaket. Støttebeløp som overstiger 15 millioner må alltid 
notifiseres og godkjennes av ESA. 
 
EØS-regelverket gir føringer på innretning av statens medfinansiering i 
innovasjonsprosjekter som ville være fornuftig som rammer for virkemidler. Det mest 
vesentlige er at statsstøtten skal ha som mål å utløse prosjekter og aktivitet som 
ellers ikke ville eksistert. Om dette formålet med virkemidlene blir realisert avdekkes 
gjennom evalueringer, og knyttes ikke utelukkende til enkeltprosjekter. Regelverket 
skal også hindre at det gis unødig støtte. Andelen statlig støtte kan variere mellom 
10-80 prosent, og det tillates mest støtte til små bedrifter og til prosjekter som har et 
høyt forskningsinnhold og er lengst unna markedsintroduksjon.  
 
  



 

 

            

Inndeling av virkemidlene 
Regjeringen foretar nå en gjennomgang av de virksomhetene som i dag forvalter 
støtteordninger for næringslivet. Denne vil omfatte omlag 150 ordninger fordelt på 14 
ulike aktører. Tabellen viser en mulig inndeling av disse i ulike kategorier ut fra hva 
de skal realisere. For en nærmere oversikt, se vedlegg 1. 
 

Type virkemiddel 
 

Støtteordning 

Brede, indirekte virkemidler for å øke 
FoU og stimulere til nyskaping 
 

SkatteFunn 
KapitalFunn 

Brede, direkte virkemidler for å øke FoU 
og stimulere til nyskaping 
 

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) 
Lån, tilskudd og garantier 

Kompetansenettverk – for å utnytte 
potensiale i kunnskapsklyngen 

Klynger og samarbeid 
Eierskap og infrastruktur – SIVA 
 

Samfunnssatsinger – for å realisere 
ønsket samfunnsutvikling 

Programsatsinger 
Testing og pilotering 
 

Kommersialisering og 
internasjonalisering – fra idé til marked 
 

Kommersialiseringsprogram 
Såkorn og presåkornkapital 

Investeringsløsninger for å få flere 
kunnskapsintensive bedrifter og fremme 
samfunnssatsinger  
 

Brede investeringer – Argentum 
Samfunnssatsinger – Investinor og 
Nysnø 

 
 

Brede, indirekte virkemidler er utviklet for å øke FoU og stimulere til nyskaping. 
Dette skjer primært gjennom skattefradrag for selskaper. SkatteFunn er en ordning 
som forvaltes av Forskningsrådet, som kan gi skattefradrag til selskaper innenfor 
visse finansielle rammer. Disse brede virkemidlene har ingen begrensning når det 
gjelder tema for prosjekter, og selskaper kan løpende søke på midlene. Skatteetaten 
forvalter ordningen KapitalFunn som gir skattefradrag ved investering i 
oppstartsbedrifter. Hensikten med ordningen er å stimulere til økt privat kapital ved å 
dempe skattebelastningen.  
 
Brede, direkte virkemidler omfatter brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), 
Forskningsrådets støtteordning til innovasjons- og kompetanseprosjekter i 
næringslivet. Dette er en ordning som skal bidra til økt verdiskaping gjennom 
forskningsbasert innovasjon. Programmet er til for alle typer bedrifter, uansett 
bransjetilhørighet. Under de brede, direkte virkemidlene ligger også lån, 
tilskuddsordninger og garantier. Innovasjon Norge tilbyr her forskjellige ordninger for 
finansiering av små, mellomstore og store bedrifter for å øke verdiskaping i hele 
landet. Tilskuddene favner bredt, fra nyetablering til omstilling og investeringer i 



 

 

            

anleggsmidler. Tilskuddene rettes primært til små og mellomstore bedrifter (SMB), 
ofte i distriktene.  
 
Kompetansenettverk er etablert for å utnytte potensialet i etablert 
kunnskapsklynger. Mest kjent er Norwegian Innovation Clusters som forvaltes av 
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA. Klyngeprogrammet bidrar økonomisk 
ved å finansiere samarbeid eksempelvis mellom oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter 
og FoU-aktører. Hensikten er å forsterke kunnskapsmiljøer og øke innovasjonsgrad 
og konkurransekraft. SIVA er statens virkemiddel for å skape ny industri og 
arbeidsplasser, særlig med fokus på distriktene. Støtten skjer primært gjennom 
eierskap i næringsbygg og næringseiendom for virksomheter. 
 
Samfunnssatsinger er blant annet programsatsinger som skal bidra til å realisere 
en ønsket samfunnsutvikling. Virkemiddelapparatets programsatsinger forvaltes av 
Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge, og formålet er å øke FoU-innsats for å 
skape nye teknologier og nye løsninger. Målgruppen for disse satsningene er blant 
annet CO2- håndtering, bioøkonomi, fornybar energi og havbruk. Forskningsrådet, 
Enova og Innovasjon Norge tilbyr ulike ordninger for tilskudd som kan bidra til testing 
og pilotering av nye tjenester og produkter.  
 
Kommersialisering og internasjonalisering er ordninger som skal hjelpe 
prosjekter fra idestadiet og fram til markedet. Disse forvaltes blant annet av Enova, 
Gassco, Eksportkreditt og GIEK. Målgruppen for disse ordningene er i all hovedsak 
etablerte bedrifter. Såkorn og presåkornkapital representerer investeringer som skal 
bidra til å utløse privat risikokapital til nye bedrifter. Innovasjon Norge forvalter flere 
såkornfond, flesteparten av dem er landsdekkende. Presåkornkapital forvaltes av 
såkalte TTO-er (Technology Transfer Office). Målgruppen for disse investeringene er 
unge, små bedrifter med internasjonale ambisjoner. 
 
Investeringsløsninger skal bidra til flere kunnskapsintensive bedrifter, men er også 
knyttet til å fremme samfunnssatsinger. Argentum er her aktør på brede investeringer 
gjennom å forvalte statens investeringer i aktive eierfond.  Investinor og Nysnø 
investerer i selskaper for å styrke samfunnssatsinger. Investinor investerer i 
nyetablerte, lovende bedrifter. Nysnø på sin side skal investere i 
klimagassreduserende teknologi.  
  



 

 

            

Geografisk fordeling av FoU og virkemidler 
Bedrifter i Oslo og Akershus står for i overkant av 40 prosent av totale FoU-
investeringer i næringslivet. Forøvrig er det bedrifter i kystregionene fra Oslofjorden 
til Trondheim som står for mesteparten av FoU- og innovasjonsinnsatsen i bedrifts-
Norge. Bedriftene i disse regionene står også for mesteparten av eksport av varer og 
tjenester fra Norge. Naturlig nok henger dette sammen med at det her er store 
befolkningssentra, men det beskriver også at det er en sammenheng mellom 
internasjonal orientering og eksponering for internasjonal konkurranse og 
investeringer i kunnskap og innovasjon.  
 
