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«Regional Entrepreneurship Acceleration 
Program» (REAP) er et utviklingsprogram som 
tilbys ved Massachusetts Institute of Technology 
(MIT)1. I perioden 2018–2020 deltar Oslo og 
Viken (ved start Akershus) i programmet. Til nå 
har mer enn 50 regioner deltatt i REAP, med mål 
om å styrke det systematiske samarbeidet på tvers 
av sektorer – regionalt og globalt. Programmet 
består av ulike aksjonsfaser, som inkluderer arbeid 
med  kunnskapsgrunnlag, strategier og anbefalinger. 
Hensikten er å styrke regioners innovasjons- og 
entreprenørs kaps kapasitet, og dermed også 
globale konkurranse kraft. 

Strategien vi har utarbeidet, følger den metodiske 
tilnærmingen til REAP, som innebærer et bredere 
systemperspektiv på innovasjon. Utgangspunktet 
for metodikken er at samfunnsutviklingen drives 
frem gjennom samarbeid på tvers av fem sektorer: 
myndigheter, investorer, entreprenører, det 
etablerte næringslivet og akademia. Involvering 
av aktører fra de fem sektorene har vært grunn-
leggende i prosjektet, og for prioritering av tiltak 
innenfor strategien. I MIT REAP Oslo og Viken er 
de fem sektorene representert ved Oslo kommune, 
Viken fylkeskommune, Norvestor Equity, StartupLab, 
OwnersRoom, DNB, Handels høyskolen BI og 
OsloMet – storbyuniversitetet. I tillegg har prosjektet 
hatt en referansegruppe med partnere fra de fem 

1 MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program: https://reap.mit.edu/

sektorene, som har vært involvert gjennom 
seminarer, sosiale medier, bilaterale møter og 
nyhetsbrev. 

I perioden august 2018 til juni 2020 har aktørene 
jobbet sammen, både prosessuelt og gjennom 
utvikling av ny kunnskap. Arbeidet har gitt en 
dypere og mer omforent forståelse av regionens 
styrker, svakheter, utfordringer og muligheter. 
Med utgangspunkt i dette foreslås felles 
 strategiske tiltak for å fremme datadrevet 
 entreprenørskap i Oslo og Viken. 

Prosjektets kjerneteam har bidratt med kompe-
tanse og nettverk til prosjektet. I tillegg til å 
representere regionen på workshops i regi av MIT, 
har kjerne teamet bidratt aktivt i dialog med 
regionale aktører og partnere, blant annet på 
seminarer i Oslo i april 2019, desember 2019 og 
juni 2020. Det rettes en særskilt takk til prosjek-
tets  kjerne team: Øyvind Michelsen, Karianne 
Melleby, Ståle Løvbukten, Henning Vold, Amir 
Sasson, Morten Irgens, Erik Larsen og Jan Fredrik 
Lockert. Særlig takk rettes også til Morten Fraas 
og Ingrid  Lundvall. Alle deltakere i prosjektets 
kjerneteam har bidratt med betydelig arbeidstid 
og  kompe tanse til prosjektet. Oslo kommune og 
Viken fylkeskommune har i tillegg bidratt  
med  finansiering.

Forord
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Takk til entreprenører i regionen som har delt av 
sine erfaringer, både gjennom uformelle dialoger 
og gjennom kvalitative intervjuer som ble 
gjennom ført i 2019 og 2020. Takk til referanse-
gruppe og partnere som har gitt verdifull innsikt 
og bidratt til økt kunnskapsutveksling om regionens 
økosystem for innovasjon. Takk til MIT Sloan 
School of Management for god oppfølging 
underveis i  prosessen. En spesiell takk til Scott 
Stern for hans besøk i Oslo, og for gode 
 diskusjoner og reflek sjoner om Norges og Oslo
regionens posisjon innen datadrevet innovasjon. 

MIT REAP Oslo og Viken ble initiert av OsloMet, 
og er forankret i universitetets strategi. Et av 
hovedmålene i strategien vektlegger at OsloMet 
skal være et urbant universitet med internasjonalt 
preg. Universitetet skal styrke sin profil som 
anvendt og samfunnsrelevant, gjennom å etablere 
et tettere samarbeid med regionale myndigheter, 
kunnskapsintensivt næringsliv og sentrale 
kunnskaps miljøer i Osloregionen. Prosjektet har 
vært tilknyttet rektoratet og av deling for forskning 
og utvikling ved OsloMet, med Ingvild Jøranli 
som prosjektleder og Morten Irgens som prosjek-
teier. Liv Karin Larsen, Gry Helene Stavseng og 
flere andre ressurspersoner ved OsloMet har 
bidratt til prosjektet. På  prosjektets nettside finnes 
det rapporter og presentasjoner som er utformet:  
https://blogg.hioa.no/mitreap/

Ingvild Jøranli
Prosjektleder

Morten Irgens
Prosjekteier

CORPORATEGOVERNMENT

RISK CAPITALUNIVERSITY

ENTREPRENEUR

Innovation
Ecosystem

Stakeholder
Model
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Sammendrag

Datadrevet innovasjon og entreprenørskap kan bli 
en av våre viktigste drivere for økonomisk og 
bærekraftig utvikling i årene frem mot 2030. 
Globale giganter som Google, Facebook og 
Amazon har alle datadrevet verdiskaping i kjernen 
av sin virksomhet, og de skaper stadig nye 
forretningsmuligheter basert på data som råvare. I 
Europa, Norge og i regionen Oslo og Viken, er 
det en rekke eksisterende og kommende initiativer 
og rapporter som peker på de store mulighetene 
for innovasjon og nyskaping som ligger innen 
datadrevne forretningsmodeller og -løsninger. 
MIT REAP Oslo og Viken plasserer regionens 
muligheter i denne konteksten med strategiske 
tiltak som skal bidra til økt verdiskaping fra 
datadrevet entreprenørskap (se side 11). 

Digitale og datadrevne løsninger vil være viktige 
for å nå FNs bærekraftsmål og en bærekraftig 
omstilling av Norge. En bærekraftig omstilling 
krever bedre tilgang på ren og fornybar energi, 
en mer sirkulær økonomi og mer effektiv utnyttelse 
av produkter, infrastruktur og tjenester. I energi-
sektoren vil digitale og datadrevne løsninger være 
sentrale for å sikre mer effektiv bruk, distribusjon 
og lagring av energi. Innen transportsektoren vil 
datadrevne entreprenører være særlig viktige for 
å sikre bedre ressurs utnyttelse enn i dag. Innen 
helse åpner data drevet innovasjon for nye, mer 
effektive og treffsikre behandlinger. Bruk av 
helsedata vil gi bedre helsetjenester og bidra til 
økt velferd og positiv, bærekraftig sosial utvikling. 
Datadrevet entreprenørskap vil være sentralt i 
arbeidet med å skape nye bærekraftige arbeids-
plasser, og for å bidra til målene om reduksjon i 
klimagassutslipp og for å bidra til videreutvikling 
av velferds samfunnet.

Denne rapporten peker på at de nasjonale 
rammene og de regionale fortrinnene vi har for 
øyeblikket, gir mulighet for å skape et knutepunkt 

for datadrevet entreprenørskap i Oslo og Viken. 
Norge ligger i dag langt fremme når det gjelder 
kvalitet på offentlige data og tillit i befolkningen 
til anvendelse av data i nye løsninger. Norge har 
også gode institusjonelle rammer og miljøer for 
forvaltning og bruk av data. Oslo og Viken har 
sterke kunnskapsinstitusjoner, en høyt utdannet 
befolkning, et mangfoldig og kompetanse-
intensivt næringsliv, og et stadig større oppstarts-
miljø. Regionen har sterke næringsklynger innen 
helse, maritim sektor, energi, finans, IKT og annen 
forretningsmessig tjenesteyting (KIBS/SaaS). 
Norges og regionens spesifikke styrker kan gjøre 
datadrevet entreprenørskap til et innsatsområde 
som kan gi betydelige gevinster for samfunnet. 
Oslo og Viken har allerede gode eksempler på 
selskaper som bruker offentlige og private data 
som en vesentlig del av sin forretningsutvikling og 
forretningsmodell.
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For å dra nytte av eksisterende konkurranse-
fortrinn, må råvaren data videreutvikles og brukes 
til å skape innsikt som har verdi. Det skjer ved at 
hovedaktørene i markedet, leverandørene av 
rådata, leverandørene av dataforedlingstjenester 
(entreprenørene) og konsumentene av data 
(leverandører av datadrevne tjenester og produkter), 
opererer i et godt fungerende marked. Det har vi 
ikke i dag. Ved å redusere terskelen for datadrevne 
entreprenørbedrifter, kan markedet utvikles videre 
gjennom samarbeidsarenaer som forenkler 
prosessen for tilgang til og anvendelse av data. 
Det vil bidra til mer effektiv ressurs allokering ved 
å redusere kostnader, kompetansebehov og 
ventetid.

Gjennom MIT REAP Oslo og Viken foreslås 
strategiske anbefalinger som kan styrke verdi-
skapingen fra innovasjonsdrevet entreprenørskap 
(IDE) i Oslo og Viken. Innovasjonsdrevne 
 entreprenørselskaper er oppstarts- og vekst-
selskaper som tar utgangspunkt i globale 
 forretningsmuligheter2, og fortrinnene som 
eksisterer i sterke kunnskaps klynger. MIT REAP 

2 Aulet, B. & F. Murray (2014). “A tale of two entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in the Economy”. 
Tilgjengelig på: https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2019/12/a_tale_of_two_entrepreneurs_report.pdf

forstår innovasjon som et resultat av komplekse 
prosesser i et rikt innovasjonsøkosystem med 
aktiv og samarbeidende deltakelse mellom 
aktører fra minst fem sektorer: myndighetene, det 
etablerte næringslivet,  entreprenører, investorer og 
akademia. Denne femfaktor modellen står i kontrast 
til en forståelse av innovasjon som en lineær 
prosess som starter i universitetene og overføres 
til et næringsliv for kommersialisering. Sett fra den 
komplekse innovasjonsmodellen er økosystemet i 
Oslo regionen svakt. Samspillet mellom aktørene 
er tilfeldig eller kun etablert mellom deler av 
 økosystemet. 

Et utgangspunkt er derfor å engasjere de 
 aktørene vi har identifisert gjennom femfaktor
modellen, for å skape samarbeid og styrke 
forutsetningene for datadrevet entreprenørskap. 
Strategien som følger, foreslår at Oslo og Viken 
posisjonerer seg tydeligere nasjonalt og inter-
nasjonalt innenfor datadrevet entreprenørskap. 
For å lykkes har vi utformet ett hovedtiltak og 
seks anbefalinger for at regionen skal bli et 
knutepunkt på dette feltet. 
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• Etabler et regionalt program for data-
drevet entreprenørskap i Oslo og Viken. 
Programmet bør utformes i tett samarbeid 
med aktørene i MIT REAP-prosjektet, med 
bidrag fra regionale og nasjonale 
 myndigheter. 

• Programmet bør innrettes mot områder 
der datadrevet entreprenørskap kan bidra 
til å løse store bærekrafts- og samfunns-
utfordringer, for eksempel innenfor 
områder som helse, energi og mobilitet. 

• Programmet bør skape samarbeidsarenaer 
mellom aktørene i femfaktormodellen og 
bidra til å styrke og utvikle eksisterende 
økosystem for datadrevet entreprenørskap. 
Hensikten er å etablere et koblingspunkt 

(kompetanse, mentoring, veiledning og 
nettverk) innen datadrevet entreprenør-
skap. 

• Som del av en programsatsing, bør det 
gjøres enklere og mer effektivt å få tilgang 
til og anvende offentlige og private data i 
forretningsutviklingen. Som del av dette, 
bør programmet foreslå løsninger for 
enklere, raskere og mer effektiv tilgang til 
datasett som kan brukes til prototyping og 
testing. 

• Gjør programmets samarbeidsarena til et 
knutepunkt der nye behov og muligheter 
innenfor datadrevet entreprenørskap 
fanges opp og kommuniseres. 

Hovedmål:
Økt verdiskaping fra datadrevet 
entreprenørskap i Oslo og Viken.

Hovedanbefaling: 
Etabler et regionalt program for 
datadrevet entreprenørskap i 
Oslo og Viken.
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Flere anbefalinger: 
Øk kjennskapen og attraktiviteten for datadrevet entreprenørskap

1. Øk bruken av innovative offentlige 
 anskaffelser som et kraftfullt redskap for å 
stimulere til datadrevet entreprenørskap i 
regionen. Offentlige anskaffelser kan 
brukes som et strategisk virkemiddel for å 
skape et hjemmemarked for nyutviklede 
løsninger og produkter, som både får 
testet seg i markedet og får viktige 
 offentlige referansekunder.  

2. Styrk kompetansen innen teknologi og 
entreprenørskap. Etabler bedre insentiver 
for tettere samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner i regionen, om 
felles utdanningstilbud innen datadrevet 
innovasjon og entreprenørskap. Det bør 
for eksempel utvikles felles studieemner 
innen datadrevet entreprenørskap som kan 
kombinere teknologi, økonomi og ledelse.  

3. Vurder å etabler et virkemiddel som kan 
inkludere bistand til entreprenører som 
trenger tilgang til data, og som dekker 
kostnader til hjelp med å strukturere og 
bruke data. Vurder i tillegg midler som kan 
benyttes til tilrettelegging av data, innen-
for de strenge rammer som gjelder for 
personvern og informasjonssikkerhet. 

4. Øk kjennskap til potensialet for datadrevet 
entreprenørskap blant mangfoldet av 
entreprenører, klynger og akseleratorer i 
regionen. Synliggjør datadrevne 
 entreprenørers løsninger på samfunns-
utfordringer i samarbeid med etablert 
næringsliv og offentlig virksomhet, og bruk 
det i markedsføringen av regionens 
miljøer, initiativer, og muligheter.  

5. Prioriter tilgjengeliggjøring av regionale 
datasett som bidrar til å løse bære-
kraftsmålene (for eksempel innen helse, 
mobilitet og energi), og som har forutsig-
barhet for deling over tid. Arbeid for at 
data fra offentlige aktører, privat næringsliv 
og entreprenører i større grad gjøres 
tilgjengelig og deles på tvers innenfor 
prioriterte bærekraftsområder.  

