Fragmentering eller mobilisering?
Regional utvikling i Nordvest

Regional utvikling i Nordvest er temaet for denne antologien basert på
artikler presentert på Fjordkonferansen 2014. Mye har endret seg på
Nordvestlandet det siste året, og forslag til flere større regionalpolitiske
reformer skaper stort engasjement og intens debatt. Blant annet gjelder
dette områder knyttet til samarbeid, koordinering og sammenslåinger
av politidistrikt, byer og tettsteder, høyskoler og sykehus. Parallelt med
disse politiske endringene har en halvering av oljeprisen og stenging
av viktige eksportmarkeder for fisk gitt skremmeskudd til næringslivet
i regionen. Dette gjør at innovasjonsevnen blir enda viktigere
i tiden framover. Viktige hindringer for innovasjon i regionale
innovasjonssystem kan være fragmentering (mangel på samarbeid og
koordinering), «lock-in» (manglende læringsevne) og «institutional
thinness» (mangel på spesialiserte kunnskapsaktører).Det er derfor
all grunn til å stille seg spørsmålet om hvilken retning utvikling
på Nordvestlandet tar: går det mot regional fragmentering eller
regional mobilisering? Er Nordvestlandet fremdeles «liv laga»? Disse
spørsmålene blir reist både direkte og indirekte i mange av artiklene i
årets antologi.
Fokuset for Fjordkonferansen er faglig utvikling med mottoet
«av fagfolk for fagfolk». Formålet er å være en arena for utveksling av
kunnskap og erfaringer, bidra til nettverksbygging mellom fagmiljøene
i regionen og stimulere til økt publisering av vitenskapelige artikler
fra kunnskapsinstitusjonene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.
Fjordkonferansen ble arrangert i Loen 19. – 20. juni 2014, med
regional utvikling som det samlende temaet. Det var 29 foredrag
på programmet, og av disse hadde 26 en forskningbasert karakter.
Artiklene i Fjordantologien 2014 bygger i hovedsak på disse arbeidene.
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FORORD
Den andre Fjordkonferansen vart arrangert på Hotell Alexandra i Loen
19. og 20. juni 2014. Tema for konferansen var Regional utvikling, i vid forstand. Det var fellesforedrag med fokus på denne tematikken. Innleiarar frå
offentleg forvaltning og regionalt næringsliv tok del saman med tilsette ved
dei fleste akademiske institusjonane på Nordvestlandet. Til saman 29 foredrag var på programmet, av desse hadde 26 ein forskingsbasert karakter.
Artiklane til Fjordantologien 2014 bygger i all hovudsak på desse arbeida.
I etterkant av konferansen vart manuskripta sendt til redaksjonskomiteen
som, etter beste evne, har organisert fagfellevurdering av arbeida. Vi er
svært takksame for det arbeidet som dei mange fagfellene har lagt ned.
Utan dette usynlege arbeidet hadde vi ikkje hatt nokon Fjordantologi frå
2014. Ein meir detaljert forklaring av bakgrunnen for Fjordkonferansen og
Fjordantologien kan ein finne i Amdam, Helgesen og Sæther (2014). Mottoet for Fjordkonferansen «av fagfolk, for fagfolk» understrekar at denne
konferansen og antologiserien er eit initiativ nedanfrå frå dei ulike akademiske institusjonane i regionen. Hovudmålet er å bidra til ein auke i
publiseringane av vitskaplege artiklar i Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal («Fjordregionen»).
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Fragmentering eller mobilisering?
– Regional utvikling i Nordvest
Øivind Strand, Erik Nesset og Harald Yndestad,
Høgskolen i Ålesund
INNLEIING
Er Nord-Vestlandet liv laga? Dette spørsmålet er tittelen på antologien
som Gammelsæter, Bukve og Løseth redigerte i 2004 (Gammelsæter et
al., 2004). Bidraga kom frå forskingsinstitusjonane i Nordvest, og var eit
resultat av forskingsprogrammet Regional utvikling som vart gjennomført
i perioden 2000–2004 og leia av Jørgen Amdam. No er det gått 11 år sidan
denne antologien kom ut. Spørsmålet er kanskje like, om ikkje meir, brennbart no?