 

 
Kilde: NIFU/SSB  
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Det er ingen tydelig sammenheng mellom hvor forskning og innovasjon utføres, og 
fordeling av offentlig støtte til innovasjon og forskning i bedrifter. Grunnen til dette er 
den tyngden regionale hensyn har i utforming av virkemidler for forskning og 
innovasjon. Unntaket er nasjonale ordninger som Forskningsrådet forvalter, og 
Skattefunn som er en rettighetsordning for forskning i næringslivet. Her følger 
fordeling av midler i all hovedsak det som er geografiske tyngdepunkt for hvor 
forskning faktisk utføres i bedrifts-Norge.  Støtten fra Innovasjon Norge og Siva har 
begge en sterkere orientering mot distrikter og med en vektlegging av regionale 
hensyn. I sum gjør det at støtte som gis er forholdsvis jevnt fordelt regionalt.

 
Regional fordeling av bevilgninger 2017 
Kilde: Indikatorrapporten 2018 ( Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva) 

 
De største bedriftene (500 + sysselsatte) er de som bruker mest ressurser på 
innovasjon. Over 25 prosent av de samlede innovasjonsinvesteringene kan tilskrives 
de største bedriftene. Halvparten av innovasjonsinvesteringene kommer fra bedrifter 
med 100 sysselsatte og oppover. Imidlertid mottar de mindre bedriftene (opp til 50 
sysselsatte) over halvparten av støtten som gis, mens de utfører omlag 35 prosent 
av samlet innovasjon i næringslivet. Gapet kan komme av hvordan 
virkemiddelapparatet er innrettet. SkatteFunn gir 20 prosent skattefradrag på 
prosjektkostnader til SMB, store bedrifter får 18 prosent. Investeringsordningene 
KaiptalFunn, såkornfond og Investinor retter seg alle mot oppstartsbedrifter, som 



 

 

            

mest er mindre selskaper. Bildet er annerledes når det kommer til de offentlige 
programsatsingene og EU, der dominerer de største bedriftene.  
 
 

 
Grafene under illustrerer gapet mellom hvilke virksomheter som investerer mest i 
innovasjon og hvilke virksomheter som mottar støtte: 
 

    
Kilde: SSB, FoU-undersøkelsen 2016 

 

 
 
 
  



 

 

            

Gevinster 
Støtteordninger evalueres etter hva slags effekt de gir for samfunnet. En måte å 
forstå hva slags gevinster som skapes er vist under 4: 

 
Tabellen under samler funn fra evalueringer som er utført for det norske 
virkemiddelapparatet de siste årene. Evalueringer viser at gevinstene er størst for 
brede virkemidler, og lavest for markedsnære virkemidler som kommersialisering av 
forskning5. Når det kommer til investeringer har det vist seg at brede investeringer av 
typen fond i fond gir avkastning, mens investeringer i selskaper, med tydelige 
føringer på hva det skal investeres i fra staten, har gitt tap.  
 

Hva Støtte Første 
ordens effekt 

Andre  
ordens effekt 

Tredje  
ordens effekt 

Brede, direkte 
virkemidler: BIA  
(NFR) 

1,5 mrd kroner 
(2007-2012) 

4,8 mrd kroner Nytt produkt eller 
tjeneste: 52% etter 4 
år, 77 % etter 10 år 

8,1 mrd kroner 

Brede, indirekte 
virkemidler: 
SkatteFUNN 

5,6 mrd kroner 
(2017) 

11,2 mrd 
kroner 

Ja, ikke tallfestet + 9 prosent årlig 

Kompetanse-nettverk 166 mill kroner 
(2016) 

Samarbeidet er 
doblet blant de 
som deltar 

Ikke tallfestet Høyere sysselsetting, 
omsetning og 
lønnsomhet første tre 
år etter deltagelse 

Innovasjon Norges lån 
og tilskudds-ordninger 

7,3 mrd kroner 
(2016) 

13 mrd kroner Ja, men kun 
eksempler 

+ 6,1 prosent årlig 

Samfunnssatsinger: 
Enovas næringsstøtte 

2,3 mrd kroner (0,9 
av disse til 
innovasjon) (2017) 

1,7 mrd kroner 
i innovasjons-
prosjekter 

900 energi- og 
klimaprosjekter i 
næringslivet 

310 000 tonn 
redusert klimautslipp 

Eksportstøtte – GIEK 
og Eksportkreditt 

17 mrd kroner i lån 
og 15 mrd kroner i 
garantier (2017) 

 Øker eksport med 
21,5 mrd kroner 

9 mrd kroner 

Kommersialisering av 
forskning 

350 mill kroner i 
2014 

Uklart 58 selskaper/ 103 
lisenser i 2014 

Uklart 

Brede 
investeringsløsninger: 
Argentum 

8,2 mrd kroner i 
kapital i 2018 

Uklart Uklart Gjennomsnittlig 
avkastning på 14,7 
prosent (2008-2017)  
 

Spissede 
investeringsløsninger: 
Investinor 

4,2 mrd kroner i 
kapital i 2018 

Uklart Uklart Tap på 482 mill 
kroner i 2008-2017 

                                                 
4 http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/280206_handbook.pdf 
5 For kildegrunnlag, se vedlegg 2 

Støtte til forskning og 
utvikling

Første ordens 
effekt: Offentlig 
støtte skal utløse 

investeringer i 
bedriftene - som 
ellers ikke ville 

funnet sted

Andre ordens effekt: 
Merinvesteringen 
skal resultere i nye 

produkter eller 
tjenester- som 

bedrifter ellers ikke 
ville fått til

Tredje ordens 
effekt: Offentlig 

støtte skal kunne gi 
verdiskaping i 
bedrifter - og i 

samfunnet utover 
bedriften

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/280206_handbook.pdf


 

 

            

Brukernes oppfatning av virkemiddelapparatet 
Politikernes hensikt med støtteordninger for forskning og innovasjon er vist i forrige 
kapittel. I dette kapittelet handler det om hvordan ansatte med ansvar for forskning 
og teknologiutvikling i bedriftene oppfatter støtteordningene. 600 bedrifter har deltatt i 
en spørreundersøkelse. Utvalget er representativt i henhold til kjennetegn som 
bransjetilknytning, ut fra fordeling av bedrifter på bransjer i innovasjonsstatistikken til 
Statistisk sentralbyrå. Vi har i tillegg lagt til noen flere mindre bedrifter, i og med at 
synspunkter fra disse kan være særlig vesentlig ut fra hensikten til de offentlige 
støtteordningene om flere oppstartsbedrifter og bedre rammevilkår for mindre 
bedrifter. 
 