6. Mobiliser partnere fra alle sektorene i 
femfaktormodellen som pådrivere for å 
posisjonere Oslo og Viken som en nasjonal 
og global arena for datadrevet entre-
prenørskap. Markedsfør regionen gjennom 
å synliggjøre suksesshistorier, miljøer, 
initiativer, insentiver og muligheter 
 innenfor datadrevet entreprenørskap. 
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1. Nasjonal kontekst og 
regionale fortrinn

1.1. Behov for nye arbeidsplasser og bærekraftig omstilling

3 Gopinath, G. (2020). “The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression”. Tilgjengelig på: https://blogs.imf.
org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
4 Digital Economy and Society Index (DESI) (2019). Tilgjengelig på: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/norway
5 Digitaliseringsdirektoratet (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-
strategi-for-kunstig-intelligens/id2685594/?ch=1
6 Datadelingsutvalget (2020). Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet. Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/contentassets/
c98cce6745b0486c948c269dc80335c8/rapport-fra-datadelingsutvalget2.pdf

Våren 2020 opplever Norge og verden en 
pandemi som gir økonomisk sjokk og rekordhøy 
arbeidsledighet. Det internasjonale pengefondets 
(IMF) prognoser viser at norsk og internasjonal 
økonomi står overfor et historisk tilbakeslag og en 
resesjon3. I tillegg står Norge i en grunnleggende 
problemstilling hvor det skal overføres ressurser 
fra næringer som tradisjonelt har vært høy-
produktive, som olje og gass, over til andre deler 
av økonomien. Etablering av nye selskaper og 
vekst i oppstartsøkonomien blir avgjørende for at 
Norges omstilling blir bærekraftig. I årene som 
kommer vil det være viktig å styrke kulturen for 
økt samarbeid på tvers av sektorer i regionen og 
utnytte det potensialet dette kan gi for ny verdi-
skaping og arbeidsplasser.

Høyt kunnskapsnivå i befolkningen har bidratt til 
rask introduksjon og bruk av nye teknologiske 
løsninger. Norge er i dag blant de mest digi-
taliserte samfunnene i Europa, og rangeres på 
femteplass i den europeiske undersøkelsen 
«Digital Economy and Society Index» for 2019.4

En av regjeringens viktigste IKT-politiske 
 priorite ringer er at offentlige myndigheter skal 
legge til rette for digital innovasjon og datadrevet 
verdi skaping. Dette handler om å gjøre data 
enklere tilgjengelig, men også om at offentlige 
virksomheter skal kunne bli viktige innkjøpere av 
tjenester og være med på å drive frem et marked. 
Regjeringen har også lagt vekt på at Norge skal 
være del av Europas digitale indre marked. Et 
åpent, digitalt europeisk marked gir virksomheter i 
Norge tilgang til mer enn 500 millioner mennesker. 
I januar 2020 la regjeringen frem sin strategi for 
kunstig intelligens5, og i april 2020 ble det avgitt 
en rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspert-
utvalg (heretter datadelingsutvalget) som ser på 
mulig heter og utfordringer for datadeling i 
næringslivet6. Det er med andre ord tatt en rekke 
initiativer for å fremme utvikling av selskaper og 
arbeidsplasser innenfor det som oppfattes som et 
raskt voksende marked nasjonalt og internasjonalt.
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Oslo og Akershus: «Regional 
plan: Innovasjon og nyskapning»

Regjeringen: «Digital agenda for 
Norge»

Perspektiv- meldingen fra 
Finans departementet: tar opp 
store datamengder og deling av 
data

Google, Alibaba, IBM, Intel og 
Microsoft starter prosjektet 
«Confidential Computing 
Consortium”

Regjeringen: «Nasjonal strategi 
for kunstig intelligens»

Ekspertgruppen for 
datadeling: «Datadeling 
i næringslivet»

Digitaliserings-
direktoratet: løsning for 
innspill om digitaliserings- 
vennlig regelverk

Digitaliserings- direktoratet: 
skisse for en «generisk data-
fordeler»

Nærings livets 
initiativ 
DigitalNorway 
starter opp. 

Digital21: 
«Tilrettelagt, 
tilgjengelig og 
tilknyttet»

NHO:  
«Verden og oss. 
Nærings livets 
perspektiv-
melding 2018»

Regjeringen: «Én digital offentlig 
sektor»

Menon/NHO: «Er verdi skaping 
med data noe Norge kan leve 
av?»

Europa-kommisjonen: «Shaping 
Europe’s digital future»

Europa-kommisjonen: «European 
data strategy»

Europa-kommisjonen:  
«Excellence and trust in artificial 
intelligence»

MIT REAP: «Hvordan styrke Oslo 
og Vikens posisjon innen 
datadrevet entreprenørskap?»

Digitaliseringsdirektoratet: 
nasjonalt ressurssenter for deling 
av data

KMD:  
ekspertgruppe 
for datadeling 
i næringslivet

2015

2015-2016

2017

08/2019

01/2020

04/2020

07/2020

2018

06/2019

12/2019

02/2020

06/2020

10/2020

02/2020

Oslo og Akershus/Viken

Norge

Europa

Fra næringslivet

Stortingsmelding om datadrevet 
økonmi.

12/2020

Tidslinje for initiativer

FIGUR 1
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En viktig driver for endring i norsk arbeidsliv er en 
høyt utdannet arbeidsstyrke. Norge og de nordiske 
nabolandene har alle en arbeidsstyrke med et 
høyt og økende utdanningsnivå. Andelen av 
arbeidsstyrken med høyere utdanning utgjør for 
alle landene om lag en tredjedel. Investeringene i 
FoU og innovasjon i Norge har også økt betydelig, 
mer enn veksten i norsk økonomi for øvrig. Blant 
annet som følge av høye grunnrenteinntekter fra 
olje og gass utgjør FoU-investeringene i Norge en 
noe mindre andel av BNP enn de øvrige nabo-
landene i Norden, som alle er blant landene i 
verden med de høyeste FoU-investeringene målt 
som andel av BNP. Andelen som FoU utgjør av 
BNP, er nå økt til over 2 prosent.

I forkant av koronakrisen planla regjeringen å 
legge frem en stortingsmelding om perspektiver 
for norsk økonomi i mai 2020. Formålet med 
meldingen er å legge premisser for arbeidet med 
statsbudsjetter i årene frem mot 2030. I den 
forbindelse arrangerte Finansdepartementet tre 
seminarer innenfor tema som oppfattes som 
sentrale problemstillinger for norsk økonomi 
fremover. Disse problemstillingene peker på 
behovet for 1) en mer innovativ, effektiv og 
pålitelig offentlig sektor, 2) digitalisering av 
økonomien, og 3) et arbeidsliv med høy deltakelse. 
I tillegg til disse tre temaene ville omstilling mot 
en bærekraftig økonomi være et vesentlig tema i 
perspektivmeldingen. Digitale og datadrevne 
løsninger vil være viktige for håndteringen av de 
norske samfunnsutfordringene og den bære-
kraftige omstillingen av Norge i årene som 
kommer.

I etterkant av innspillseminarene til perspektiv-
meldingen har koronapandemien endret 
 samfunnet og utsiktene for økonomien. Med 
økende arbeidsledighet og økonomisk nedgang 
kan ikke en sektor eller en region alene løse de 
utfordringene som samfunnet står overfor. Tettere 
samarbeid mellom det etablerte næringslivet, 
entreprenører, investorer, myndighetene og 

7 European innovation scoreboard (2019). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs. Tilgjengelig på: https://ec.europa.eu/growth/
industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
8 The EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2019). Tilgjengelig på: https://iri.jrc.ec.europa.eu/scoreboard/2019-eu-industrial-rd-investment-
scoreboard
9 OECD.stat (2019). Main Science and Technology Indicators, OECD. Tilgjengelig på: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB

akademia vil være avgjørende for å skape ny 
næringsutvikling i tiden fremover. Entreprenører 
refererer her til individer som tar en risiko for å 
starte nye virksomheter. Det er behov for felles 
tverrsektoriell satsing nasjonalt og regionalt på 
næringsutvikling og entreprenørskap i årene som 
kommer. Det vil være et stort behov for 
virkemidler og insentiver som kan skape vekst-
grunnlag for nye og eksisterende selskaper. 

Innovasjonskapasiteten i norsk næringsliv har økt 
betydelig, men et næringsliv preget av et stort 
innslag av høyproduktive, naturbaserte næringer 
gjør at vi er i en annen posisjon enn nabolandene. 
Våre naboland blir alle vurdert som «Innovation 
leaders» i EU Innovation Scoreboard7, mens 
Norge rangeres lavere, som «Strong Innovator». I 
all hovedsak måles det her innovasjonskapasitet i 
økonomi og arbeidsstyrke. Ser en nærmere på 
selskapene, har de øvrige nordiske landene 11 av 
topp 100 selskaper i EU målt i investeringer i FoU. 
Norge er ikke med i EU, men Equinor og DNB, 
som er de som bruker mest på FoU i Norge, er et 
godt stykke etter de som utgjør topp-100 listen8. 
Isteden utmerker Norge seg med å ha høyest 
andel offentlig finansiert FoU av BNP innenfor 
OECD-området9.

Innenfor flere naturbaserte næringer har Norge 
fortrinn som gjør at virksomhetene i næringene 
vinner konkurransen om hoder og investeringer. 
Innenfor kunnskapsintensive næringer er 
 konkurransen internasjonal, og med selskaper og 
klynger som over flere tiår har satt premissene for 
utvikling av nye løsninger. Imidlertid er fortrinn 
ikke utelukkende knyttet til selskaper og 
kunnskaps miljøer, men også en bredere sam-
funnsmessig kontekst. Trygge institusjonelle 
rammer og etisk bruk av data kan også betraktes 
som et fortrinn. Norge har høy grad av politisk 
stabilitet, åpenhet, tillit og trygge etiske rammer 
for bruk av data. Det skaper trygghet for hvordan 
data kan anvendes til verdiskapende aktiviteter. 
Etiske og trygge rammer kan potensielt skape 
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forutsetninger som gjør Norge til en god arena 
for internasjonale aktører til å dele data, og 
Norge kan bli en attraktiv testregion for data-
drevet entreprenørskap.

En grunnleggende problemstilling for norsk 
økonomi er evnen til å overføre ressurser fra 
næringer som tradisjonelt har vært høyproduktive, 
som olje, gass og fornybar kraft, til andre deler av 
økonomien. I mange land har denne type ressurs-
overføring skapt en omfangsrik offentlig sektor, 
med lavt press på effektivisering, og en stor 

10 Norges Bank (2020). Årstalen. Tilgjengelig på: https://www.norges-bank.no/aktuelt/nyheter-og-hendelser/Foredrag-og-taler/Arstalen---om-
arrangementet-og-litt-historikk/

tjenestesektor for å håndtere en økende innen-
landsk etterspørsel. Redusert etterspørsel etter 
olje og en historisk lav pris skaper ytterligere 
press for en bærekraftig økonomisk omstilling. I 
sum kan dette gi fallende produktivitet og verdi-
skaping, og gi utfordringer for å opprettholde et 
fortsatt høyt velferdsnivå. Det er i tillegg en 
problemstilling hvilken type næringer som på sikt 
kan erstatte den betydningen olje og gass har for 
Norge. Figurene under er hentet fra årstalen til 
sentralbanksjef Øystein Olsen 13. februar 202010, 
og illustrerer dette.
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1.2. Muligheter for datadrevet innovasjon innenfor helse, energi og mobilitet

11 Menon Economics (2020). Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av? Tilgjengelig på: https://www.nho.no/contentassets/
dece97a9ac1e4c918039d2d7c6f69879/verdiskaping-med-data-menon_231219_endelig.pdf
12 Datadelingsutvalget (2020). Rapport fra ekspertgruppen for datadeling i næringslivet. Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/contentassets/
c98cce6745b0486c948c269dc80335c8/rapport-fra-datadelingsutvalget2.pdf

Det er i dag økende oppmerksomhet om data 
som ressurs og komparativt fortrinn. Store sam-
funnsutfordringer kan løses ved bruk av data, og 
samtidig bidra til bærekraftig omstilling og nye 
arbeidsplasser. Norge har en verdensledende 
infrastruktur og tradisjon for innsamling av offentlige 
data. Det eksisterer omfattende dataregistre 
innenfor de fleste samfunnsområder, med sterke 
fagmiljøer som har kompetanse på vedlikehold og 
utvikling av dataregistre. Eksempler på dette er 
Statens Kartverk, Statistisk sentralbyrå og det 
nylig etablerte Direktoratet for e-helse. Et estimat 
viser at norsk dataøkonomi vil kunne gi en årlig 
verdiskaping på ca. 300 milliarder i 203011.

Ett av de tre samfunnsmålene som datadelings-
utvalget12 trekker frem, er å legge til rette for at 
aktørene tilknyttet bransjer hvor norsk næringsliv 
står sterkt i dag, skal bidra til å styrke lederskapet 

gjennom økt produktivitet og utvikling av nye 
produkter og tjenester gjennom deling og be-
arbeiding av data. I MIT REAP-rapporten trekkes 
det frem muligheter i tre utvalgte sentrale 
 sektorer, men det utelukker ikke store muligheter 
også innen andre områder hvor norsk næringsliv 
står sterkt, som for eksempel havbruk og olje og 
gass. 

En bærekraftig omstilling av Norge krever økt 
tilgang på ren fornybar energi, en mer sirkulær 
økonomi og mer effektiv utnyttelse av produkter, 
infrastruktur og tjenester. Sammen med utslipp fra 
fossil forbrenning, er jomfruelig materialbruk på 
tvers av alle sektorer den viktigste kilden til 
utslipp av klimagasser. Mer gjenbruk av materialer 
vil kreve en betydelig datadrevet innsats knyttet 
til dokumentasjon og kvalitetssikring. I energi-
sektoren vil digitale og datadrevne løsninger være 
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sentrale for å sikre mer effektiv bruk, distribusjon 
og lagring av energi. Det vil også kunne åpne opp 
for nye tjenester og produkter. Innen transport-
sektoren vil datadrevne entreprenører være særlig 
viktige for å sikre bedre ressursutnyttelse enn i 
dag, men også her åpne opp for nye tjenester og 
produkter. Det er for eksempel betydelig sløsing 
og store utslipp knyttet til produksjon av kjøretøy 
som står ubrukte 95 % av tiden13. Bildeling og 
transport som tjeneste er kjente eksempler, og 
mer integrerte løsninger vil kreve bedre tilgang til 
og bruk av data. Innenfor helse åpner datadrevet 
innovasjon for nye, mer effektive og treffsikre 
behandlinger. Bruk av helsedata kan gi bedre og 
flere helsetjenester, og bidra til økt velferd og en 
positiv bærekraftig sosial utvikling. 