I den perioden som har gått frå planlegginga av konferansen starta, til
Fjordantologien 2014 ligg føre, har mykje endra seg på Nordvestlandet.
Vegval og fjordkryssing for E39 i båe fylka har skapt mykje debatt.
Politireforma foreslår å legge ned Sogn og Fjordane som eige politidistrikt.
Kommunalministeren har opna for prøveordningar der sterke byregionar
kan overta oppgåver som ligg til fylkeskommunane. Ei slik løysing vil
kunne opne spanande scenario for ein eller fleire av by-regionane, medan
fylkeskommunen si rolle vert truga. Vi ventar no på melding om ny struktur i universitets- og høgskulesektoren. Slik det ser ut no vil høgskulane
velje ulike fusjonspartnarar og orientere seg kvar sin veg. I Møre og Romsdal
har vi vore vitne til ei opprivande lokaliseringsstrid for nytt sjukehus.
Prosessane kring kommunesamanslåing går sin gang over heile Fjordregionen. Kommunane på Nord-Møre vurderer å søke nærare tilknyting
til Trøndelag. Parallelt med dei regionale og innanrikspolitiske endringane
11

har ei halvering av oljeprisen og stenging av viktige eksport-marknader for
fisk gitt skremmeskot til næringslivet i regionen.
I denne situasjonen stiller vi spørsmålet om det er fragmentering eller
mobilisering som karakteriserer den regionale utviklinga i «Fjordregionen»?
Regionar utviklar seg langs ulike vegar gjennom kombinasjonar av
politiske, økonomiske og kulturelle krefter (Cooke et al., 1997). Kapasiteten
til dei regionale innovasjonssystema bygger, i fylgje dei same forfattarane,
på tre «institusjonelle byggesteinar»: Produksjonskultur, læringsevne og
finansiell styrke. Læringsevne heng saman med dei institusjonane som
«produserer» og spreier kunnskap, men òg med kunnskap og innsikt i
næringslivet og offentleg forvalting. Ulike typar læring, både basert på formell akademisk kunnskap og meir erfaringsbasert kunnskap kan gi opphav
til innovasjon (Jensen et al., 2007). Når dei ulike aktørane i ein region spelar
saman, kan dette løfte evna til innovasjon frå einskilde verksemder opp på
eit meir systemorientert nivå. I mange samanhengar vert metaforen «Triple
helix» (Etzkowitz og Leydesdorff, 2000) nytta for å beskrive eit balansert
samspel mellom næringsliv, styresmakter og kunnskapsinstitusjonar. Dette
samspelet kan gi auka innovasjonsevne og meirverdi (synergi) for aktørane
i ein region. Kva er så dei viktigaste hindringane for å få til innovasjon
i slike regionale innovasjonssystem? Tødtling og Trippl (2005) hevdar at
dei tre viktigaste hindringane er: Fragmentering (mangel på samarbeid og
koordinering mellom aktørane), «lock-in» (manglande læringsevne/vilje)
og «institutional thinness» (for få og for lite spesialiserte kunnskapsaktørar).
På Nordvestlandet ser vi mange indikasjonar på auka fragmentering og
liten vilje til regional mobilisering. Det kan vere grunn til å stille det same
spørsmålet som for 11 år sidan: Er Nordvestlandet liv laga?
Midt i dette noko dystre biletet er Fjordantologien eit godt døme på
mobilisering av regionale krefter. Vi ønskjer god lesing vidare.

OVERSYN OVER ARTIKLAR
Artiklane i denne boka dekkjer ulike fagfelt og publikasjonstradisjonar. Vi
har freista å gruppere artiklane tematisk slik at det vert lettare å finne fram
i dei.
I sitt innleiingsforedrag til Fjordkonferansen 2014 teikna fylkesplansjef
i Møre og Romsdal, Olav Helge Haugen eit tankevekkjande bilete av
befolkningsutviklinga på Nordvestlandet. Dei unge kvinnene flyttar ut, tek
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høgre utdanning og flyttar i mindre grad enn før heim. Denne utviklinga
har hatt dramatiske konsekvensar over det som vi paradoksalt nok kallar
ein «mannsalder». Vil resultata av denne utviklinga etter kvart verte ein
grisgrendt og forgubba region i den nordre enden av Vestlandet? Dette foredraget er omarbeida til ein populærvitskaplege artikkel med den dekkjande
tittelen «Då damene drog: mot eit "marginalisert" Nord-Vestland?» Ved å
nytte statistikk og framskriving av befolkningsutviklinga ser ein konturane
av ei utfordrande framtid for denne regionen.