For å få vite mer om hvilke løsninger bedriftene ønsker og etterspør er det også 
foretatt 19 dybdeintervjuer med kunnskapsintensive bedrifter som har søkt om støtte 
fra disse ordningene. Deres erfaringer gjør at de har kunnskap om mulige 
forbedringer i forvaltningen og tildelingen av støtte til forskning og innovasjon i 
næringslivet. Funnene fra disse intervjuene presenteres i neste kapittel. 
 

Det er mest kjennskap om de brede ordningene 
Det er ikke overraskende at brede ordninger som Skattefunn er mest kjent. Her kan 
alle bedrifter, uavhengig av bransjetilknytning, søke om skattefradrag. Det er heller 
ikke overraskende at Innovasjon Norge, med det brede nedslagsfeltet virksomheten 
samlet sett har, også er kjent blant de fleste av bedriftene. Forskningsrådets 
støtteordninger er noe mindre kjent, og disse har et strengere krav til 
forskningsinnhold i prosjekter som det gis støtte til. De øvrige aktørene som gir støtte 
til forskning og innovasjon er mindre kjent. 
 

 
* Andre = regionale støtteordninger, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, Gassnova, 
Patentstyret mm 
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Lav kjennskap kan oppfattes som et problem, fordi bedriftene bør ha kunnskap om 
mulighetene som eksisterer. I tillegg kan det gjøre at støtteordningene knyttes til et 
fåtall bedrifter som blir gjengangere i konkurransen om støtte til forskning og 
innovasjon. Det kan gjøre at prosjekter og bedrifter som ellers burde bli gitt støtte, 
ikke får det de trenger for å realisere prosjekter. Det kan også skape en situasjon 
hvor virkemidler, med eller uten direkte hensikt, blir tilpasset de gjengangerne som 
vinner konkurransen om støtte. Dette er av og til vist til som «lock-in» effekter, at 
støtteordninger tilpasses behovene til de bedriftene som hyppigst er søkere.  
 

Det er høy terskel for å søke om støtte 
Skattefunn er en ordning som de fleste kjenner til, også fordi de har søkt om 
skattefradrag – som også de aller fleste har fått. Det gir en indikasjon på kjennskap, 
og at bedriftene også vet hvordan de skal henvende seg til de som forvalter 
ordningen slik at støtte utløses. Dette innebærer at bedriftene mest sannsynlig 
oppfatter Skattefunn som en effektiv ordning. 
 
Resultatene indikerer at de andre ordningene oppfattes som mer krevende av 
bedriftene. Noe over halvparten av de som har kjennskap til Innovasjon Norge har 
også erfaring fra det å søke om støtte. Av disse har litt over halvparten mottatt støtte. 
Halvparten av de som kjenner til Forskningsrådets støtteordninger har også søkt på 
denne støtten– men det er kun noe over 1/3 av disse som har mottatt midler til 
gjennomføring av prosjekter. For de andre ordningene er det betydelig færre som har 
søkt og mottatt midler. Det at mange ikke søker, selv om de har kjennskap til 
støtteordningene, gir en indikasjon på at terskelen for å søke oppfattes som høy. Det 
handler med andre ord ikke bare om å etablere kjennskap til ordningene, men også 
om å etablere oppfatninger av at det er overkommelig å søke om støtte.  
 

 
* Andre = regionale støtteordninger, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, Gassnova, 
Patentstyret mm ** Statlige investeringsfond = Nysnø, Argentum, Investinor 
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Det oppleves som krevende å søke  
Litt avhengig av støtteordningene er det ikke mer enn rundt 50 prosent som oppfatter 
at det er lett å fylle ut søknaden, og det gjelder da de letteste søknadene. Skattefunn 
oppleves som enklest, mens EU-programmer og Forskningsrådet støtteordninger 
oppfattes som mer krevende. Det er mange som opplever det som arbeidskrevende 
eller komplisert å søke om midler til forskning og innovasjon. Et tegn på dette er 
bedriftenes bruk av ekstern bistand: hele 44 prosent av bedriftene som har søkt om 
midler sier at de benytter ekstern bistand i utformingen av søknaden. Samtidig som 
det er en god del som kjenner til støtteordningene, men som velger å ikke søke, så 
er det altså en betydelig andel av de som søker som opplever det som såpass 
krevende at de har ekstern bistand.   
 

 

 
* Andre = regionale støtteordninger, Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond, Gassnova, 
Patentstyret mm 
** Statlige investeringsfond = Nysnø, Argentum, Investinor 
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Selskap med mellom 20 og 250 ansatte benytter ekstern bistand i større grad en 
selskap med under 20 ansatte. Bistanden er også mest utbredt for selskap som har 
en omsetning på over 20 millioner.  Når det kommer til geografisk plassering er det 
ikke i de største universitetsbyene dette er mest utbredt. I utvalget er Oppland, 
Buskerud og Østfold fylkene med størst andel som benytter ekstern bistand.  
 
Inntrykket av krevende søknadsprosesser bekreftes i svar bedriftene gir på hvorfor 
de ikke søker om støtte. De langt fleste sier at dette handler om ressursbruk, og at 
det er for arbeidskrevende å søke. På andreplass kommer kjennskap til ordningene, 
mens det bare er 10 prosent av bedriftene som mener det ikke finnes relevante 
ordninger for dem.  
 

 
 

Ressursbruk som en barriere for å søke viser seg å være størst blant de nyeste 
selskapene. Nærmere halvparten av selskapene som er etablert mellom 2014 og 
2016 opppgir at det er for arbeidskrevende å søke. Når det gjelder kjennskap til 
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aktuelle ordninger er denne barrieren noe høyere for de nyetablerte selskapene 
(2017 og senere) enn resten av utvalget. 
 

Bransje- og fagkunnskap er etterspurt 
Regjeringen foretar nå en gjennomgang av støtteordningene for forskning og 
innovasjon. Her skal det også vurderes hvilke ordninger som kan flyttes til de nye 
fylkene fra 1.1.2020. Utgangspunktet er oppfatningen om at det bør etableres et 
tettere samsvar mellom fylkenes ansvar for regional utvikling og støtteordninger for 
bedrifter. Imidlertid er det svært få bedrifter som er opptatt av en regional forankring 
av støtteordningene, kun 5 prosent mener at de som forvalter ordningene bør ha 
kunnskap om regionen og lokale forhold. Forklaringen kan være at det bedriftene har 
behov for ikke så mye er knyttet til regionen, som til hvordan de kan få tilgang på 
ressurser for utvikling og innganger til nye markeder. For mange bedrifter er dette 
knyttet til bransjen de tilhører og de faglige nettverkene de inngår i, mer enn regionen 
de befinner seg i. Nesten halvparten av bedriftene oppgir at de ønsker at de som 
forvalter støtteordningene har kunnskap om relevante fagområder, og denne 
kompetansen ser ut til å bli mer etterspurt jo eldre selskapene er. Fagkompetanse er 
også i større grad etterspurt av de største selskapene. Bransjekunnskap etterlyses 
av 1/3 av selskapene, og det kan se ut som kunnskap om utfordringene bransjen står 
overfor blir noe mer etterspurt jo mindre selskapene er. 
 