Helse
De siste årenes utvikling innenfor lagring og 
prosessering av data har åpnet nye muligheter for 
diagnostikk og målretting av behandlinger, og kan 
gi mer effektiv bruk av ressurser og treffsikre 
behandlinger. I en innovasjonssammenheng gir 

13 Stuchtey m.fl. (2016). A Good Disruption: Redefining growth in the twenty-first century.
14 EY, Realising the value of health care data. Tilgjengelig på: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/life-sciences/
life-sciences-pdfs/ey-value-of-health-care-data-v20-final.pdf

dette store muligheter for besparelser, men åpner 
også for nye forretningsområder. I Storbritannia er 
helsedataene til NHS anslått til å være verdt flere 
milliarder pund.14

Bruk av helsedata kan gi mer presis og mer 
proaktiv behandling som forhindrer sykdom, 
gjennom bruk av data om genetikk, livsstil og 
sykdomshistorikk. OECD understreker særlig 
potensialet for proaktiv behandling i eldre-
omsorgen. Tingenes internett gjør at eldre vil 
kunne bo hjemme lenger, og man kan mye 
raskere forhindre sykdomsforløp ved bruk av 
større data innsamlinger

Norge er langt fremme i samordning og 
tilgjengeliggjøring av helsedata. På nettsiden 
www.helsedata.no er det vist hvilke datasett som 
er mulig å anvende, og siden samler helsedata fra 
97 forskjellige datakilder om helse. En annen kilde 
er de sytten nasjonale helseregistrene. Disse 
inkluderer områder som blant annet dødsårsak, 
kreft, vaksinasjon, reseptbaserte legemidler 
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m.m.15 En tredje kilde er Helseanalyseplattformen. 
Denne plattformen er under utarbeiding, og har 
som formål å forenkle tilgangen og legge til rette 
for avanserte analyser på tvers av helseregistre.16 I 
tillegg finnes det en rekke lokale kilder til helse-
data som blant annet Hunt-undersøkelsen om 
helseopplysninger i Trøndelag. 

Et eksempel på datadrevne helsetjenester er 
BigMed, et samarbeidsprosjekt mellom tech-
selskaper, akademia, sykehus, næringsliv og 
Kreftregisteret, som jobber med å identifisere 
flaskehalser for individualisert behandling17. Bruk 
av pasientdata på et stordatanivå er en sentral del 
av dette arbeidet. Her er særlig utviklingen av en 
offentlig genbank og verktøy for å forstå 
 informasjonen viktig. Blant deltakerne er OUS, 
Ahus, UiO og selskaper i og utenfor Oslo-
regionen. BigMed har også en egen gruppe med 

15 Folkehelseinstituttet (FHI). Oversikt over sentrale helseregistre: https://www.fhi.no/div/datatilgang/om-sentrale-helseregistre/
16 Direktoratet for e-helse. Helseanalyseplattformen: https://ehelse.no/programmer/helsedataprogrammet/helseanalyseplattformen
17 BigMed-prosjektet: https://bigmed.no/about

advokater og akademikere som jobber med 
personvernaspektet for bruk av helsedata. 

Energi 
Omstillingen mot mer fornybar energi og mer 
effektiv bruk av energi vil være vesentlig for å 
redusere klimautslipp i og utenfor Norge. Når 
strømmen kommer fra usikre kilder som vind og 
sol, blir det viktig å kjenne til variasjoner i strøm-
forbruket for å sikre stabil kraftforsyning, og 
effektiv bruk av strømmen. I tillegg vil man se en 
desentralisering av kraftmarkedet, der forbrukerne 
i større grad produserer egen strøm gjennom 
solceller. For næringslivet byr disse endringene på 
store muligheter innen datadrevet innovasjon.  

En mulighet for datadrevet innovasjon på kraft-
markedet er utviklingen av smart-grid-systemer. 
Smart-grid er et strømnett som er koblet til 
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informasjonsteknologi, som overvåker, regulerer 
og automatiserer bruken av strøm.18 Innsamlede 
data gir muligheten til å få et langt mer effektivt 
strømforbruk. Man kan produsere akkurat nok 
strøm til enhver tid, og utsette energikrevende 
aktiviteter til tider hvor strømforbruket ellers er 
lavt.19 God datainnsamling er nøkkelen til å få til 
et godt smart-gridsystem.

En annen mulighet for datadrevet innovasjon er 
hvordan forbrukerrollen endres med innføring av 
ny teknologi. Utviklingen innen solcellepaneler, 
lagringsmuligheter og smarte strømmålere gir 

18 SINTEF. Smartgrids: https://www.sintef.no/en/smart-grids-smart-grid-operation/
19 Deloitte. Smart Cities – Not just a sum of its part. Tilgjengelig på: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/no/Documents/strategy/
smart-cities.pdf
20 EY Global Digital Grid. As meters get smarter, who gets the power? https://www.ey.com/en_gl/digital/how-smart-meters-are-disrupting-the-
energy-industry 
21 Statnett. Energy only – mer forbrukerfleksibilitet og flere pristopper. Tilgjengelig på: https://www.statnett.no/om-statnett/nyheter-og-
pressemeldinger/Nyhetsarkiv-2016/Energy-only---mer-forbruksfleksibilitet-og-flere-pristopper/
22 Enel X: https://evcharging.enelx.com/no/bolig/juicenet-app
23 Nodes: https://nodesmarket.com/

forbrukeren en langt mer aktiv rolle i energi-
markedet.20 Denne endringen vil skape et dynamisk 
strømmarked der bruk av data vil være en sentral 
faktor for suksess. 

En utfordring er at prisene i et kraftnett med 
vind og solkraft fluktuerer langt mer enn i dagens 
nett21. Hvordan dette løses vil være en viktig 
oppgave for bedriftene som arbeider med data-
drevet innovasjon i energibransjen. 

Et eksempel på datadrevet innovasjon er JuiceNet, 
en app for smartladere for elbiler. Appen gir mulig-
heten til å kontrollere ladingen ved å få informasjon 
om ladesykluser og om bilen er fulladet. I tillegg kan 
appen sørge for å lade elbilen når strømprisen er 
lavest, for eksempel om natten når etterspørselen er 
lavere enn ellers på døgnet22. Appen er et eksempel 
på bruk av smart-teknologi som tilpasser seg 
svingningene i strømnettet og gir forbrukeren langt 
mer aktiv rolle enn tidligere. Et annet eksempel er 
NODES, et samarbeidsprosjekt mellom Agder 
Energi og Nord Pool. Selskapet er lokalisert på 
Lysaker og skal legge til rette for å handle futures for 
de sentralisert energiproduksjon. Dette gir forbruk-
erne og lokale produsenter muligheten til å handle 
med egenprodusert strøm på en fleksibel måte.23 
Prosjektet er et eksempel på hvordan morgen-
dagens kraftmarked kommer til å være langt mer 
desentralisert og forbrukerdrevet enn i dag.

Mobilitet
Med teknologisk utvikling, strengere miljøkrav og 
økt urbanisering, vil måten vi vurderer transport-
løsninger endre seg. Fra å handle om transport-
former, vil oppmerksomheten dreies mot 
 personlig mobilitet. For å få til denne endringen 
vil data om hvordan vi velger å reise ha stor 
betydning. Her vil det derfor ligge store 
 muligheter for datadrevet entreprenørskap.
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Mobility-as-a-Service (MaaS) handler om å 
 integrere forskjellige transportmidler slik at de 
reisende får en mest mulig sømløs reise, og kan 
bruke transportmidler mest mulig effektivt.24 En 
reisende vil da kunne plotte inn reisen fra A til Å i 
en app, og få tilgang til den mest effektive reisen 
som inneholder for eksempel buss, tog og til slutt 
bildeling. God bruk av data er avgjørende for å få 
til et velfungerende system. 

Plattformøkonomien gir også muligheter for 
datadrevet innovasjon. Fremveksten av bil-
delings-, el-sparkesykkel- og bysykkeltjenester vil 
ta over markedsandeler fra private biler. Disse 
tjenestene er i stor grad avhengig av datainn-
samling for å være effektive. Man må for 
 eksempel vite hvor bilene og syklene er, hvor mye 
drivstoff de har tilgjengelig og hvilke transport-
mønster kundene har. Utviklingen av denne typen 
tjenester vil i stor grad handle om å finne gode 
dataløsninger. 

En utfordring for å lykkes med datadrevet 
 innovasjon i transportbransjen, er å få til god 

24 Deloitte. (2017). The Rise of Mobility as a Service. Tilgjengelig på: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/consumer-
business/deloitte-nl-cb-ths-rise-of-mobility-as-a-service.pdf
25 BOLDT. (2019) Rammer for utvikling av ITS i Norge. 
26 Transportøkonomisk institutt (TØI). (2020). Delte elsparkesykler i Oslo. En tidlig kartlegging. Tilgjengelig på: https://www.toi.no/getfile.
php?mmfileid=52254

datadeling. For å få til sømløse tjenester er man 
avhengig av å dele data i et format som er 
kompatibelt med et felles system. Aktørene i 
bransjen har etterspurt et slikt system med et 
ønske om at det skal ledes av Statens vegvesen.25 

El-sparkesyklene i Oslo er et godt eksempel på 
hvordan data er en innsatsfaktor for kommersiell 
suksess og potensiell næringsutvikling mot 
eksport. En sentral utfordring med å drive med 
sparkesykkelutleie er å bestemme hvor 
sparkesyklene skal settes ut når de er ladet opp. 
Til dette benytter aktørene brukerdata for å finne 
ut av ved hvilke knutepunkt det lønner seg mest å 
sette ut syklene.26 Trolig ville det vært langt 
vanskeligere å få lønnsomhet på el-sparkesykler 
uten mulighetene datainnsamlingen gir. Det er 
grunner til å tro at Oslo ligger langt fremme på 
datadeling innenfor mikro-mobilitet, og kan bidra 
til å utvikle ny eksportindustri knyttet til delings-
økonomien. 
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1.3. Regionale fortrinn

Oslo og Viken kan dra nytte av nasjonale satsinger 
og komparative fortrinn for å skape flere 
innovasjons drevne selskaper. En høyt utdannet 
befolkning, et velfungerende kapitalmarked, 
offentlige investeringer i forskning og utvikling, 
samt politisk stabilitet er rammer som gir nærings-
livet fortrinn. I EUs Innovation Scoreboard er 
Osloregionen vurdert som en av de ledende 
regionene i Europa på innovasjon. Regionen 
beskrives som noe svakere sammenlignet med 
hovedstadsregionene i våre naboland.

27 Statistisk sentralbyrå (2019). Fylkesfordelt nasjonalregnskap. Oslo og Viken. Tilgjengelig på: https://statbank.ssb.no/nasjonalregnskap-og-
konjunkturer/statistikker/fnr
28 https://www.lasalle.com/assets/images/research/E-REGI_Index_2018_Chartbook.pdf
29 Regional Innovation Scoreboard (2017, 2019). Tilgjengelig på: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en

Oslo og Viken er et tyngdepunkt i norsk økonomi, 
og står for rundt 40% av verdiskapingen fra 
fastlands-Norge.27 Regionen har en kompetanse-
intensiv, mangfoldig og dynamisk økonomi, og 
sterke næringsklynger innen helse, maritim sektor, 
energi, finans og annen forretningsmessig tjeneste
yting (KIBS/SaaS). Regionen har en høyt utdannet 
arbeidsstyrke og høye offentlige investeringer i 
FoU. Med et høyt velferdsnivå skapt gjennom høy 
produktivitet og kompetanse, plasserer Regional 
European Growth Index Oslo blant de mest 
attraktive byene i Europa.28 Med et stadig mer 
levende oppstartsmiljø, er det mange gode 
eksempler i Oslo og Viken på selskaper som 
bruker offentlige data som en vesentlig del av sin 
forretningsutvikling og forretningsmodell.

Oslo og Viken står i internasjonal konkurranse om 
å tiltrekke seg kompetanse, talent og kapital for å 
lykkes globalt. En sammenligning på tvers av 
regioner i Europa viser at innovasjonsaktiviteten i 
Osloregionen øker fra år til år, og i 2017 ble 
regionen klassifisert som innovasjonsleder29. 
Osloregionen skårer høyt på innsatsfaktorer, som 
for eksempel befolkningens utdanningsnivå og 
offentlig finansiert forskning og utvikling. Både i 
absolutt forstand og relativt til folketallet er 
FoU-investeringene i hovedstadsregionen langt 
høyere enn i landet ellers. Sammenlignet med 
andre regioner er også en relativt stor del av 
FoUinvesteringene offentlig finansiert. Det 
henger sammen med at to av de største univers i-
tetene i landet befinner seg i regionen, sammen 
med private høyskoler, universitetssykehus og en 
rekke forskningsinstitutter. 

Oslo

Viken
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Figuren under oppsummerer situasjonen i Oslo 
og Viken ut fra den statistikken som benyttes i 
Forskningsrådets indikatorrapport for 201930. 
Figuren viser at i relativ forstand, korrigert for 
størrelsesforhold, så er det kun hva angår andel 
av arbeidsstyrken som har høyere utdanning, hvor 
det er betydelig positivt avvik mellom Oslo og 
landet for øvrig. For den delen av Viken som var 
Akershus, handler det om FoU-intensitet, og 
denne er langt høyere i Akershus enn i landet for 
øvrig. For Østfold og Buskerud, som nå er en del 
av Viken, er det betydelige negative avvik på 

30 Forskningsrådets indikatorrapport (2019). Tilgjengelig på: https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-2019/

offentlig finansiering av FoU og andel av arbeids
styrken med høyere utdanning. I og for seg er det 
da gitt at andelen FoU utført i næringslivet utgjør 
et positivt avvik. I sum innebærer det at Oslo, og 
den delen av Viken som var Akershus, har be-
tydelige likhetstrekk. Det er imidlertid betydelige 
forskjeller til de deler av Viken som var Buskerud 
og Østfold. Forskjellene er også såpass betydelige, 
også på andre områder som bransjestruktur, at 
det kan være vanskelig å tenke seg en enhetlig 
næringspolitisk tilnærming til storbyregionen og 
hele Viken.