Ulike alternativ for regionalt folkevalde nivå vert drøfta i Jørgen Amdam
og Lars Julius Halvorsen sin artikkel. Dei vurderer fire regionalpolitiske
alternativ som vert sett opp mot ulike kommunestrukturar som kan bli
resultat av kommunereforma ein no arbeider med. Utfordringane i høve til
fragmentering og segmentering av styresystem i offentleg sektor vert drøfta.
Analyse viser at ei samanslåing av nokre av dei 19 fylkeskommunane vi har
i dag til 10–15 regionar er eit godt alternativ om kommunereforma halverer talet på kommunar. Skulle talet på kommunar reduserast til mellom
80 og 100 vil dette krevje ei meir omfattande reform av landsdelsregionane,
og dei må organiserast etter andre prinsipp enn dei fylkeskommunane vi
kjenner i dag. Det vert òg vurdert kva konsekvensar ei endring der ein går
bort frå prinsippet om at alle kommunar og fylkeskommunar skal ha like
oppgåver vil føre med seg.
Kommunane i Møre og Romsdal sitt møte med samhandlingsreforma
er temaet i Ingunn Gjerde, Harald Torsteinson og Turid Aarset sin artikkel. Dette arbeidet baserer seg på kvalitative intervju med informantar frå
leiinga i alle dei 36 kommunane i fylket. Reforma sine forventningar om
samarbeid mellom kommunane (horisontalt) og mellom nivåa (vertikalt)
vert analysert. Ambisjonane i reforma om å skape koordinerte tenester
gjennom «heilskapleg pasientforløp» ser ikkje ut til å ha hatt stor gjennomslagskraft. Desse funna vert drøfta i lys av ulike styringstradisjonar og
spørsmål om ny kommunestruktur.
Bjørn Asheim og Markus Grillitsches sin artikkel om smart spesialisering som veg til fornying i perifere regionar analyserer Møre og Romsdal
sett utanfrå. Dette arbeidet er ein del av eit større EU finansiert prosjekt om
smart spesialisering. Artikkelen gjer greie for kva ein meiner med omgrepet
«Smart specialisation» og nyttar teoretiske perspektiv som styrkjer denne
tilnærminga til innovasjonsdriven regionalutvikling. Metodisk byggjer arbeidet på analyse av relevante policy dokument og 17 intervju med sentrale
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aktørar i offentleg sektor, næringsliv og akademia. Artikkelen har som mål
å identifisere dei viktigaste faktorane som påverkar vegval («new path development») for smart spesialisering i ein perifer og produksjonsdominert
region som Møre og Romsdal. Studien illustrerer i kva grad strategiar som
smart spesialisering kan gi ekstra verdiskaping («added value») for Noreg.
Maria Kvalsvik Frøystad og Erik Nesset sin artikkel omhandlar geografiske kjelder til innovasjon for verksemder i den maritime klynga.
Innovasjonsevna til verksemder er avhengig av at dei kan omsette ny
kunnskap til nye produkt og tenester. Ein skil ofte mellom forskingsbasert,
såkalla "Science-Technology-Innovation" (STI) dominerte og meir erfaringsbaserte, såkalla "Doing-Using-Interacting" (DUI) dominerte innovasjonsog læringsprosessar (Jensen et al., 2007). Desse læringsprosessane går føre
seg saman med både regionale og globale aktørar innanfor og utanfor verdikjeda. Dei finn at regional DUI utanfor verdikjeda (konkurrentar) har
signifikant negativ effekt på innovasjonsevna. Derimot ser ein at DUI med
globale kundar/leverandørar innanfor verdikjeda har signifikant positivt
effekt på evna til innovasjon. Dei siste funna står i kontrast til mykje av den
tradisjonelle litteraturen på området der geografisk nærleik er sett på som
ein viktig faktor for innovasjon.