 
 

Resultatene er nye produkter og tjenester 
En betydelig andel av bedriftene, nærmere 70 prosent, svarer at de utviklet nye 
produkter eller tjenester gjennom de prosjektene hvor de mottok støtte. Dette må 
oppfattes som en høy andel, og beskriver at støtteordningene gir betydelige 
gevinster for bedriftene og samfunnet. Langt færre, omlag 30 prosent, mener at de 
fikk gjennomført et prosjekt de ellers ikke ville fått til. Dette er en lav andel, men for 
mange bedrifter er det vanskelig å si helt sikkert hva som ville skjedd hvis det ikke 
var gitt støtte til enkeltprosjekter. En del av hensikten med de statlige 
støtteordningene er å endre atferd i bedriftene, slik at det etableres samarbeid med 
andre bedrifter, kunnskapsmiljøer og investorer som følge av støtten som gis. 
Imidlertid er det få som svarer at støtten bidro til samarbeid som de ellers ikke får til.   
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De samarbeidspartnerne som bedriftene forteller er viktigst for dem er forskere og 
medlemmer av næringsklyngen de er en del av. Tendensen i utvalget er at de eldste 
selskapene samarbeider mer med forskere enn de nyoppstartede selskapene. Andre 
bedrifter oppfattes som mindre viktige samarbeidspartnere. Dette kan oppfattes som i 
strid med innovasjonsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå, der andre bedrifter og 
leverandører framstår som de viktigste samarbeidspartnerne til innovasjonsbedrifter. 
Det er selvsagt ikke det samme som at forskere er mindre viktige, men at de 
benyttes sjeldnere som samarbeidspartnere.  
 
En annen forklaring er at vi i denne spørreundersøkelsen ellers er opptatt av 
støtteordningene for forskning og innovasjon. Inn mot disse er samarbeid mellom 
forskere og bedrifter mer vanlig. Ofte er samarbeidet også initiert av 
forskningsmiljøer, særlig fra forskningsinstitutter som SINTEF og NORCE som har en 
betydelig del av sin virksomhet knyttet til samarbeidsprosjekter med bedrifter hvor 
Forskningsrådet, Enova og Innovasjon Norge er med som medfinansiører. 
Tilknytning til universitetsbyer ser ikke ut til å ha noen vesentlig betydning for 
samarbeid med akademia, med unntak av Sør-Trøndelag. Nesten halvparten av 
selskapene herfra oppgir forskere fra akademiske institusjoner som viktigste 
samarbeidspartner. 
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Kunder, kapital og kompetanse er viktig for vekst 
Avslutningsvis ble selskapene spurt om hvilke faktorer som er viktig for at deres 
virksomheter skal kunne vokse. De ble også bedt om å ta stilling til forskjellige 
påstander knyttet til blant annet digitalisering, kompetanse og sysselsetting. Dette er 
inkludert i rapporten for å sette verdiskapingen inn i en større kontekst, ved å se hva 
virksomhetene etterspør utover de omtalte støtteordningene.  
 
Bedriftene i denne undersøkelsen er ikke veldig forskjellig fra andre selskaper. For å 
vokse trengs kunder, investeringer og kompetanse. Det som kan virke overaskende 
er at få er opptatt av skatt og offentlige reguleringer. Det kan handle om at de vi har 
spurt er mest opptatt av kunnskapsintensitet i bedriftene og hva det skaper. Det kan 
også handle om at det nå er små forskjeller i beskatningen av bedrifter i Norge og 
Europa ellers, og at Norge fremstår som et relativt enkelt land når det gjelder 
reguleringer som bedrifter eksponeres for. Hvis vi legger sammen tilgang på kapital 
og støtte til utviklingsprosjekter, er det en vesentlig andel som mener at tilgang på 
midler i en eller annen forstand er viktig for vekst. Antagelig betyr dette at 
støtteordninger oppfattes som å være vesentlig for bedrifts-Norge, men da i et 
samspill med andre kapitalkilder. 
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Tilgang på kompetanse og digitalisering er viktig for å lykkes  
Inntrykket som er skapt av at digitalisering spiller en stadig sterkere rolle inn mot 
bedriftenes evne til å lykkes, bekreftes i denne undersøkelsen. Det kan være at de vi 
har spurt opplever dette enda sterkere enn andre i bedriftene, i og med at vi har 
forsøkt å nå de som har et særlig ansvar for forskning og utvikling i bedriftene. I 
tillegg mener mange at det nå er vanskelig å få tak i den kompetansen som trengs 
for å lykkes. Dette bekreftes også i NAVs bedriftsundersøkelser, hvor det er vist til et 
stramt arbeidsmarked – særlig når det gjelder teknologer. Ønsket om å ta en bredere 
samfunnsrolle ved å rekruttere personer som har falt utenfor og ved å ta inn 
lærlinger, får noe lavere oppslutning. 
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Dybdekunnskap fra forsknings- og teknologiledere  
 

Støtte reduserer risiko 
I tillegg til en undersøkelse blant 600 bedrifter er det gjennomført 19 dybdeintervjuer, 
hovedsakelig med ledere med ansvar for teknologi og forskning. Utvalget består av 
både små, mellomstore og store bedrifter innen industri, supply, bygg og anlegg, 
næringsmidler, IT, delingsøkonomi og biotech. Alle regioner er representert. Formålet 
med intervjuene er å supplere informasjonen fra spørreundersøkelsen med kunnskap 
fra de som regelmessig er i kontakt med de som forvalter støtteordninger for 
bedriftene.  
 
Flere av de mindre selskapene viser til behov for støtte, men det er også enkelte 
store selskaper som mottar betydelig støtte og oppfatter dette som helt vesentlig for 
å gjennomføre prosjekter. Dette er særlig knyttet til større innovasjonsprosjekter som 
reduserer forurensning og klimautslipp, og som ellers ikke ville blitt realisert. 
Prosjektene er kjennetegnet ved at de blir oppfattet som å ha betydelig risiko, mer 
enn selskapene selv er villig til å ta. Selskaper innenfor eksempelvis bioteknologi, 
som kan oppfattes å være forskningsdrevne, mener at støtteordningene er «helt 
avgjørende» for å realisere kapitalkrevende forskningsprosjekter. 
  