 
Fylkesillustrasjoner over utvalgte indikatorer for FoU og innovasjon
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1.4. Innovasjonsdrevne selskaper

31 Aulet, B. & F. Murray (2014). “A tale of two entrepreneurs: Understanding Differences in the Types of Entrepreneurship in the Economy”. 
Tilgjengelig på: https://www.kauffman.org/wp-content/uploads/2019/12/a_tale_of_two_entrepreneurs_report.pdf
32 Basert på kvalitative intervjuer med 20 gründere, Jøranli og Stavseng for MIT REAP, https://blogg.hioa.no/mitreap/files/2019/04/3_MIT-REAP_
seminar_intervju-med-gründere_10.4.pdf
33 Norwegian Innovation clusters: https://www.innovasjonnorge.no/nic

Innovasjonsdrevne selskaper er oppstarts- og 
vekstselskaper som tar utgangspunkt i globale 
forretningsmuligheter.31 Innovasjonsdrevne 
selskaper skiller seg til en viss grad fra andre ved 
at det de lager, er forankret i internasjonalt 
orienterte kunnskapsmiljøer, og med relevans og 
orientering mot internasjonale markeder. Innovasjon 
knyttet til teknologi, produkt eller prosess og 
forretningsmodell preger gjerne disse virksom-
hetene. Virksomhetene er også i stor grad skaler-
bare, og selve arbeidet trenger ikke å utøves 
lokalt. Selv om eierskapet ofte har utgangspunkt i 
entreprenører, er eierskapsstrukturen gjerne mer 
diversifisert og inkluderer eksterne kapitaleiere. I 
den tidlige fasen er ofte det økonomiske resultatet 
negativt, men ved at ideer omsettes til løsninger 
kommer det en senere fase med eksponentiell 
vekst. 

Et annet trekk ved innovasjonsdrevne selskaper er 
at de inngår i nettverk og samarbeid. Gjennom 
disse hentes ikke bare investeringer og kunnskap 
om markeder, men også kunnskap for å videre-
utvikle løsninger, produkter og prosesser.32 En 
vesentlig del av det som har vært myndighetenes 
politikk for utvikling av klynger er knyttet til 
fremming av samarbeid mellom kunnskapsmiljøer 
og kommersielt orienterte virksomheter. Utvikling 
av klyngesamarbeid i Norge har ofte vært knyttet 
til valg av enkeltnæringer innenfor en region, som 
verftsindustri i Ålesundsregionen, prosessindustri 
på Sørlandet og matklyngen i Innlandet. Hensikten 
er å utvikle viktige enkeltnæringer og selskaper 
gjennom tettere samarbeid med blant annet 
regionale kunnskapsmiljøer. Strategien er å 
forsterke fortrinn og spesialisering som eksisterer 
ulike regioner33. 
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Mange kunnskaps- og teknologiintensive virksom-
heter, også i Osloregionen, inngår i ulike klynge-
samarbeid. Imidlertid vil denne type selskaper 
normalt være mindre stedbundne, i større grad 
orientert mot aktører også utenfor egen bransje 
og ha en større grad av internasjonal orientering.  
Sammenliknet med resten av landet har Oslo-
regionen en større grad av differensiering i 
bransjer og næringer, en høyere utdannet 
 arbeidsstyrke, og en større andel av kunnskaps-
intensive virksomheter. Samarbeid går ofte på 
tvers av bransjer og sektorer, som gir grunnlag for 
kunnskapsutvikling og introduksjon av teknologi 
som har anvendelser innenfor ulike bransjer og 
områder. Innovasjon og entreprenørskap kan 
utløse verdier innenfor enkeltnæringer, men også 
berike utvikling av andre. På sett og vis blir 
økosystemet for innovasjon og verdiskaping mer 
komplekst og vanskeligere å ha innsikt i, samtidig 
som det er mer fleksibelt og robust når det 
gjelder endringer innenfor enkeltnæringer34. 

Et slikt økosystem vil være ønskelig innenfor 
datadrevet entreprenørskap. Et utvidet samarbeid 
mellom investorer, etablerte selskaper, entre-
prenører og akademia vil være kjernen i dette, 

34 Avsnittet bygger på Grillitsch og Asheim (2018). Place-based innovation policy for industrial diversification in regions. European planning studies 
8/2018

men tilrettelegging fra myndighetenes side vil 
være viktig. I tillegg til å fremme samarbeid og gi 
støtte til prosjekter, forvalter myndighetene også 
data som vil være råvarer for datadrevet entre-
prenørskap. Datadrevne entreprenører i regionen 
trekker frem en rekke ulike måter enklere tilgang 
til og bruk av data kan gi verdi på. Det ligger 
muligheter i å avklare «proof of concept» raskere, 
nye måter å anvende data på for å bidra til nye 
forretningsmodeller, forbedringer i eksisterende 
forretningsmodeller og kobling av datasett for 
utvikling av innovative løsninger.

Regioners konkurransekraft er avhengige av 
deres evne til å være knutepunkt for kunnskaps-
deling, innovasjon og produksjon i globale 
nettverk. Deling av kunnskap og nye ideer 
mellom  mennesker i forskjellige sektorer er en 
forutsetning for innovasjon og entreprenørskap. 
Samspillet mellom oppstartsmiljøer og forsknings-
system, mellom produsenter og brukere av 
innovasjon, og mellom oppstartsselskaper og det 
større institu sjonelle og sosiale miljøet påvirkes 
av geografisk nærhet og mekanismer som 
 favoriserer kunn skapsdeling.
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1.5. Oppsummering kontekst

Tabellen under gir en forenklet oppsummering av 
barrierer som må håndteres og positive egen-
skaper det er mulig å bruke i utformingen av en 
strategi for datadrevet innovasjon og entreprenør-
skap. Tabellen viser det overordnede bildet for 
datadrevet innovasjon som bidrag til omstilling og 
utvikling av viktige områder i samfunnet og 
regionens posisjon innenfor en internasjonal 
kunnskapsøkonomi.

Oppsummert er mulige strategiske svar følgende:
• Datadrevet innovasjon gir muligheter for 

endringer som vil skape verdier og bedre 
tjenester

• Med tilgangen på data innenfor noen av de 
viktigste områdene for bærekraftig omstilling 
kan Norge og Osloregionen bli en testlab for 
løsninger med et globalt marked

• Tilrettelegging og offentlige investeringer i 
forskning og innovasjon gjør at alt er på plass 
for å våge å satse på ny, innovativ virksomhet 
i storbyregionen

Hva Barrierer å håndtere Drivere vi kan bygge på Strategisk svar

Behov for 
bærekraftig 
omstilling

Nødvendigheten av omstilling 
er forstått av viktige aktører i 
forvaltning og næringsliv, men 
har ingen bred oppslutning

Datadrevet innovasjon gir mer 
effektive og treffsikre 
tjenester, og er en kraft for å 
øke produktivitet og verdi-
skaping i eksisterende og nytt 
næringsliv

Datadrevet innovasjon gir 
muligheter for endringer som 
skaper verdier og gir bedre 
tjenester

Energi Energiselskapene i Norge har 
lite å vinne på energieffektive 
løsninger så lenge det ikke 
eksisterer nye markeder for 
bruk av fornybar energi

Ambisjonene i EU og globalt 
for å redusere klimautslipp er 
høye. Enkel tilgang på data i 
Norge gjør det mulig å utvikle 
løsninger som vil være 
etterspurt for å få ned bruk av 
energi og klimautslipp

Med ryddig og enkel tilgang 
på data kan Norge bli testlab 
for energieffektive løsninger 
verden trenger 

Helse Hensyn til personvern som 
skaper utfordringer for 
kommersiell anvendelse av 
data

Kombinasjonen av IT- og 
bioteknologi åpner nye 
muligheter for diagnostikk og 
treffsikker behandling som vil 
være høyt etterspurt 

Endringene som kommer 
gjennom bruk av stordata, vil 
forbedre behandlinger og 
åpne for mange nye 
selskaper som kan erstatte 
farmasigigantenes grep om 
folks helse og helsebudsjettene 

Mobilitet Det eksisterer i dag ingen 
enkel tilgang på data

Bruk av ITS betraktes som helt 
nødvendig for urban mobilitet. 
Norge har muligheter for å bli 
en testlab for løsninger som 
kan nå ut internasjonalt

Med ryddig og enkel tilgang 
på data kan Norge og 
Osloregionen bli testlab for 
fremtidens urbane 
mobilitetsløsninger

Kunnskaps-
økonomien 
i Oslo og 
Viken

Samlet sett er det store 
forskjeller i næringsstruktur og 
behov innenfor nærings-
politikk i Oslo og Viken, men 
det som er felles, er at 
innsatsen er høyere enn det 
resultatene tilsier i form av 
nye virksomheter

Osloregionen er blant de 
mest innovative i Europa, 
med en høyt utdannet 
arbeidsstyrke og med en 
infrastruktur for bygging av 
kunnskapsintensive virksom-
heter med det meste på plass

I Osloregionen er alt på plass 
for å våge å satse på å vinne 
posisjoner i en internasjonal 
kunnskapsøkonomi
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2. Aktørene og deres rolle i 
datadrevet entreprenørskap

Innsikten fra MIT REAP innebærer at innovasjons-
økosystemer krever deltakelse og tett samarbeid 
mellom fem sektorer for å være effektive og 
verdiskapende: Myndigheter (nasjonale og 

regionale), akademia, etablert næringsliv, 
 investorer og entreprenører. Hver enkelt aktør har 
forskjellige roller og samfunnsoppdrag, og ulike 
motiver for å delta i samarbeidet.
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I 2018 var det rundt 35 000 nyetableringer i 
Norge.  Nærmere to tredjedeler av disse var i 
Oslo og Viken. 2 235 av nyetableringene i landet 
var innenfor informasjon og kommunikasjon, altså 
om lag fem prosent. Tidligere tall viser at rundt 30 
prosent (6 800 virksomheter) av nyetableringene 
var i virksomhet etter fem år35. Gitt disse tallene 
vil et moderat anslag være at det i 2018 ble 
etablert 1 500 selskaper innenfor IKT i Oslo og 
Viken, og at det er sannsynlig at 500 av disse vil 
skape verdier og sysselsetting også utover den 
første femårsperioden. Anslaget er moderat, fordi 
det mest sannsynlig er en høyere andel kunn-
skapsintensive nyetableringer i Oslo og Viken enn 
andre typer nyetableringer.

En tredjedel av de som etablerer ny virksomhet, 
har høyere utdanning. Det er om lag som i 
arbeidsstyrken for øvrig, men innenfor IKT- 
næringen er det flere av etablererne som har 
høyere utdanning36. En analyse av Menon for 
Akademikerne har vist at det er høyere evne til 
overlevelse og vekst blant selskaper som er 
etablert av personer med høyere utdanning37. 
Dette bekreftes av en undersøkelse utført i MIT 

35 Statistisk sentralbyrå 2018. Etablerere i næringslivet. Tilgjengelig på: https://www.ssb.no/statbank/list/etablerere
36 Statistisk sentralbyrå. Etablerere i næringslivet. Tilgjengelig på: https://www.ssb.no/statbank/list/etablerere
37 Avsnittet bygger på rapport fra Menon: https://www.menon.no/publication/entreprenorskab-og-vaekst-blandt-akademikere-i-norden/
38 Basert på analyser utført i forbindelse med MIT REAP, Amir Sasson v/Handelshøyskolen BI.

REAP Oslo og Viken, som viser at det er høyere 
sannsynlighet for overlevelse blant selskapene 
som rekrutterer personer med høyere utdanning 
(tilsvarende bachelorgrad eller høyere).38 
 Analysene viser også at mange nyetableringer er 
resultat av at enkeltpersoner og miljøer går ut av 
større selskaper for å bygge egen virksomhet. 
Dette er ofte resultat av planer som er utviklet 
over lenger tid, og denne type nyetableringer har 
også større muligheter for å lykkes.

Nyetableringer og innovasjonsaktivitet øker, men 
potensialet for datadrevne selskaper i Oslo og 
Viken er større enn det som skapes. Vi tror det 
ikke rettes nok systematisk arbeid mot entre-
prenørers behov og hvordan de navigerer i 
prosessen med å få tilgang til og anvende data 
som ressurs i forretningsutvikling. MIT REAP Oslo 
og Viken har derfor kartlagt brukerreisen til fem 
datadrevne selskaper i regionen, og denne 
kvalitative innsikten, i kombinasjon med innsikt fra 
andre aktørers perspektiver, er et viktig utgangs-
punkt for arbeidet med å foreslå strategiske tiltak 
som bedrer rammebetingelsene for datadrevet 
entreprenørskap i regionen. 

2.1. Entreprenøren: Tilrettelegging og samarbeid i et 
koordinert innovasjonsøkosystem
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Datadrevet entreprenørskap og 
entreprenørenes behov
De senere årene er det etablert flere innovasjons-
drevne selskaper i regionen som anvender offentlige 
data i forretningsutviklingen. Kartleggingen av 
entreprenørers brukerreise for tilgang til og bruk 
av offentlige data viser at entreprenører møter 
mange av de samme utfordringene som andre 
aktører innenfor dette feltet, men at begrensninger 
på ressurser og tid gjør at forretningsideer og 
muligheter forkastes raskere.

Tilgang til nettverk og erfaring
Et av kjennetegnene ved et modent økosystem 
for innovasjon er at erfarne og suksessrike entre-
prenører gir tilbake til det lokale økosystemet og 
ferske entreprenører. De erfarne entreprenørene 
overfører kompetanse, nettverk og kapital til nye 
oppstartsselskaper med potensial. Innenfor 
datadrevet entreprenørskap vektlegger entre-
prenører at kontakt med nettverk og kompetanse-
miljøer gjør tilgang til og anvendelse av data 
enklere og reduserer barrierene for bruk av data 
og utvikling av løsninger.  

Tilgang til veiledning og bistand i 
prosessen med få tilgang til offentlige data 
Entreprenører har en rekke oppgaver som skal 

løses, og er presset på ressurser. Det gjør dem 
ekstra sårbare for ventetid, prosesser som stopper 
opp, eller andre utfordringer. Dersom selskapet 
har investorer, oppleves press på fremdrift. 
Samtidig er det sårbart, tidkrevende og ofte ikke 
mulig å kjøpe dyre data som er ferdig strukturert. 
Dersom de ulike stegene i prosessen oppleves 
som tidkrevende og uforutsigbare, vil entreprenøren 
ofte styre unna, og verdiskapingspotensialet 
forblir uforløst. Entreprenøren ønsker å bruke tid 
til å verdiøke og prototype forretningsmodeller, 
ideer og konsepter fremfor å bruke tid på å få 
tilgang til, skaffe, samle og strukturere data. 