Innovasjon i offentleg sektor er fokus i dei to neste artiklane. Hans Petter
Iversen og Atle Ødegård drøftar innovasjon i offentleg sektor frå eit «kompleksitetsteoretisk» synspunkt. Dette arbeidet utviklar nye konsept og er
av meir teoretisk art. I dette perspektivet er både innovasjon og samfunnsutvikling kopla saman i relasjonar og prosessar som ein ikkje kan vite utfallet av. Dei drøftar innovasjon og ulikskap, der ulikskap er positivt med tanke
på innovasjon. Dette medfører til dømes eit positivt perspektiv på til dømes
tverrprofesjonelt samarbeid. Innovasjon knytt til leiing, der deltaking
og sjølvorganisering er viktige element, vert òg diskutert.
Artikkelen til Øivind Strand med fleire (Einang Alnes, Schaathun og
Berg) drøftar drivarar og hindringar for innovasjon i offentleg sektor. Dei
held røynslene frå det tverrfaglege prosjektet Arena for læring om velferdsteknologi (ALV) saman med forskingslitteraturen på området. Dei påviser
at drivarane for innovasjon i offentleg sektor er tydelege og sterke på det
overordna (makro) og på operativt (mikro) nivå, medan hindringane
synes å vere størst på det organisatoriske (meso) nivået. Desse hindringane
er karakterisert av fragmentering, pulverisering av ansvar og manglande
fleksibilitet i forvalting av lovverk, ressursar og budsjett.
14

Statleg styring og regional innovasjonspolitikk er temaet for Else Ragni
Ytterdal sin artikkel. Arbeidet tek utgangspunkt i empiriske funn knytt til
samhandling og fleirnivåstyring mellom Kommunal- og regionaldepartementet og fylka. Funna er relatert til kompensasjonsordninga for differensiert arbeidsgivaravgift og henta frå perioden kring forvaltingsreforma
i 2010. Forfattaren finn at statlege retningslinjer og krav til rapportering
fører til ei kjensle av mindre fleksibilitet og mindre handlingsrom for regionale aktørar. Denne utviklinga mot auka byråkratisering synest ikkje å vere
ein bevisst strategi. Artikkelen peikar på at samhandling knytt til denne
ordninga er prega av aukande statleg «top-down» styring med mål- og
resultatstyring og overnasjonal styring (EØS avtalen) som instrument.
Korleis kan innovative nettverk vekse fram i grisgrendte strøk? Dette
spørsmålet stiller Ingjerd Skogseid med fleire (Nesse, Heimset Larsen,
Skarbø og Ekström) i sin artikkel. Tittelen, «Tango for tre», spelar på den
vanskelege koordineringa mellom dei tre aktørane i Trippel heliks relasjonane: Styresmakter, næringsliv og akademia (Etzkowitz og Leydesdorff,
2000). Teoretisk vert det nytta ein kombinasjon av innovasjonsteori og
institusjonell teori. Forfattarane har gjennom ei mengde semi-strukturerte
intervju analysert fem nettverk i Sogn og Fjordane. Desse nettverka omfattar informasjonsteknologi, marin næring, frukt og bær produksjon, reiseliv og energi. Analysen avdekkjer drivkrefter og hindringar for utvikling
av innovative nettverk i rurale strøk. Artikkelen gir òg innspel om korleis
samhandling mellom aktørane i innovasjonssystemet kan bli betre.
Smarte regionar er temaet i Harald Yndestad sin artikkel. Konseptet
smarte regionar bygger på visjonen om meir kostnadseffektive offentlege
tenester. Framvokster av ny informasjonsteknologi gir høve til nye og «smarte»
teknologiske løysingar på mange ulike områder. Smarte nett («smart grid»)
er eit døme på dette, men òg smart teknologi, smarte media, smarte hus,
smarte transportsystem, smarte byar og smarte regionar. Artikkelen drøftar
resultat frå ei undersøking som er utført i samarbeid med Statens Vegvesen,
Ålesund kommune og Sunnmøre regionråd. Resultata frå undersøkinga
syner at konseptet smarte nett («smart grid») i energisektoren berre er eit
symptom på ei meir gjennomgripande endring av mange offentlege tenester.
Det blir påvist at desse endringane vil føre til ei dreiing frå funksjonsorienterte til meir systemorienterte løysingar og organisasjonsmodellar.