Et uoversiktlig landskap 
 

«Virkemiddelapparatet kunne og burde være 

enklere å orientere seg i» 

Virkemiddelapparatet oppfattes som uoversiktlig av dem som er intervjuet. Riktignok 
er det noen forskjeller. De som jobber i selskaper som driver med lite forskning, 
beskriver gjerne virkemiddelapparatet som «håpløst uoversiktlig» og uttrykker en 
irritasjon over systemet. Selskaper som er mer forskningsbaserte, beskriver derimot 
virkemiddelapparatet som oversiktlig og greit. I en mellomposisjon kommer selskaper 
med noe forskningserfaring. Med andre ord preges svarene av den kontakten og 
erfaringen ledere har fra søknadsprosesser og kontakt med de som forvalter 
støtteordningene. Dette gjør også at særlig gründere som er intervjuet er noe oppgitt 
over kompleksiteten, og sier de ikke har tid til å skaffe seg en god nok oversikt til å 
vite hvor de burde søke. Dermed går de glipp midler som for mindre selskaper kan 
ha særlig betydning for vekst. 
 
Flere av lederne i større selskaper forteller at de har egne ansatte til å søke etter 
støtte. Disse kommer gjerne fra forskningsvirksomheter, og har erfaring med hvordan 
søknadsprosessen fungerer. Intervjuene viser at selskaper med egne eksperter som 
regel finner det enkelt å orientere seg i virkemiddelapparatet. Mindre selskaper 
kompenserer ofte for mangelen på spesialkompetanse ved å leie inn eksterne 
konsulenter. Selv nystartede selskaper, også med en eller få ansatte og begrenset 



 

 

            

økonomi, har sett seg nødt til å få bistand fra spesialister på dette området for å lære 
hvordan de kan få tak i den støtten som finnes der ute. 
 
Som det også framgår av den kvantitative undersøkelsen er bruken av eksterne 
konsulenter nokså omfattende. Konsulentene oppsøker gjerne de større selskapene, 
informerer om mulige støtteordninger og tilbyr hjelp til søknadsprosessen. Behovet 
for konsulenthjelp handler om manglende oversikt over landskapet av 
støtteordninger, og manglende kunnskap om hva som skal til for å lykkes med en 
søknad. Noen av konsulentselskapene som nevnes har søknadsbistand som 
forretningside, og tilbyr sine tjenester mot en andel av støtten selskapene får 
innvilget. Flere peker på at dette er en utfordring, og uttrykker en viss skepsis over at 
konsulentselskaper ender opp med å få en andel av pengene som egentlig var ment 
for forskning og utvikling. 
 

«Det var da ikke tiltenkt at midler til forskning og 

utvikling skulle brukes på konsulenter?»  

 
Erfaringen med bruk av ekstern bistand er blandet. Noen beskriver konsulentene 
som dyre, og takker ofte nei til tilbud. Andre mener konsulenttjenestene er 
nødvendige for å få gjennom søknadene. Flere sier også at de benytter seg av 
konsulenter for å lære om søknadsprosessene, for så å senere overta arbeidet med 
søknadsskriving.  
 
Flere av de som er intervjuet mener en bedre oversikt over støtteordningene med 
klarere søknadskriterier vil redusere behovet for eksterne konsulenter. De er 
tilnærmet samstemte om at en felles søknadsportal vil gjøre støtteapparatet mer 
oversiktlig. Mange mener det også er noe galt med måten søknadssystemet er satt 
opp på, når det er behov for å leie inn ekstern hjelp eller ansette egne eksperter for å 
forstå hvordan selskaper skal søke om støtte.  
 

Ulike søknadsprosesser 
 

«Det kan være vanskelig å finne ut av hva som 

kreves når man søker om støtte.  

Dette varierer fra ordning til ordning» 

 
Det er en forskjell mellom det å orientere seg i landskapet av støtteordninger og det 
mer tekniske ved å søke på en støtteordning. Selv om det å orientere seg i 
mangfoldet av støtteordninger oppfattes som krevende, mener de fleste at det å søke 
om støtte er noe enklere. Erfaringene med de ulike ordningene er noe forskjellig, det 
er derfor hensiktsmessig å dele opp hvilke erfaringer de vi intervjuet har med noen av 
de mer sentrale ordningene og aktørene. 



 

 

            

 
SkatteFunn 
De fleste oppfatter det å søke om midler fra SkatteFunn som enkelt. Noen av de vi 
intervjuet mente også at det å søke og få gjennomslag kan være for enkelt, slik at det 
gis støtte til prosjekter som egentlig ikke burde få midler. En uttrykte det slik: «Fra et 
skattebetalerperspektiv ville jeg vært kritisk til hvor lave krav som stilles hos 
SkatteFunn for å få støtte.» Den kvantitative undersøkelsen avdekker også at 
SkatteFunn er den ordningen med klart høyest andel innvilgede søknader. 
   
Innovasjon Norge 
De vi snakket med har et delt syn på Innovasjon Norge. Noen beskriver 
støtteordningene til Innovasjon Norge som vanskelige å forstå, og unødvendig 
byråkratiske. Flere oppfatter at det er uklart hva som vurderingskriteriene, og 
søknadsprosessen tar ofte lenger tid enn man tror og prosessen krever mye 
oppfølging underveis. Dette fører til at noen selskaper unngår å søke midler fra 
Innovasjon Norge.  
 
Andre mener imidlertid at søknadsprosessen hos Innovasjon Norge er enkel å 
forholde seg til. Det finnes ingen klare skiller, hverken i bransje eller størrelse, for 
hvordan selskapene oppfatter Innovasjon Norge. Trolig skyldes dette at Innovasjon 
Norge har en fleksibel måte å behandle søknader på, noe som gir handlingsrom for 
saksbehandlere – men som kan gi variasjon i søknadsbehandling og rom for både 
positive og negative opplevelser ut ifra de konkrete prosjektene.  
 
Det er derfor flere av de som her er intervjuet som oppfatter dialogen med Innovasjon 
Norge som ujevn, med varierende kvalitet i oppfølging fra de forskjellige kontorene. 
En gikk så langt som å si at han unngår et av kontorene dersom det er mulig, grunnet 
uprofesjonell saksbehandling. Den samme roste imidlertid et av de andre kontorene, 
og kunne opplyse om at her var det både tilstrekkelig kompetanse og handlekraft. 
Profesjonaliteten kan derfor variere en god del innenfor rammen av det som er 
Innovasjon Norges mange regionskontorer. 
 
Forskingsrådet 
Forskningsrådet blir kritisert av flere for å kun ha en frist i året. Mangelen på 
fleksibilitet gjør det krevende å planlegge nye prosjekter, også fordi flere aktører skal 
samordnes inn mot ett tidspunkt – hvor noen av de som det inngås samarbeid med 
også skal levere andre søknader til samme frist. Flere foreslår derfor at 
Forskningsrådet burde ha minimum to frister i året. Ser man bort fra tidsfristen, roser 
en del av respondentene Forskningsrådet for «å være på din side etter man har fått 
bevilget penger.» Her utdypes det at Forskningsrådet følger opp prosjektene og 
ønsker at de skal lykkes.  
 