Tilgang til datasett for prototyping og 
«proof of concept»
En utfordring flere av entreprenørene trekker frem, 
er at de ikke på forhånd kan vite om forretnings-
ideen er mulig å realisere før den er testet ut med 
et fullt datasett. Dersom entreprenøren bruker mye 
tid eller penger på å få tilgang til data som senere 
viser seg å ikke gi verdi, kan tid og begrensede 
ressurser være bortkastet. Flere av entreprenørene 
opplever det som lettere å generere data selv, enn 
å få tilgang til datasett for prototyping. Et spesifikt 
behov entreprenører uttrykker, er derfor tilgang til 
datasett for prototyping. 
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Prosjektet kartla brukerreiser for fem oppstarts-
selskaper i Oslo og Viken. Kartleggingen ble 
gjennomført for å få mer innsikt i behov og 
utfordringer rundt tilgang til og bruk av 
 offentlige data. Noen av intervjuene viste at 
entreprenører ikke starter prosessen med å få 
tilgang til data, fordi det er for usikkert om de 
vil lykkes i å få tilgang, men også ofte fordi de 
ikke vet hvor de skal begynne. Enkelte 
 entreprenører velger derfor å tilpasse 
forretnings modellen eller generere data selv. 
Hovedfunnene fra dette innsiktsarbeidet viser at: 

• Det er behov for en totaloversikt over 
hvilke offentlige data som finnes.

• Det er behov for veiledning og hjelp i 
prosessen med å få tilgang til offentlige 
data.

• Det er behov for tilgang til nettverk og 
kompetanse som gjør prosessen med 
tilgang og anvendelse enklere og raskere.

• Det er behov for tilgang til datasett for å 
gjøre «proof of concept».

• Entreprenørene er ekstra sårbare for 
ventetid, mangelfulle datasett og 
 uforutsigbarhet.

• Entreprenører lar i enkelte tilfeller være å 
forsøke å få tilgang til data på grunn av 
kostnader, kompleksitet i prosessen og 
utfordringer med kvalitet og struktur i 
dataene.

• Entreprenørene unngår eller utsetter 
prosesser med å få tilgang til person-
sensitive data, da det oppfattes som 
spesielt komplisert, tidkrevende og 
 kompetansekrevende. 

• Forskjellig kultur, kommunikasjon og 
arbeidsmetodikk mellom ulike sektorer 
påvirker og forsinker prosessene med å få 
tilgang til data.

• Det er krevende å drive «lean», design-
drevet innovasjon, siden entreprenørene 
ikke har kapital til å generere og samle 
inn data flere ganger.
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Datadrevet Helse AS er et fiktivt selskap i en 
tidlig fase, som utvikler teknologi som digitalis-
erer behandling for bruk i hjemmet. Selskapet 
bruker innsamlede data fra sensorer til å utvikle 
en digital løsning. Selskapet har kjennskap til at 
det finnes forskningsdata som ville vært 
verdifull for videreutvikling av løsningen, men 
oppfatter prosessen med å få tilgang til 
dataene som uoversiktlig, tidkrevende og 
komplisert. Selskapet har derfor valgt å generere 
dataene selv, til tross for at de da starter på et 
lavere nivå. Det finnes også andre offentlige 
helsedata som kunne bidratt til å utvikle 
tjenesten, men det er ikke søkt om tilgang. 
Selskapets kommersielle formål skaper ut-
fordringer for å få godkjent tilgang og 
 anvendelse. I tillegg finnes andre offentlige 
data som kan anvendes, men selskapet vet at 
for å ta i bruk datasettene, vil det kreve både 
tid og ressurser til strukturering og vedlikehold, 
som vil utgjøre en for stor risiko for dem og 
øke behovet for ny kompetanse i teamet.

Innsamling av egne data er også krevende, 
siden det finnes ulike krav i regelverk hva angår 

både innsamling, bruk og lagring. Underveis i 
prosessen har de støtt på ulike problem-
stillinger innenfor personvern og regelverk der 
det er vanskelig å navigere. Dette har bidratt til 
forsinkelser i forretningsutviklingen og ekstra 
press fra investorer. Datadrevet Helse AS har 
nettverk i regionale helseforetak, som har vært 
til god hjelp, men har ytterligere behov for 
veiledning og kompetanse i tiden som 
kommer. De har begrensede ressurser internt, 
og den videre utviklingen krever ny teknologisk 
kompetanse og ny kapital. Selskapet har også 
et ønske om å dele data med andre som 
jobber innenfor samme domene, og de håper 
dette blir enklere i fremtiden. Et mer smidig 
samarbeid med offentlig sektor ville også 
bidratt til å tilrettelegge for mer smidig 
forretnings utvikling, og de håper at fremtiden 
vil gjøre det enklere å finne offentlige og 
private pilotkunder i regionen. Pilotkunder fra 
offentlig sektor og etablert næringsliv ville ha 
gjort dem mer attraktive for fremtidige 
 investeringer og talenter. 

Datadrevet Helse AS
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Nasjonale og regionale myndigheter har ulike 
roller innen datadrevet entreprenørskap, som 
myndighetsutøver, som kunde og som 
 tilrettelegger:

Myndighetsutøver: 
Nasjonale myndigheter regulerer tilgang til og 
bruk av data for å skape nye løsninger, men kan 
også bruke reguleringer for å stimulere til inno-
vasjon basert på bruk av data. Et eksempel er 
energi, hvor det å skape muligheter for tilpassing 
av bruk av energi også øker behovet for data-
drevne løsninger som gjør det mulig å selge 
produkter basert på tilpassede avtaler til 
 strømkunder

Kunde: 
Regionale og nasjonale myndigheter kan bruke 
sin rolle som innkjøper til å fremme datadrevet 
entreprenørskap, for eksempel ved å stille krav til 
nye innovative løsninger og bruk av data i lever-
anse av tjenester. Videre kan anbudsutforming ha 
konkurransekriterier som ikke utelukker tidligfase-
selskaper som trenger kunder som kravstillere for 
å utvikle sitt produkt eller tjeneste. 

Tilrettelegger:
Regionale og nasjonale myndigheter kan fremme 
og finansiere samarbeid og gi støtte til gjennom-
føring av prosjekter. I tillegg har disse en rolle i å 
synliggjøre fortrinn, øke regionens attraktivitet og 
tiltrekke globalt talent til regionen.

Kunnskapen og motivasjonen for å bidra til 
datadrevet innovasjon har økt betydelig blant 
nasjonale myndigheter. Over er det vist til at 
offentlige etater innenfor viktige områder som 
helse, energi og mobilitet både har gjort store 
mengder data tilgjengelig, og arbeider for å gjøre 
dem tilgjengelige. Dette er også et prioritert 
område fra regjeringen. Datadelingsutvalget 

39 Regjeringen 2019: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/starter-arbeid-med-stortingsmelding-om-datadrevet-okonomi-og-innovasjon/
id2680668/

presenterte sine vurderinger vedrørende deling 
av data våren 2020 som del av regjeringens 
arbeid med en stortingsmelding om datadrevet 
økonomi og innovasjon. Utgangspunktet er at 
dette kan gi muligheter for nye selskaper og 
arbeidsplasser, men også at det kan skape bedre 
og mer effektive tjenester. Stortingsmeldingen 
skal foreligge innen utgangen av 2020, og tar for 
seg flere relevante temaer for utviklingen av 
datadrevet entreprenørskap39: 
• Mål og virkemidler for en datadrevet økonomi 

i offentlig og privat sektor
• Tilrettelegging for datadrevne plattform-

selskaper
• Potensialet for verdiskaping
• Muligheter og utfordringer ved mer deling av 

data, herunder juridiske hindringer for deling 
av data nasjonalt og internasjonalt og hensyn 
til personvern

• Eierskap til data og insentiver for deling av data
• Infrastruktur for datafangst og deling og 

spesialistkompetanse trengs for å lykkes i en 
datadrevet økonomi

Innenfor det etablerte virkemiddelapparatet for 
forskning og innovasjon er IKT etablert som en 
prioritert satsing. Imidlertid har næringsrettede 
midler til FoU innenfor kunnskap, teknologi og 
IKT fra Forskningsrådet vært stort sett uendret 
siden 2011, og utgjør i 2018 omlag 400 millioner 
kroner. Fra Innovasjon Norge har midler til IKT 
gått ned fra 2016 til 2018, og er på omlag 170 
millioner kroner i 2018. I Forskningsrådets porte-
følje er det forøvrig området energi som er klart 
størst, med 800 millioner kroner. I Innovasjon 
Norge er faglig og vitenskapelig tjenesteyting 
samt industri de største mottakerne av midler. Det 
er kun gjennom ordningen Skattefunn at 
 IKT-selskaper dominerer. Dette er en rettighets-
ordning, og gjenspeiler at det er IKT-selskaper 
som utgjør den største delen av FoU og 

2.2. Myndigheter: Kunde, myndighetsutøver og 
tilrettelegger
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 innovasjon i Norge. Gjennom Skattefunn mottok 
IKT-virksomheter 1,2 milliarder kroner i 201840. 

Regionale myndigheter har fokus på gode digitale 
tjenester til innbyggerne, bærekraft og økonomisk 
omstilling. Aktørene har omfangsrikt datamateriale 
å dele, men mangler et systematisk samarbeid 
med andre aktører i regionen. Det kan også antas 
at regionale myndigheters motivasjon for å bidra 
øker ved at de nå er tilført et utvidet ansvar for 
innovasjon og næringsutvikling, og vil bli tilført 
nye oppgaver som del av regionreformen. Et 
vesentlig område hvor kommuner og fylker 
allerede har et ansvar, er utforming av arealplaner, 
også for regulering av områder for nærings-
virksomhet. I Oslo kommunes strategi for campus-
utvikling «Campus Oslo – strategi for utvikling av 

40 Fremstillingen bygger på Indikatorrapporten 2019: https://www.forskningsradet.no/indikatorrapporten/indikatorrapporten-2019/
41 Oslo kommune. Campus Oslo – Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (2019). Tilgjengelig på: https://tjenester.oslo.kommune.no/
ekstern/einnsyn-fillager/filtjeneste/fil?virksomhet=976819853&filnavn=vedlegg%2F2018_12%2F1281595_1_1.pdf

kunnskapshovedstaden» er området Bislett/Oslo 
sentrum pekt på som et satsingsområde sammen 
med Blindern/Gaustad og Hovin/Ulven for utvikling 
av kunnskapsintensiv virksomhet, inkludert 
 utdannings- og forskningsvirksomhet. I kommunens 
vedtatte strategi heter det blant annet følgende: 
«Som byens nye, og landets tredje største 
 universitet, vil OsloMet være en nøkkelaktør i et 
innovasjonsdistrikt i sentrum av Oslo»41.

De nye fylkene, inkludert Viken, kan sies å være i 
en etableringsfase, og deres næringspolitiske 
strategier er derfor ikke ferdig utformet. Imidlertid 
tyder mye på at fylkene vil overta ansvar for 
enkelte virkemidler som i dag er nasjonale. Dette 
vil gi en relevans for etablering av nye satsings-
områder som datadrevet entreprenørskap.

.

 
2.3. Akademia: Tilgang på kunnskap og talenter

 
Akademia spiller en avgjørende rolle ved å gi 
tilgang til fagmiljøer, tilføre etterspurt kompetanse 
i form av kandidater og levere forskning som kan 
omsettes til nye løsninger. 

Universitetene og høyskolene har tre oppdrag, 
hvor det første er å utvikle ny forskningsbasert 
kunnskap, det andre er å tilby relevant under-
visning, og det tredje er å bidra til samfunnets 
sosiale og økonomiske utvikling. Akademias bidrag 
til innovasjon og verdiskaping er altså ikke ment å 
bare være et sideprodukt av de to første opp-
dragene. Vi ser derfor at universiteter og høyskoler 
ikke bare utvikler studieprogrammer og kurs rettet 
inn mot innovasjon – men retter seg også i økende 
grad inn mot entreprenørskap, og etablerer sær-
skilte tiltak som inkubatorer og makerspacer. 

Dette arbeidet utvider mulighetsrommet både til 
studenter og ansatte, og kobler institusjonene 

tettere til økosystemet i sin region. Det akselererer 
kunnskapsutvekslingen mellom akademia og 
samfunnet for øvrig, og bidrar til å rette inn 
forskning og undervisning til et arbeids- og 
samfunnsliv som er i stadig endring. Videre er det 
sentralt for akademia å tiltrekke seg studenter, 
ansatte og langsiktige forskningssamarbeid med 
eksterne partnere. Det er et mål for akademia å 
bidra til bærekraftige løsninger på store samfunns-
utfordringer i innovasjonsdrevet samskaping med 
andre aktører.  Samarbeidet mellom aktørene i 
femfaktormodellen støtter godt opp under 
Kunnskapsdepartementets sektormål om 
 akademias rolle knyttet til økt velferd, verdis-
kaping og omstilling.

Fagmiljøene ved universiteter, høgskoler og 
forskningsinstitutter innenfor IT-fag er styrket de 
siste årene. I Viken og Oslo er de viktigste 
forskning sinstituttene Simula og Norsk 
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 Regnesentral, som til sammen har 225 ansatte. Det 
kan også være andre forskningsinstitutter i Oslo og 
Viken som kan være relevante, som for eksempel 
Forsvarets Forskningsinstitutt. De viktigste 
 universitets- og høyskolemiljøene er ved UiO, USN, 
OsloMet, Høgskolen i Østfold og Høyskolen 
Kristiania. Til sammen er det 453,6 årsverk ved 
universiteter og høgskoler innenfor relevante 
fagområder, i tillegg til det som er ved forsknings-
instituttene i regionen. Dette utgjør et omfang som 
er høyere enn de samlede årsverk ved Høgskolen i 
Østfold og på størrelse med Nord universitet. 

Andre fagmiljøer ved universiteter og høgskoler 
kan også være relevante, for eksempel innenfor 
økonomi og ledelse ved nevnte institusjoner og 
ved BI. Oppsummert er det tilgang på betydelig 
kompetanse i regionen, som både kan være 
relevant for å gjennomføre oppdrag for selskaper 
og for å bidra som dialogpartner. I tillegg vil det 
være mulig å få til kommersialisering av ideer fra 
disse fagmiljøene, som grunnlag for nye selskaper 
og nye teknologiske løsninger42. Tabellen under 
gir en oversikt over faglige årsverk ved utvalgte 
forskningsinstitutter og utvalgte fagmiljøer ved 
høyere utdanningsinstitusjoner i regionen.