Enkelte uttrykte frustrasjon over tilbakemeldingene som blir gitt i søknadsprosessen. 
De ønsker tydeligere tilbakemelding på om Forskningsrådet har tro på prosjektet, så 
selskapene lettere kan vite om de burde forfølge prosjektet, eller om de burde la det 
ligge og dermed spare ressursene til en senere søknadsprosess. En av 



 

 

            

respondentene mener Forskingsrådet burde være tydeligere ute og stoppe prosjekter 
i tide der de ser at en søknad ikke vil bli godkjent tilslutt.  
 
Noen oppfatter Forskningsrådets søknadsprosess som rigid, og med for detaljerte 
krav til innhold i søknadene. Det ble også uttalt at Forskningsrådet mangler 
forståelse for at forskningsprosjekter endrer seg underveis. En annen kritikk går på at 
Forskningsrådet har for høye krav til forskningsinnhold i prosjektene. Kravene til 
forskningsinnhold gir ikke alltid mest uttelling i form av innovasjon og verdiskaping, 
men kan av og til oppfattes som unødvendig ekstrainnsats for å dokumentere 
grunnlaget for innovasjoner.  
Flere opplever likviditetsløpet med Forskningsrådet som noe utfordrende. Der 
selskapene gjerne vil gå fra idé til utvikling umiddelbart er løpet et helt annet når de 
må vente lenge på vurdering av søknaden og tildeling av midler. Flere peker på 
denne utfordringen når det kommer til Forskningsrådet og deres frister. 
 

Behov for redusert tidsbruk 
 

«Veien til mål er for lang, det må kuttes ned i 

prosessen» 

Nesten alle gir uttrykk for at søknadsprosessene burde være kortere. Samtidig er 
flere av de vi intervjuet tydelige på at et visst byråkrati er nødvendig. Det skal ikke 
være for lett å få tildelt offentlig støtte. Bedrifter bør påregne en del arbeid for å 
begrunne hvorfor de skal få offentlige midler, og bør akseptere at det å vurdere 
søknader tar tid. 
 
Innovasjon Norges nettskjema trekkes fram som en god løsning på hvordan 
søknadsprosessen kan se ut. Det er enkelt å fylle ut og laste opp vedlegg, slik at 
barrieren for å søke blir lav. Forskningsrådet får ikke like gode skussmål, det blir dratt 
fram at utydelige utlysninger gjør det vanskelig å skjønne hva de egentlig er ute etter. 
En annen tilbakemelding handler om at støtteordningene og kriterier for å vinne 
konkurransen om støtte burde vært bedre forklart på nettsidene til Forskningsrådet. 
 
De som er intervjuet er godt fornøyd med det de har realisert gjennom støtten de har 
mottatt. Et ønske som går igjen, spesielt blant de mindre selskapene, er støtte til 
kommersialisering og gjennomslag overfor nye kunder og markeder. De som 
arbeider i større selskaper er mer opptatt av hvordan tildelt støtte kan bidra til 
produktutvikling og patentering.  
 
De fleste oppfatter at søknadene blir behandlet på en god måte, og at de mottar 
gode nok begrunnelser. I de tilfellene de opplever at begrunnelse ikke er 
tilstrekkelige opplyser et av de store selskapene at de tar kontakt og følger det opp 
direkte. Spesielt Innovasjon Norge får ros for rask og god tilbakemelding. 
 
 



 

 

            

Mindre bedrifter oppfatter rapporteringen som krevende 
 

«Rapporteringskravet er ikke urimelig, men 

ressursbruken er en utfordring. Vi har også 

måttet få hjelp av en revisor for å forstå hva som 

faktisk etterspørres.» 

 
Det er delte meninger om kravene som er satt til rapportering. En representant fra et 
større, etablert selskap kommenterer at kravet om rapportering har økt, og er større 
enn nødvendig – spesielt når det gjelder rapporteringen underveis i prosjektet. 
Ledere i mindre, nystartede selskaper sier de er nødt til å hyre inn profesjonell hjelp 
for håndtering av kravene til rapportering. I oppstartsfasen er dette en type 
ressursbruk de gjerne skulle vært spart for. 
 
Noen gir også uttrykk for at de gjør en vurdering av arbeidsprosess og 
dokumentasjonskrav før de søker. De velger med andre ord ordninger hvor krav til 
dokumentasjon og rapportering er begrenset for å spare ressurser i søkeprosessen. 
De større selskapene er ikke enig i at kravene til dokumentasjon og rapportering er 
for omfattende. Holdningen en gir uttrykk for er at «det skulle bare mangle at man 
gjør rede for pengebruken» når man først får pengestøtte.  
 
Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge får kritikk for sine rapporteringssystemer, 
som oppleves lite brukervennlige og ustabile. Andre roser imidlertid digitaliseringen 
av både søknader og rapportering, som har redusert arbeidsmengden. 
 

I større prosjekter har personlig oppfølging betydning 
 

«Det er viktig å ha en kontaktperson eller 

saksbehandler vi kan ha dialog med underveis, 

 for å avklare om vi er på rett spor» 

 

Respondentene er tilnærmet samstemte om at personlig oppfølging av søknadene er 
viktig. Jo mer omfattende en søknad er, jo viktigere er det å ha kontakt med de som 
behandler søknadene for å finne ut av uklarheter. Særlig de større, forskningsdrevne 
selskapene er opptatt av personlig oppfølging. Det skyldes trolig størrelsen på og 
betydningen av prosjektene for selskapene.  
 
Personlig oppfølging oppfattes som særlig vesentlig inn mot Innovasjon Norge. 
Oppfølgingen kompenserer et søknadssystem som oppfattes som rotete, og hvor 
behovet for å avklare ting underveis er betydelig. Det er ikke nødvendigvis en 
personlig relasjon til saksbehandleren av søknaden som er viktig, men å ha god 



 

 

            

kommunikasjon med en ansatt i organisasjonen man søker støtte fra. Inn mot 
Innovasjon Norge oppfattes det generelt enkelt å få et slikt kontaktpunkt.  
 
De som er intervjuet er delt i synet på hvor god kompetansen til saksbehandlerne er. 
De fleste selskapene mener kompetansen jevnt over er god, mens et mindretall 
mener kompetansen varierer en del. Blant de som mener kompetansen er svak, 
pekes det på at mange unge starter karrieren sin som saksbehandlere. De mangler 
gjerne kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å vurdere søknadene. De 
som er fornøyd med saksbehandlernes kompetanse, uttrykker at det kan være 
positivt med unge saksbehandlere. Her argumenteres det med at unge gjerne ikke er 
låst til gamle tankesett, og derfor har evnen til å tenke nytt.  
Bildet er noe delt når det kommer til krav om faglig kompetanse hos saksbehandler. 
Det er en forventning om en grunnleggende kompetanse innen fagområdet det søkes 
på, men  «den spissede, spesifikke kompetansen sitter vi på selv». Det er imidlertid 
mange som mener at bransjekjennskap nærmest er en forutsetning for å kunne gi en 
god vurderinger av søknadene.  
 
Det er også mange som uttrykker at det er viktig med kontakt og oppfølging i 
forbindelse med selve søknadsforløpet. En trekker fram at personlig kontakt med en 
person i Forskningsrådet er viktig, fordi utlysningene alene ikke gir tilstrekkelig 
informasjon. En annen mener at personlig relasjoner i Forskingsrådet er viktig for å 
forstå mulighetene for å lykkes med søknaden. 

 

Ulike syn på regionalisering av støtteordningene 
 

«Vi håper regionaliseringen vil bidra til 

effektivisering, ikke utvanning av kompetanse»  

 
Regjeringen ønsker å overføre oppgaver og ordninger innenfor forsknings- og 
innovasjonspolitikken til de nye fylkene. Flere av de vi intervjuet uttrykker skepsis til 
en slik endring. Midlene kan da bli spredt tynt utover landet, og vil ikke bidra til å 
skape sterke fagmiljøer som kan konkurrere internasjonalt. Et annet moment er at 
tilgangen på kvalifiserte saksbehandlere til å forvalte ordningene er begrenset, og 
kan gi vanskeligheter hvis dette skal gjøres i de 11 nye fylkene. Det vil derfor gi 
sårbarhet å sette ut oppgavene til fylkene. 
 
Næringsmiddelindustrien og mindre bedrifter er mest positive til regionalisering av 
oppgaver innenfor dette feltet. De mener regionenes behov kan gis større vekt, noe 
som kan gi en mer hensiktsmessig bruk av midlene. Et argument som nevnes er at 
saksbehandlers regionale tilhørighet og nettverk kan komme selskapene til gode. En 
sa at det mest verdifulle en saksbehandler kunne gjøre var å sette selskapet i kontakt 
med potensielle kunder og leverandører i regionen. Det ble også uttrykt at det i lokale 
prosjekter med lite forskningsinnhold hverken er nødvendig eller nyttig å løfte det opp 
til nasjonale konkurransearenaer. 



 

 

            

  
En av respondentene har lite tro på at regionalisering vil gjøre det enklere å få støtte, 
og påpeker at noe av fordelen med Forskningsrådet er at du vet akkurat hvor du skal 
henvende deg og hva du skal forholde deg til. I likhet med flere uttrykkes det i den 
forbindelse skepsis knyttet til regional oppdeling av støtteordningene. Uten en 
profesjonell, sentralisert organisasjon mener mange at forvaltningen av ordningene 
vil bli svekket.  
 
  



 

 

            

Om undersøkelsen 
 

Kvantitativ undersøkelse og analyse 
 

Datainnsamling 
Den kvantitative undersøkelsen ble utført av Norstat i perioden 6.03.19 til 20.03.19 
og har 600 registrerte svar. Utvalget er hentet fra Skattefunn og DNB sine egne 
kundelister og undersøkelsen er gjennomført over telefon. Respondentene ble bedt 
om å svare på spørsmål og ta stilling til forskjellige påstander. Analysen og 
utarbeidelse av rapporten er gjennomført av BOLDT. Dataen er analysert i Excel, 
pivottabeller er brukt for å hente ut funn på en god og oversiktlig måte.  
 
Analytisk tilnærming 
Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge populasjonens kjennskap og erfaring 
med virkemiddelapparatet. Innledningsvis ble respondentene spurt om sin kjennskap 
til de forskjellige ordningene. Respondenter som svarte lav eller ingen kjennskap til 
en eller flere av ordningene fikk ikke flere spørsmål knyttet til den/de ordningen(e) 
utover i undersøkelsen. Det vil si at antall respondenter varierer noe på de 
forskjellige ordningene, men grunnlaget for svarene som er gitt er de samme: andel 
av antallet som har en kjennskap til ordningen. 
 
Innledningsvis blir respondentene spurt om hvor godt de kjenner til de forskjellige 
ordningene på en skal fra 1-5, der 1 er «ikke kjennskap i det hele tatt» og 5 er «svært 
god kjennskap». En oversikt over andel som kjenner ordningene godt er presentert i 
analysen, dette er summen av antall som har svart 4 og 5. I de tilfellene 
respondentene er bedt om å ta stilling til hvordan det var å fylle ut søknaden, skulle 
de svare på en skala fra 1-5 hvor 1 er «svært vanskelig» og 5 er «svært lett». I 
analysen er ordene som brukes «vanskelig» (summen av 1 og 2) og «lett» (summen 
av 4 og 5). Differansen opp til 100 % er respondentene som har valgt det nøytrale 
alternativet 3. Tilsvarende metode er benyttet der respondentene er bedt om å ta 
stilling til noen påstander på en skala fra helt uenig (1) til helt enig (5): uenig er her 
summen av antall som har svart 1 og 2, og enig er de som har svart 4 og 5. Her var 
det i tillegg mulig å svare «vet ikke». Differansen opp til 100% er her forklart av 
andelen som har svart 3 og «vet ikke». 
 
 
  



 

 

            

Utvalg 

Antall ansatte Andel av utvalg 

Ingen ansatte 3,83 % 

1-4 ansatte 29,50 % 

5-9 ansatte 20,17 % 

10-19 ansatte 14,67 % 

20-49 ansatte 14,50 % 

50-100 ansatte 8,83 % 

100-250 ansatte 5,17 % 

250-500 ansatte 0,83 % 

500-1000 ansatte 1,17 % 

1000 eller flere 1,33 % 

 
 

Omsetning 2017 Andel av utvalget 

Ingen omsetning 2,17 % 

1-20 millioner 57,67 % 

20-100 millioner  17,00 % 

100-500 millioner 10,50 % 

Over 500 millioner 2,83 % 

Ingen info 9,83 % 

 
 
 

Bransje Andel av utvalget 

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 29,80 % 

Informasjon og kommunikasjon 23,73 % 

Industri 23,22 % 

Varehandel, reparasjon av motorvogner 7,97 % 

Jordbruk, skogbruk og fiske 3,56 % 

Forretningsmessig tjenesteyting 1,69 % 

Transport og lagring 1,36 % 

Bergverksdrift og utvinning 1,19 % 

Helse- og sosialtjenester 1,19 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 1,02 % 