42 Kilde er NSD/ DbH for universiteter og høgskoler og NIFUs instituttkatalog for forskningsinstituttene
43 NIFUs Kandidatundersøkelse, Rapport 2018:22

De siste årene har det vært en økning av 
 studenter som fullfører teknologirelaterte 
 utdanninger. I storbyregionen var det totalt 705 
kandidater som fullførte en utdannelse med 
relevans for data teknologi i 2019. En gjennom-
gang av søkertallene på studier fra 2012 til 201843 
viste at søkertallene til informasjonsteknologi har 
økt kraftig. Samtidig viser signalene fra arbeids-
livet at dette på langt nær er nok. Ifølge NAVs 
bedriftsundersøkelse for 2019 er det på landsba-
sis mangel på hele 6 500 personer innen ingeniør- 
og IKT-fag. Det er en økning på 26 prosent fra 
året før.

Arbeidsgiverundersøkelsen fra NIFU 2017 viser 
at etterspørselen etter høyt utdannet arbeids-
kraft (master) på landsbasis er stor innen faglig, 
 vitenskapelig og tekniske tjenester og tjeneste-
ytende sektor. Det er med andre ord en 
 erkjennelse i næringslivet av viktigheten av 
teknologer. Etterspørselen i Osloregionen etter 
denne typen kompetanse er sterkere enn i landet 
for øvrig, og etterspørselen er større enn det 
som utdannes. 

Årsverk 2018 Årsverk 2019

Høgskolen i Østfold – Avdeling for informasjonsteknologi 34,18 37,9

Høyskolen Kristiania – Institutt for teknologi 22,75 28,15

Norsk Regnesentral (NR) 90

OsloMet – Institutt for informasjonsteknologi 56,25 58,75

Simula Metropolitan Center for Digital Engineering (SimulaMet) 30

Simula Research Laboratory 65

Simula School of Research and Innovation 40

UiO-Institutt for informatikk 282,96 293,95

USN – Institutt for elektro, IT og kybernetikk 36,05 34,85
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Tabellen under viser at det utdannes flere enn
tidligere, selv om økningen er beskjeden sammen-
liknet med det eksisterende behovet. Økningen 
er særlig sterk ved OsloMet og Høyskolen i 
Kristiania. I fravær av tilgang på talenter basert på 
utdanningsinstitusjoner i regionen og landet for 
øvrig, vil det være nødvendig for regionen å være 
attraktiv også for utenlandsk arbeidskraft44.

Det eksisterer ikke en god indikator på kvalitet i 
forskning. Publiseringspoeng per faglige årsverk 
er en måte å få frem hvor mye som produseres, 

44 Kilde er NSD/ DbH
45 Kilde er NSD DbH

men viser også gjennomslag ved at det som 
drives av forskning vurderes som attraktivt for 
publisering. Samtlige fagmiljøer innenfor IT ved 
universiteter og høgskoler i regionen publiserer 
mer per faglige årsverk enn gjennomsnittet for 
landet. Med unntak av Høgskolen i Østfold 
publiseres det også mer per faglige årsverk enn 
det som er gjennomsnittet for universitetene. I 
tillegg til at det er betydelig kapasitet innenfor 
akademiske fagmiljøer i regionen, kan det også 
virke som om de er produktive sammenlignet 
med landet forøvrig45. 

Studiested Studieprogram Antall som fullførte 
studiet i 2018

Antall som fullførte 
studiet i 2019

Universitetet
i Oslo

Masterprogram i informatikk 310 320

OsloMet Institutt for informasjonsteknologi 135 185

Bachelorstudium i ingeniørfag –
elektronikk og informasjonsteknologi

80 70

Høyskolen
Kristiania

Institutt for teknologi 15 130

USN Bachelor- Informatikk og automatisering 30 30

Master Industrial IT and Automation 15 10

Høgskolen i 
Østfold

Bachelorstudium i informasjonssystemer 20 20

Bachelorstudium i informatikk 
– design og utvikling av IT-systemer 

25 30

Bachelorstudium i ingeniørfag – data 10 15

Bachelorstudium i ingeniørfag – data 
TRESS

10 5

Bachelorstudium i ingeniørfag – data, 
Y-veien

5 10

Informasjonsteknologi, årsstudium 15 10

Master in Applied Computer Science 
(120 ECTS)

5 10
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Publiseringspoeng per UFF-årsverk 2018

Totalt 1,17

OsloMet-Institutt for informasjonsteknologi 1,47

UiO-Institutt for informatikk 1,53

USN-Institutt for elektro, IT og kybernetikk 1,36

HiØ-Avdeling for informasjonsteknologi 1,18

Høyskolen Kristiania-Institutt for teknologi 2,85

Det etablerte næringslivet motiveres til tettere 
samarbeid for blant annet å øke sin entreprenør-
ielle kapasitet, gjennom læring og tilgang til 
«disruptive» teknologier, som kan skape nye 
tjenester og produkter og gjøre næringslivet mer 
omstillingsdyktig. Etablerte bedrifter har også 
behov for kompetanse og tilgang på forsknings-
miljøer som kan levere ny kunnskap og grunnlag 
for nye løsninger.

Datadrevne løsninger blir i hovedsak kjøpt og 
benyttet i etablerte bedrifter utenfor IKT- 
næringen. Informasjon og kommunikasjon er 
næringen med størst bruk av egne data brukt til 
stordataanalyse, men blant annet bank, finans, 
industrinæring og detaljhandel har betydelig 
virksomhet knyttet til bruk av egne data, som en 
vesentlig del av utvikling av egen virksomhet og 
nye tjenester. Når det kommer til bruk av data 
knyttet til geolokalisering er transport og lagring 
nest største konsument, etter informasjons- og 
kommunikasjonsnæringen46. Dataene innsamlet av 
Statistisk sentralbyrå gir ikke mulighet for å gå 
nærmere inn på hvor bedriftene er lokalisert, men 
ut fra det som ellers er kjent knyttet til IKT- 

46 Statistisk sentralbyrå (SSB). Tabell 12356. Private føretak. Kjelder brukt til stordataanalyser (prosent), etter sysselsette, næring (SN2007), 
statistikkvariabel og år
47 Avsnittet bygger på rapport fra Menon: https://www.menon.no/publication/entreprenorskab-og-vaekst-blandt-akademikere-i-norden/
48 Menon Economics (2020). Er verdiskaping med data noe Norge kan leve av? Tilgjengelig på: https://www.nho.no/contentassets/
dece97a9ac1e4c918039d2d7c6f69879/verdiskaping-med-data-menon_231219_endelig.pdf

næringen, er mange av disse virksomhetene 
lokalisert i Osloregionen.

De etablerte bedriftene som allerede har om-
fattende virksomhet knyttet til bruk av egne og 
andres data, er også en vesentlig ressurs for 
utvikling av nye bedrifter. Analyser viser at en stor 
andel av entreprenører har utgangspunkt i større 
virksomheter, slik at virksomheten disse driver, 
ikke bare bidrar til ny datadrevet virksomhet 
innenfor bedriftene, men også til nye bedrifter47.  
Det etablerte næringslivet er også viktig for å ta 
imot nyutdannede og bygge kompetanse hos 
arbeidstakere som kan bli fremtidige 
 entreprenører.

Ekspertutvalget for datadeling i næringslivet 
påpeker at tilgang til data alene ikke er tilstrekkelig 
for å sikre datadrevet verdiskaping. Det etablerte 
næringslivets viktigste motivasjon for deling av 
data er egne forretningsmuligheter, og Menon 
dokumenterer at dataøkonomiens største bidrag 
til verdiskaping er knyttet til forbedringer48. Det er 
derfor stort potensial for det etablerte nærings-
livet i deling av data og innsikt knyttet til egne 

2.4. Det etablerte næringslivet: Utvikling av løsninger og 
kjøp av tjenester
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utfordringer, koblet opp mot datadrevne entre-
prenører med god problemforståelse og løsning-
sevne. Det etablerte næringslivet kan spille en 

49 NOU 2018:5. Kapital i omstillingens tid. Næringslivets tilgang til kapital. Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/contentassets/62f6dd4e0274
432da6475e53f4b14d44/no/pdfs/nou201820180005000dddpdfs.pdf
50 Menon Economics (2017).  Eierskap og emisjoner i Norske foretak. Tilgjengelig på: https://www.regjeringen.no/contentassets/62f6dd4e0274432d
a6475e53f4b14d44/no/sved/1.pdf

viktig rolle som pilotkunde for entreprenører, og 
på den måten bidra til datadrevet innovasjon og 
nyskaping for seg selv og for entreprenørene.

2.5. Investormiljøet: Tilføring av kapital og kompetanse

Investorer motiveres av samarbeid for å ident-
ifisere muligheter og kvalifisere disse opp mot 
muligheter i markedet. Den dialogen som skapes, 
kan øke kvaliteten på forretningsideene som 
utvikles, og investorene kan også få tilgang til 
arenaer for å bidra til en mer investorvennlig 
politikkutforming.

Osloregionen har naturlig nok stor tilgang til det 
som finnes av miljøer for lån og egenkapital i 
Norge, men mye av kapitalen bindes opp i 
eiendom. Kapitaltilgangsutvalget fant at 26 
prosent av all utlånt kapital i Norge i 2016 gikk til 
Oslo. Dette inkluderer lån fra banker, kredittfore-
tak og statlige låneinstitutter. Andelen av totale 
investeringer gjenspeiler den fylkesvise andelen 
av næringslivets verdiskaping og sysselsetting. 
Omtrent halvparten av den utlånte kapitalen gikk 
til omsetning og drift av fast eiendom, samt 
utvikling av byggeprosjekter49. Disse næringene 
er spesielt store i Oslo, og binder opp en 
 betydelig del av kapitalen i regionen.

Menons kartlegging av kapitaltilgangen på 
egenkapitalsiden50 viste at de fleste emisjonene 
som fant sted i perioden 2012–2015, var i Oslo. 
Det vil si at hovedtyngden av egenkapitaltilgangen 
befinner seg der. I 2015 var det disse bransjene 
som hadde det høyeste emisjonsvolumet, og 
dermed størst tilgang på ny egenkapital: 

• Eiendom (7 milliarder NOK)
• Transport, varehandel og turisme  

(5 milliarder NOK)

• Industri og produksjon (4 milliarder NOK)
• Faglig og forretningsmessig tjenesteyting  

(4 milliarder NOK)

Også i antall emisjoner ligger eiendom på 
toppen. Den største bidragsyteren i det norske 
emisjonsmarkedet er personlige, norske eiere. 
Hovedvirksomheten til de fleste aktørene innen 
finans, med tilhørende kunnskapsfunksjoner, er 
lokalisert i Oslo og Bærum. Regionen er dermed 
svært sentral for utvikling av kapitalmarkedet. 
Grunnen til at eiendom er attraktivt for investorer, 
er avkastningen knyttet til vekst i bolig- og 
næringseiendom, særlig i Osloregionen. I tillegg 
er kunnskapen om eiendomsmarkedet utbredt i 
investormiljøer, mens det kan oppfattes som mer 
krevende å ha kunnskap om teknologidrevne 
næringer som datadrevne virksomheter. Etablering 
av mer kompetanse om mulighetene og gevinstene 
innenfor datadrevet innovasjon vil kunne være 
vesentlig for å redusere oppfatningen av risiko og 
øke attraktiviteten og investeringer i denne type 
virksomhet. Nærhet til mange av aktørene i 
kapitalmarkedet i Osloregionen kan gi utgangs-
punkt for koblinger mellom datadrevne virksom-
heter og finansmiljøer. Tettere kontakt kan også gi 
økt kjennskap, som igjen kan påvirke oppfatninger 
av attraktiviteten knyttet til investeringer innenfor 
dette området. 

I en undersøkelse for Abelia i 2018 er det vist til 
at kostnader for å nå frem i nye markeder og 
tilgang på langsiktig finansiering for å dekke disse 
kostnadene, er de viktigste barrierene for at 
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selskaper skal kunne realisere vekst i internasjonale 
markeder51. Det handler med andre ord ikke bare 
om å få med investorer, men også at investorer 
har tilstrekkelig vilje og evne til å støtte opp om 
selskapet over tid. Det kan her handle om en 
bevisstgjøring både blant entreprenører og 
oppstartsselskaper, og blant investorer. For 
entreprenører og oppstartsselskaper kan det 
handle om nødvendigheten av en strategi for å 

51 Menon Economics (2018). Vekstvilkår for norske scale-ups. Tilgjengelig på: https://www.abelia.no/globalassets/exempelbilder/vekstvilkar-for-
norske-scale-ups-menon-2018.pdf
52 Statistisk sentralbyrå, 2018.
53 Handelshøyskolen BI, ved Amir Sasson

finne investorer med kunnskap om internasjonale 
markeder, eller utvikle kunnskap hos investorer. 
Basert på en slik kunnskap kan det skapes en 
villighet til å delta for å realisere virksomhetens 
ambisjoner, selv om det kan ta tid. Blant investorer 
kan det handle om å se verdien og potensialet i 
selskaper som er i raskt voksende markeder, men 
hvor det også er skarp konkurranse internasjonalt. 

2.6. Oppsummering aktører

Datadrevet entreprenørskap refererer til virksom-
heter som anvender data som nøkkelressurs i 
forretningsutviklingen. Selskapene oppstår og 
utvikles i et samspill med andre aktører, og 
hensikten med MIT REAP er å få frem løsninger 
som kan fremme og styrke vekstvilkårene for slike 
virksomheter i årene fremover. 

Osloregionen har et gryende økosystem som 
utvikler seg raskt. Antall nyetableringer har økt52, 
og tilgangen på lokal og internasjonal kapital har 
også økt de senere årene53. Det har også vært en 
oppblomstring av nye kontorfellesskap og 
møteplasser for entreprenører i regionen. Sam-
tidig viser nyere undersøkelser at regionen har 
uforløst potensial når det gjelder å få unge 
selskaper til å vokse og skape arbeidsplasser. 
Tabellen under gir en forenklet oppsummering av 

barrierer som bør håndteres, og positive egen-
skaper det er mulig å bruke for å skape en  strategi 
for datadrevet innovasjon og entreprenørskap. 
Tabellen handler om aktørene og oppsummer det 
ovenstående. 