Kulturell virksomhet, underholdning og 
fritidsaktiviteter 

1,02 % 

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0,85 % 

Undervisning 0,85 % 

Vannforsyning, avløps- og 
renovasjonsvirksomhet 

0,68 % 

Omsetning og drift av fast eiendom 0,68 % 

Annen tjenesteyting 0,51 % 

Elektrisitets-, gass-, damp- og 0,34 % 



 

 

            

varmtvannsforsyning 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 0,34 % 

 

Geografisk tilhørighet Andel av utvalget 

Oslo 20,50 % 

Akershus 13,17 % 

Hordaland 13,17 % 

Rogaland 8,67 % 

Møre og Romsdal 7,50 % 

Sør-Trøndelag 5,17 % 

Vestfold 5,17 % 

Nordland 3,33 % 

Nord-Trøndelag 3,17 % 

Buskerud 2,83 % 

Østfold 2,50 % 

Oppland 2,33 % 

Telemark 2,17 % 

Vest-Agder 2,17 % 

Sogn og Fjordane 1,83 % 

Hedmark 1,50 % 

Troms 1,50 % 

Aust-Agder 1,33 % 

Finnmark 1,16 % 

Trøndelag 0,83 % 

 

Etableringsår Andel av utvalget 

2017-2019 15,50% 

2014-2016 22,83 % 

2010-2013  16,67 % 

Før 2010 44,17 % 

Ingen info 0,83 % 

 
 

Kvalitativ undersøkelse og analyse 
 

Datainnsamling 
Det har blitt gjennomført 19 dybdeintervjuer med relevante kontakter i selskaper som 
alle har søkt og mottatt støtte i ulik størrelsesorden. Respondentene representerer 
både små, mellomstore og store bedrifter, og opererer i alle regioner. Sektorene som 
er representert er industri, supply, bygg og anlegg, næringsmidler, IT, 
delingsøkonomi og biotech. Intervjuene ble gjennomført i tidsrommet 11.03.19- 
05.04.19.  
 



 

 

            

Hvert intervju fulgte en semi-strukturert intervjuguide med åpne spørsmål som dekker 
gangen i søkeprosessen. Respondentene ble først spurt om hvilken aktør som har 
vært viktigst for dem når gjelder støtte til forskning og innovasjon. Så fik de spørsmål 
om hvilke verdier som har blitt skapt takket være mottatt støtte. Videre gikk samtalen 
til orienteringsfasen før man søker støtte, og hvordan de oppfatter tilbudet av 
støtteordninger som er tilgjengelig. Her fikk de også anledning til å komme med 
innspill på hvordan orienteringsfasen kan gjøres enklere. Så gikk intervjuet inn i selve 
søknadsprosessen og gjennomføringen av denne, temaer som ble berørt var her 
arbeidsmengde, samarbeidspartnere, kontakt med virkemiddelapparatet og 
behandlingen av søknaden. Også her ble det gitt anledning til å komme med innspill 
på hvordan søkeprosessen kan gjøres enklere.  
 
Tilslutt ble det stilt spørsmål om rapporteringskrav i etterkant av mottatt støtte. 
Avslutningsvis fikk respondentene mulighet til å komme med innspill knyttet til sine 
ønsker og behov fra virkemiddelapparat, dersom de hadde synspunkter som ikke var 
blitt fanget opp allerede.  
  
Dataanalyse  
Svarene fra intervjuene ble så sammenstilt og gjennomgått. Hovedfunn og trendene i 
svarene er trukket ut og presenteres i den skriftlige framstillingen i analysekapittelet. 
Alle intervjuene er anonymisert.  
  
  



 

 

            

Vedlegg 1: Katalog med virkemidler 
 

 

 
 



 

 

            

 



 

 

            

 

 
 



 

 

            

 
 



 

 

            

 
 



 

 

            

 
 
 

Vedlegg 2: Kilder for beregning av effektene av ordningene 
 
Kilder:  

• https://www.forskningsradet.no/prognett-
bia/Nyheter/Forskning_og_innovasjon_lofter_neringslivet/1254028954209&lan
g=no  

• https://www.regjeringen.no/contentassets/b8f109e6ae9c4809b21773f9b5168f
00/evaluation-of-skattefunn.pdf    

• https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5a674ed
d71c10bf8df0b1b30/1516719848982/R76-
2017+Evaluation+of+Norwegian+Innovation+Clusters.pdf 

• https://www.regjeringen.no/contentassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a
0e/innovasjon-norge-oppdragsrapport-2017.pdf 

• https://www.enova.no/om-enova/kampanjer/arsrapport-2017/ 

• https://www.regjeringen.no/contentassets/d50aad3f1c0a45ea8dd32e24ff63be
8b/rapport.pdf 

• Eksportkreditts årsrapport 

https://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Nyheter/Forskning_og_innovasjon_lofter_neringslivet/1254028954209&lang=no
https://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Nyheter/Forskning_og_innovasjon_lofter_neringslivet/1254028954209&lang=no
https://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Nyheter/Forskning_og_innovasjon_lofter_neringslivet/1254028954209&lang=no
https://www.regjeringen.no/contentassets/b8f109e6ae9c4809b21773f9b5168f00/evaluation-of-skattefunn.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/b8f109e6ae9c4809b21773f9b5168f00/evaluation-of-skattefunn.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5a674edd71c10bf8df0b1b30/1516719848982/R76-2017+Evaluation+of+Norwegian+Innovation+Clusters.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5a674edd71c10bf8df0b1b30/1516719848982/R76-2017+Evaluation+of+Norwegian+Innovation+Clusters.pdf
https://static1.squarespace.com/static/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/5a674edd71c10bf8df0b1b30/1516719848982/R76-2017+Evaluation+of+Norwegian+Innovation+Clusters.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a0e/innovasjon-norge-oppdragsrapport-2017.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/70163e970fde43eb9463c79f4def0a0e/innovasjon-norge-oppdragsrapport-2017.pdf
https://www.enova.no/om-enova/kampanjer/arsrapport-2017/
https://www.regjeringen.no/contentassets/d50aad3f1c0a45ea8dd32e24ff63be8b/rapport.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/d50aad3f1c0a45ea8dd32e24ff63be8b/rapport.pdf


 

 

            

• https://www.forskningsradet.no/prognett-
FORNY2020/Nyheter/Ma_skape_kultur_for_kommersialisering/125401142361
6&lang=no 

• https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-5/id2590735/  
 

https://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Nyheter/Ma_skape_kultur_for_kommersialisering/1254011423616&lang=no
https://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Nyheter/Ma_skape_kultur_for_kommersialisering/1254011423616&lang=no
https://www.forskningsradet.no/prognett-FORNY2020/Nyheter/Ma_skape_kultur_for_kommersialisering/1254011423616&lang=no
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2018-5/id2590735/


Rapport utarbeidet for DNB av BOLDT AS.
www.boldtpartners.com
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