Oppsummert er mulige strategiske svar følgende:
• Det er bred politisk oppslutning om satsing 

på digitalisering og datadrevet innovasjon, 
og en sterk økende etterspørsel etter 
 løsninger 

• I regionen er det investert og bygd opp 
betydelig kapasitet som nå skaper muligheter 
for flere nye bedrifter 

• Ikke alle lykkes, men entreprenører og 
investorer har muligheter til å høste store 
gevinster i et raskt voksende marked 
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Hva Barrierer å håndtere Drivere vi kan bygge på Strategisk svar

Myndigheter Viljen til å satse i form av 
penger kan synes svak, med 
uendret eller lavere omfang 
på strategiske satsinger 
gjennom virkemiddel-
apparatet for FoU og 
innovasjon de siste årene

Digitalisering og AI er 
kommet høyere opp på den 
politiske dagsorden, som kan 
resultere i større strategiske 
satsinger gjennom ulike 
offentlige myndigheter og det 
regionale og nasjonale 
virkemiddelapparatet 
fremover

Regjeringen, med bred 
oppslutning i Stortinget, 
har valgt å satse på 
digitalisering

Akademia Utdanningsinstitusjonene har 
ikke bygd ut tilstrekkelig 
kapasitet for å håndtere et 
økende behov for høyere 
utdannede innen IT i regionen

Det er investert betydelig i 
akademiske miljøer i 
regionen, som også er svært 
produktive sammenlignet 
med andre nasjonalt

Det er investert og bygd 
opp solide fagmiljøer som 
gjør det mulig å utvide 
utdanningskapasiteten

Etablert 
næringsliv

Sammenlignet med 
hovedstadsregioner i 
nabolandene er det færre 
store IT-lokomotiver i 
regionen

IT-selskapene har sterk tro på 
vekst fremover, og flere større 
bedrifter i regionen kan gi 
muligheter for spin-offs og 
nyetableringer

I storbyregionen er det et 
variert næringsliv, store 
bedrifter og offentlige 
virksomheter som  etter-
spør nye løsninger basert 
på datadrevet innovasjon

Investorer Kapital i storbyregionen er i 
stor grad knyttet til eiendom, 
og investering i kunnskaps-
intensive næringer kan 
oppfattes som mer risikabelt

Det er betydelig tilgang på 
kapital i regionen, med store 
deler av finansmiljøet i Norge 
lokalisert i Oslo-regionen

IT-næringen fremstår som 
en vekstnæring med et 
globalt marked

Entreprenører Kun 1/3 av nyetableringene 
lykkes over tid, og det 
betraktes som risikabelt å 
starte ny virksomhet. Vi vet 
heller ikke nok om hva som 
skal til for å lykkes

Sjansen for å lykkes er høyere 
blant høyt utdannede, som 
dominerer innenfor IT og 
kunnskapsintensive næringer

MIT REAP vil bidra for å 
forstå bedre og utvikle 
løsninger som gjør at flere 
entreprenører lykkes
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3. Strategiske tiltak og 
anbefalinger

Datadrevet entreprenørskap og næringsutvikling 
kan bli en viktig driver for økonomisk og 
bærekraftig utvikling i årene frem mot 2030. 
Arbeidet med MIT REAP Oslo og Viken har vist at 
det ligger uforløst potensial i å legge til rette for 
mer datadrevet entreprenørskap i Oslo og Viken. 
Ved å knytte datadrevet entreprenørskap sammen 
med arbeidet innenfor digitalisering, bærekraft, 
tjenesteinnovasjon og offentlige anskaffelser i 
regionen, kan en strategisk satsning på dette 
feltet utløse store positive ringvirkninger på tvers 
av sektorer og drive frem tverrsektorielt 
 samarbeid. 

For å dra nytte av konkurransefortrinnet som 
ligger i omfattende dataregistre av høy kvalitet, 
og skape størst mulig verdi for Norge og 
 regionen, må råvaren data videreutvikles og 
brukes til å skape innsikt som har verdi. Data-
drevet innovasjon og datadrevet entreprenørskap 
er avhengig av et velfungerende datamarked. I 
dag er råvaren i stor grad produsert av private og 
offentlige institusjoner for eget bruk, ikke for 
leveranse i et marked. Entreprenører kan 

 vanskelig satse på en forretningsidé basert på en 
råvareleverandør som ikke er rigget for profesjonell 
og uforstyrret leveransestrøm, og de vil kunne 
trenge tilgang til råvareforedlere, såkalte data-
fabrikker.  For at dette skal fungere, må kapital 
flyte fra forbruker av dataene til råvareleverandørene 
og råvareforedlerne. Men siden entreprenørene, 
som er de som vil ha sterkest driv til nyskaping, 
ikke er betalingssterke, har vi en markedssvikt. 
Ved å redusere terskelen for datadrevne entreprenør-
bedrifter kan markedet hjelpes videre gjennom 
samarbeidsarenaer som forenkler prosessen for 
tilgang til og anvendelse av data. Det vil bidra til 
mer effektiv ressursallokering ved å redusere 
kostnader, kompetansebehov og ventetid.

MIT REAP har kartlagt eksisterende initiativ på 
nasjonalt og regionalt nivå, og kommet frem til 
en hovedanbefaling og seks strategiske 
 anbefalinger som kan styrke regionen på dette 
feltet. Alle aktørene vi har identifisert og kate
gorisert gjennom femfaktormodellen, trengs for 
å skape samarbeid og forutsetninger for 
 datadrevet entreprenørskap.
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• Etabler et regionalt program for data-
drevet entreprenørskap i Oslo og Viken. 
Programmet bør utformes i tett samarbeid 
med aktørene i MIT REAP-prosjektet, med 
bidrag fra regionale og nasjonale 
 myndigheter.  

• Programmet bør innrettes mot områder 
der datadrevet entreprenørskap kan bidra 
til å løse store bærekrafts- og samfunnsut-
fordringer, for eksempel innenfor områder 
som helse, energi og mobilitet. Programmet 
bør ha som mål å senke terskelen for 
datadrevet entreprenørskap i regionen, og 
samtidig synliggjøre hvordan datadrevet 
entreprenørskap kan bidra til å realisere 
regionens bærekraftsambisjoner. 

• Programmet bør skape samarbeidsarenaer 
mellom aktørene i femfaktormodellen, og 
bidra til å styrke og utvikle eksisterende 
økosystem for datadrevet entreprenørskap. 
Hensikten er å etablere et koblingspunkt 
(kompetanse, mentoring, veiledning og 
nettverk) innen datadrevet entreprenør-
skap. Arenaene bør inkludere eksisterende 

miljøer, som for eksempel kommersialiserings-
aktørene ved universitetene, klyngene, 
etablerertjenestene, coworkingspaces og 
akseleratorprogrammene i regionen.  

• Som del av en programsatsing bør det 
gjøres enklere og mer effektivt å få tilgang 
til og anvende offentlige og private data i 
forretningsutviklingen. Som del av dette 
bør programmet foreslå løsninger for 
enklere, raskere og mer effektiv tilgang til 
datasett som kan brukes til prototyping og 
testing. Ved å synliggjøre og forenkle 
prosessen med å få tilgang til og ta i bruk 
offentlige og private datasett, vil entre-
prenører raskere få testet sine ideer og 
forretningsmodeller. De vil også ha mulighet 
til å forbedre sine innovasjoner og løs-
ninger. Programmet bidrar dermed til økt 
kunnskap om tilgang til og behandling av 
offentlige og private datakilder. 

• Gjør programmets samarbeidsarena til et 
knutepunkt der nye behov og muligheter 
innenfor datadrevet entreprenørskap 
fanges opp og kommuniseres.

Hovedmål:
Økt verdiskaping fra datadrevet 
entreprenørskap i Oslo og Viken.

Hovedanbefaling: 
Etabler et regionalt program for 
datadrevet entreprenørskap i 
Oslo og Viken.
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Flere anbefalinger:
Øk kjennskapen og attraktiviteten til datadrevet entreprenørskap.

1. Øk bruken av innovative offentlige 
 anskaffelser som et kraftfullt redskap for å 
stimulere til datadrevet entreprenørskap i 
regionen. Offentlige anskaffelser kan 
brukes som et strategisk virkemiddel for å 
skape et hjemmemarked for nyutviklede 
løsninger og produkter, som både får 
testet seg i markedet og får viktige offent-
lige referansekunder. Det vil legge et 
bedre grunnlag for senere introduksjon i 
eksportmarkeder for datadrevne produkter 
og tjenester. Innovative anskaffelser øker 
på denne måten regionens samlede 
innovasjons- og konkurransekraft.  

2. Styrk kompetansen innen teknologi og 
entreprenørskap. Etabler bedre insentiver 
for tettere samarbeid mellom høyere 
utdanningsinstitusjoner i regionen om 
felles utdanningstilbud innen datadrevet 
innovasjon og entreprenørskap. Det bør 
utvikles felles studieemner innen data-
drevet entreprenørskap som kan kombi-
nere teknologi, økonomi og ledelse. 
Studieemnene kan ta utgangspunkt 
samfunnsutfordringer og utvikles i 
 samarbeid med næringsliv, investormiljøer 
og myndigheter. 

3. Vurder å etabler et virkemiddel som kan 
inkludere bistand til entreprenører som 
trenger tilgang til data, og som dekker 
kostnader til hjelp med å strukturere og 
bruke data. Vurder i tillegg midler som kan 
benyttes til tilrettelegging av data, innen-
for de strenge rammer som gjelder for 
personvern og informasjonssikkerhet. 

4. Øk kjennskap til potensialet for datadrevet 
entreprenørskap blant mangfoldet av 
entreprenører, klynger og akseleratorer i 
regionen. Synliggjør datadrevne entre-
prenørers løsninger på samfunnsutfordringer 
i samarbeid med etablert næringsliv og 
offentlig virksomhet, og bruk det i 
markedsføringen av regionens miljøer, 
initiativer og muligheter.  

5. Prioriter tilgjengeliggjøring av regionale 
datasett som bidrar til å løse bære-
kraftsmålene (for eksempel innen helse, 
mobilitet og energi), og som har forutsig-
barhet for deling over tid. Arbeid for at 
data fra offentlige aktører, privat næringsliv 
og entreprenører i større grad gjøres 
tilgjengelig og deles på tvers innenfor 
prioriterte bærekraftsområder. Det kan 
skape nytt samarbeid mellom aktørene i 
økosystemet, som nye virksomheter, og 
nytt forskningssamarbeid mellom 
 akademia og næringsliv. 

6. Mobiliser partnere fra alle sektorene i 
femfaktormodellen som pådrivere for å 
posisjonere Oslo og Viken som en nasjonal 
og global arena for datadrevet entre-
prenørskap. Markedsfør regionen gjennom 
å synliggjøre suksesshistorier, miljøer, 
initiativer, insentiver og muligheter 
 innenfor datadrevet entreprenørskap. 
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4. Refleksjoner fra deltakerne

Kjerneteamet i MIT REAP Oslo og Viken represen-
terer alle sektorene i femfaktormodellen, og har 
bidratt med unik kompetanse og nettverk inn i 
prosjektet. Kjerneteamets arbeid har gitt økt 
forståelse for regionens og økosystemets styrker, 
svakheter, utfordringer og muligheter. Siden 
august 2018 har kjerneteamet møttes fast en 
gang i måneden, og teamet har representert Oslo 
og Viken på workshops i regi av MIT Sloan School 

of Management. Videre har kjerneteamet bidratt 
aktivt i dialog med regionale aktører og partnere, 
blant annet på seminarer i Oslo i april 2019, 
desember 2019 og juni 2020. Ved veis ende i 
prosjektet deler vi noen av deltakernes erfaringer 
fra arbeidet som er gjort i MIT REAP rundt data-
drevet innovasjon og entreprenørskap, samt også 
den enkeltes refleksjoner om hvordan anbefaling
ene har relevans i de respektive sektorene. 

Entreprenør

Ståle Løvbukten
Seriegründer, OwnersRoom, Valuegarden,  
QuestBack, Admincontrol

Den viktigste innsikten fra arbeidet med 
datadrevet innovasjon og entreprenørskap har 
vært forståelsen av hvor krevende det er å 
etablere datadrevne virksomheter. Det gjøres 
en god jobb på nasjonalt nivå, og det er stadig 
flere datakilder som gjøres åpent tilgjengelige. 
Samtidig er det veldig krevende dersom 
entreprenøren er avhengig av lukkede data fra 
tredjepart. Bærekraftsutfordringene skaper økt 
behov for datadrevne innovasjonsselskaper. 
Mange entreprenører vil ta tak i disse mulig-

hetene, og vi vil se mange nye datadrevne 
selskaper i Oslo og Viken i årene som kommer, 
eksempelvis innen mobilitet, energi og helse. 
Å skape et sterkere økosystem rundt disse 
datadrevne virksomhetene, kan gi betydelige 
ringvirkninger i økonomien. Innovasjonsdrevne 
selskaper har potensial til å skape flere arbeids
plasser enn tradisjonelle små og mellomstore 
bedrifter (SMB). Èn innovasjonsdrevet arbeids-
plass skaper bidrar med ringvirkninger til å 
skape fem SMB-arbeidsplasser.
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Entreprenørmiljø

Akademia

Karianne Melleby
Direktør for vekst og partnerskap, StartupLab

Dette arbeidet har tatt utgangspunkt i 
femfaktor modellen. Det viser seg at det er 
større gap og færre samhandlingsarenaer 
mellom flere av aktørene når det kommer til 
praktisk gjennomføring. Det har vært veldig 
positivt å se hvor mange initiativer som allerede 
er iverksatt i offentlig sektor når det gjelder å 
gjøre ulike datasett tilgjengelig. Samtidig har 
det vært overraskende å se hvor lite koordinering 
som gjøres mellom ulike etater og offentlige 
institusjoner for å gjøre datasettene tilgjengelig 
for entreprenørene på en enkel måte. I dag er 

alt veldig fragmentert. For en entreprenør er 
det vanskelig å finne frem til hva som er 
nasjonale og regionale datasett (f.eks. innen 
samferdsel). Alle brukere av data må oppfylle 
like strenge «adgangskontroller». Mange av 
disse adgangskontrollene og søknads-
prosedyrene er ikke tilrettelagt for tidligfase-
selskaper. Disse selskapene dør mens de 
venter i køen. Oslo og Viken som region har 
mye å tilby sitt næringsliv, og vi er ambisiøse 
når det gjelder bærekraftsmålene.  

Amir Sasson
Prorektor for innovasjon og outreach, Handelshøyskolen BI

Den beste måten å håndtere komplekse 
samfunnsendringer på, er gjennom en prosess 
som inkluderer alle de viktigste interessentene. 
Ikke ved at interessentene legger premissene, 
men ved at interessentene er involvert og har 
eierskap til de foreslåtte løsningene. På data-
feltet sakker Norge akterut, særlig i forhold til 
det potensial landet har. I et pålitelig, datarikt 
samfunn kan datautfordringene overvinnes og 
skape en blanding av strategiske muligheter og 
betydelig datadreven verdiskaping. Handels-

høyskolen BI har beveget seg inn i 
dataforretnings domenet og legger om sine 
utdanningstjenester og akademiske krefter i 
denne retningen. Vi vil fortsette å bidra til 
oppstart og vekst for datadrevne selskaper 
gjennom utdanningstjenester og akademisk 
forskning. Et senter for datadrevet entreprenør-
skap er et helt nødvendig skritt på veien mot å 
utnytte potensialet som ligger i datadrevet 
entreprenørskap.
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Jan Fredrik Lockert
Leder for næringsseksjonen, byrådsavdeling for næring og eierskap, 
Oslo kommune 

MIT REAP-prosjektet har gitt Oslo kommune 
innsikt på flere måter. Prosjektet gir gode 
indikasjoner på hvordan næringspolitikken på 
noen områder bør utvikles og fornyes. Prosjektet 
har vist at regionen har et stort potensial når 
det gjelder samhandling innenfor den såkalte 
femfaktormodellen. 

Osloregionen har behov for nye arbeidsplasser 
og bærekraftig vekst fremover. Prosjektet 
bekrefter at mange av de nye arbeidsplassene 
vil komme i små og mellomstore bedrifter og 
at utviklingen blant oppstarts- og vekstselskaper 
vil være av stor betydning. Disse selskapene 
må kobles mot de større bedriftene. Data-
drevet innovasjon fremstår som et område med 
stort potensial som vil ha stor innvirkning og 
betydning på tvers av sektorer og nivåer. 

Datadrevet innovasjon fremstår som et av 
regionens viktigste fortrinn og et viktig 
satsings område i årene fremover. Oslo 
kommune er selv en viktig aktør som produsent, 
forvalter og tilrettelegger av data. Kommunen 
vil forvalte data på vegne av innbyggerne på 
en sikker måte, og alle kommunens virksom-
heter skal bidra til datadeling, uten at det går 
på bekostning av personvern. Gjennom deling 
av data vil kommunen bidra til å styrke og 
akselerere økosystemet rundt datadrevet 
entreprenørskap i Oslo og Viken. 

Oslo kommune vil se på muligheten for å koble 
dette arbeidet med utviklingen av Innovasjons-
distrikt sentrum med sikte på å stimulere 
entreprenørskap, innovasjon og jobbskaping 
blant aktørene i området.

Myndighetene

Etablert næringsliv

Erik Larsen
Senior forretningsutvikler – innovasjon og kundereiser, DNB

Noe av den viktigste innsikten fra dette arbeidet 
med datadrevet innovasjon og entreprenørskap 
har vært å få enda bedre kjennskap til hvor 
problemene med datadrevet entreprenørskap 
oppstår, få innsikt i omfanget og ikke minst 
 mulighetene som ligger i dette. Oppstarts-
selskaper har sjeldent ressursene til å utvikle 
kompetanse om hvordan offentlig tilgjengelig 
og lukket data kan benyttes som ressurs i 
forretningsutviklingen. For at økosystemet skal 
modnes i henhold til bruk av data i innovasjons-
arbeidet er det viktig at store og små aktører i 
Norge får lettere tilgang til data og at 

 kompetansen rundt dette bedres. I arbeidet 
med strategien har gründere, næringsliv, det 
offentlige, akademia og kapitalmiljøet jobbet 
sammen om hvordan Oslo og Viken kan løfte 
seg nettopp innen datadrevet entreprenørskap. 
Arbeidet vil øke bevisstheten rundt konseptet 
og strategien både i og utenfor DNB og vil 
bidra til at flere får tilgang til og kompetanse 
rundt datadrevet entreprenørskap. Som konse-
kvens av dette vil vi forhåpentlig se enda flere 
skalerbare oppstarts- og vekstselskaper i Norge 
og i regionen.
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Øyvind Michelsen
Avdelingssjef, avdeling for forskning og innovasjon,  
Rådsområdet Næring, Viken fylkeskommune 

Små selskaper har ikke de samme ressursene 
som større bedrifter til å utvikle egen 
grunnkompetanse på digitalisering og til å 
kunne bruke data som ressurs i forretnings-
utviklingen. Satsing på entreprenørskap og 
innovasjon må bidra til å styrke dette for 
oppstartsselskaper. Det betyr kompetanse, 
veiledning, eller insentiver og tilrettelegging 
for innovasjonssamarbeid og mulighet for 
forretningsutvikling gjennom at data gjøres 
lettere tilgjengelig for selskapene, også på 
tvers av sektorer. 

Både offentlige og private aktører kan bidra til 
dette ved å øke egen kunnskap om håndtering 
og deling av data, og ikke minst må det 
utvikles metodikk for å gjøre dette på en måte 
som sørger for tilrettelegging for at eksterne 
kan nyttiggjøre seg dataene. Det norske 
virkemiddelapparatet og satsingen på digitali-
sering av næringslivet og databasert innovasjon 
og entreprenørskap er foreløpig for fragmentert 
og sektorisert. Fylkeskommunen kan i kraft av 
sin rolle som samfunnsutvikler og leder av 
regionale partnerskap bidra til helhetlig satsing 
i sine regioner, i samarbeid med aktører som 
Digital Norway, Innovasjon Norge, Siva og 
Norges forskningsråd. 

Viken har sterke kunnskapsmiljøer innenfor 
dette feltet, som kan bidra i transformasjonen. 

Kommersialiseringsaktørene og innovasjons-
miljøene i regionen er sentrale for å bygge en 
datadreven økonomi. For å sikre relevans og at 
en satsing skal «treffe», må bedriftene selv stå i 
førersetet og definere utfordringer og mulig
heter. Satsingen må involvere og være åpen for 
hele innovasjonsinfrastrukturen med klynger og 
nettverk, akseleratorer og coworkingspaces, 
inkubatorer, næringshager, etablerertjenester 
og andre gründertilbud. Samspillet mellom 
forskning/utdanning, kapital, selskaper/klynger, 
offentlige myndigheter/virkemiddelapparatet 
må innrettes slik at det forsterker datadrevet 
entreprenørskap og innovasjon. 

Som offentlig aktør trenger vi også økt egen 
kunnskap og bedre ressurser til selv å forvalte 
våre data på måter som sørger for gode 
tjenester til innbyggerne og ivaretar lover og 
regler, samtidig som næringslivet også kan 
skape verdier for samfunnet i form av arbeids-
plasser og verdiskaping. Vi trenger hjelp fra 
nasjonale myndigheter til dette, samtidig som 
vi må jobbe mer bevisst i egen organisasjon 
med temaet. Kommunene i vårt fylke må også 
med på laget. Samarbeid og dialog med KS og 
statlige aktører som Digitaliseringsdirektoratet 
og deres arbeid med etablering av nasjonale 
kunnskapssentre for datadeling er sentralt for 
at vi ikke bygger opp konkurrerende tilbud. 

Myndighetene
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Morten Irgens
Spesialrådgiver til rektor, OsloMet – storbyuniversitetet

Lenge før koronakrisen kunne vi se at Norge på 
mange måter står foran det amerikanerne 
kaller en «perfekt storm». Landet har flere store 
økonomiske utfordringer, som alle hver for seg 
vil påvirke økonomien substansielt. For eksempel 
vil nasjonalproduktet bli presset kraftig 
nedover av en tydelig reduksjon i  produksjonen 
fra Nordsjøen, av en vedvarende anemisk 
utvikling i arbeidsproduktivitet, av en demo-
grafisk utvikling som vil gi oss en stadig lavere 
andel produktive borgere, og av en teknologisk 
utvikling som har drevet frem fundamentale 
endringer i forutsetningene for produksjon og 
tjenesteyting og flyttet inntekter fra norsk 
økonomi til utenlandske firmaer.  I tillegg står vi 
overfor en lang rekke utfordringer som alle på 
ulike måter vil gi økonomiske konsekvenser: 
pandemier, resistente bakterier, migrasjons-

press, en kompleks og ustabil verdensøkonomi, 
svekkede internasjonale institusjoner og 
avtaler, økt militær spenning og klima-
endringer, for å nevne noe.  

Studentene som begynner til høsten, skal 
pensjonere seg i 2070 eller der omkring. Det vi 
vet om de årene, er at de vil være svært 
utfordrende.  

Samfunnet og våre politikere ser til universi-
tetene, forskningsinstituttene og høyskolene 
når de blir spurt om utfordringene foran oss, 
og sier at vitenskap og teknologi er nøkler i 
møtet med dem. De norske universitetene og 
høyskolene eksisterer og er finansiert av det 
norske samfunnet med ett hovedformål: Å 
bidra til en så god fremtid som mulig.

Investor

Henning Vold
Partner, Norvestor Equity

Den viktigste læringen fra arbeidet er at det 
er veldokumentert at høy innovasjonsevne 
målt i nye arbeidsplasser er sterkt avhengig av 
godt samarbeid mellom samfunnsaktørene. Å 
sette fokus på entreprenørskap og samle 
 universi teter, offentlig etater, investorer og 
nærings livet er svært effektivt for å øke inno-
vasjonsevnen. Bare at vi har vært sammen og 
bygget gjensidig tillit og respekt er åpenbart 
svært nyttig. At vi har entes om datadrevet 
entreprenørskap som fokusområde for vår 
region er viktig da dette er et felt der vi har 
globale konkurransefortrinn, særlig mot de 
sektorer som er offentlige i Norge. Både i 

Norge og globalt har investorer lenge vært 
svært oppmerksom på den fremvoksende 
datadrevne industrien, basert på suksessen til 
Google, Amazon og Facebook, for å nevne 
noen kjente. Vår sektor vil være svært interes-
sert i å investere i datadrevne selskaper, og 
med konkrete tiltak også i å være med på å 
finansiere tilrettelegging for datadrevet entre-
prenørskap der regionen kan bygge varige 
konkurranse fordeler. Det vil i så måte være 
viktig å bli så konkret som mulig på tiltak som 
kan øke antallet vekstbedrifter og scale-ups i 
vår region.

Akademia
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Vi har lært mye gjennom prosjektet MIT REAP 
Oslo Viken, som peker på at måten vi gjør 
dette på, og universitetenes og høyskolenes 
rolle i dette, antakelig kan forbedres substansielt. 
Norge og Osloregionen gjør det dårligere på 
innovasjon enn land og regioner det er naturlig 
å sammenlikne seg med. Vi investerer mye i 
innsatsfaktorene som skal bidra til god inno-
vasjonsevne og høy verdiskaping, men får lite 
ut av det sammenliknet med nære land og 
regioner. 

Prosjektet har gjort det tydelig at Norge – og 
Osloregionen – er som en maskin med rusk i 
motoren.  Svaret på utfordringene er ikke 
nødvendigvis å fyre på med mye mer kull, men 
å få rusket bort.  Dette er i teorien et godt 
utgangspunkt – det bør være enklere å reparere 
en maskin enn å bygge en.  Og vi ser at 
utviklingen har gått i riktig retning. Vi har hatt 
en god økning i entreprenøriell virksomhet, 
private investeringer og fokus på innovasjon og 
entreprenørskap i universitetene.  Dog må 
denne utviklingen akselereres, siden våre 
handelspartnere og samarbeidsland også 
stadig utvikler seg. 

I denne utviklingen har akademia en svært 
viktig rolle.  Så fra akademias perspektiv vil jeg 
trekke frem tre hovedinnsikter:

• Den første innsikten er at Norge trenger å 
utvikle et bredere bilde av hva slags 
funksjon universitetene skal ha i samfunnet. 
Det sies ofte at universitetene og høy-
skolene har tre oppdrag, hvor det første er 
å undervise, det andre er å forske og det 
tredje er å bidra til samfunnets sosiale og 
økonomiske utvikling.  Imidlertid er det en 
svak forståelse for, og fokus på, den tredje 
rollen, både i norsk akademia, i den 
politiske debatten, og i samfunnet forøvrig. 
Insentiv og finansierings systemene i den 
norske universitets sektoren drar fokuset 
bort fra det tredje oppdraget, såpass mye 
at en sterk innsats her straffer seg øko-
nomisk. Norske  universiteter bør legge til 

rette for en bredere palett av karriere-
messige motivasjoner og ambisjoner, 
Kunnskaps departementet bør endre 
finansierings modellen, og de institu sjonelle 
akkrediteringskravene (for  eksempel for å 
bli universitet) bør endres. 

• Den andre innsikten er at den gjengse 
forståelsen i akademia av hvordan inno-
vasjon foregår, henger etter utviklingen. 
Det gjør at mye energi blir brukt uten at vi 
får fremdrift.  Innovasjon blir ofte sett på 
som en verdikjede som starter fra grunn-
leggende forskning i akademia, gjennom 
anvendt forskning, og ender opp med at 
industrien gjør denne forskningen til 
produkter og tjenester i det kommersielle 
markedet.  Dette er en forenkling som har 
blitt mindre nyttig etter hvert som at 
innovasjonsøkonomien har blitt mer 
bottom-up, ikke-lineær og nettverksbasert, 
med et bredere lag av aktører i nøkkel-
roller, inkludert entreprenører og risiko-
kapital. Vi har gått fra innovasjonssystemer 
til innovasjonsøkosystemer. Spørsmålet 
akademia i dag må stille seg er hvordan de 
bør operere i en ny virkelighet, i et 
moderne innovasjonsøkosystem. 

• Den tredje innsikten er at investeringen i 
norske universiteter og høyskoler ikke 
gjøres på en måte som gir sterkest bidrag 
til den økonomiske transformasjonen av 
Norge.  Vi vet at geografisk nærhet 
mellom bedriftene og kunnskaps-
institusjonene er en nøkkel for innovasjon 
og vekst.  Osloregionen har nær 100 000 
teknologiarbeidsplasser og nær 80 prosent 
av verdiskapingen og arbeidsplassene i 
IKT, men kun en liten andel av studieplassene 
i teknologi og ingeniørfag.  Det er ikke 
mange, om noen, hovedstadsregioner i 
Europa uten et teknologiuniversitet eller 
en statlig satsing på teknologi-
kompetanseoppbygging.
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