Kai A. Olsen og Geir Arne Svenning sin artikkel drøftar korleis små og
mellomstore verksemder kan nytte eigenutvikla IT løysingar for å skaffe
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seg konkurransefortrinn. Arbeidet tek utgangspunkt i ei rad døme frå tre
regionale verksemder i ulike bransjar. Forfattarane viser at eigenutvikling
av programvare kan gi store effektar for små og mellomstore verksemder.
Auke i kvalitet, effektivitet og kompleksitet på oppgåvene verksemdene
kan utføre vert påvist. Ein stor fordel med eigenutvikling er at ein unngår «mainstream» løysingar slik at verksemdene kan bevare både styrke
og eigenart.
Øyvind Helgesen og Øivind Strand sin artikkel om Region Skåne søker
å beskrive kva som har skjedd i løpet av dei 15 åra denne regionen har
hatt ei særskild stilling i høve til andre Svenske regionar. Tiltaka som er
sett i verk er mellom anna å fristille og modernisere offentleg sektor. Dei
stiller spørsmål om ein kan påvise eit skifte frå regional utvikling til regionutvikling. Gjennom analyse av ei mengde policydokument, rapportar og
forskingsartiklar vert det teikna eit bilete av kva som er oppnådd av resultat
i Region Skåne. Artikkelen grupperer desse resultata i tre områder:
1) Resultat oppnådd i høve til planar og mål. 2) Hovudresultat frå ein OECD
rapport om regionen. 3) Analyse av Region Skåne sin plass i det Svenske
innovasjonssystemet. Ei samla vurdering indikerer at Region Skåne har ein
sentral plass mellom Svenske len og regionar. Samspelet mellom styresmakter, næringsliv og akademia har vakt stor interesse frå ei mengde forskarar og politikarar internasjonalt. Den regionale utviklinga har i stor
grad skjedd gjennom prosessar som er styrt regionalt. Gir dette grunn til å
hevde at det utviklingsarbeidet som går føre seg i Skåne, ikkje er regional
utvikling, men regionutvikling?
At store idrettsarrangement og festivalar har ringverknader for vertsregionen har lenge vore kjent. Det er mindre kjent kor mykje pengar dei
besøkande faktisk legg att ved slike arrangement. Dette er utgangspunktet
for Grzegorz Kwiatowski og Ove Oklevik sin artikkel om direkte økonomiske verknader av store idrettsarrangement. Forfattarane har undersøkt
tre Norske World-Cup arrangement i hopp i 2013. Basert på intervju frå
870 tilskodarar konkluderer forfattarane med at til trass for mange tilskodarar, i dette høve 137 000, så er den direkte økonomiske effekten på vertsregionen besjeden og samla sett under 9 millionar norske kroner.
Mark Pasquine, Richard Glavee-Geo og Jon Ivar Håvold tek i sin artikkel opp korleis regionale matprodusentar kan nytte regionale merkenamn
i si marknadsføring. Artikkelen finn at ei regional merkevare vil bli oppfatta å ha høgre kvalitet enn nasjonale merkevarer innanfor den regionen
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der vara er produsert. På den andre side finn forfattarane at regionale
merkevarer blir oppfatta å ha lågare kvalitet enn nasjonale merkevarer
utanfor «heimeregionen». I denne studien blei jordbær frå ein «ukjend»
region i Noreg oppfatta å ha lågare kvalitet enn jordbær som berre var
merkte som norske. Dette er viktige funn med direkte verdi for mange regionale matprodusentar.
Bruk av sporingsteknologi (GPS) for personar med kognitiv svikt, er
tema for Helen Berg og Rigmor Einang Alnes sin artikkel. Arbeidet bygger
på røynsler frå eit prosjekt der GPS-sporing vart prøvd ut i 5 kommunar
på Sunnmøre. Det er gjennomført intervju med brukarar, pårørande og
helsepersonell før og etter at sporingseiningane vart tekne i bruk. Undersøkinga syner at det er knytt tekniske og organisatoriske utfordringar til
bruk av denne teknologien. Dei pårørande oppfattar ikkje sporing som
overvaking eller etisk problematisk, men heller som ei teknisk hjelp som
kan gi større fridom og tryggleik i kvardagen til den einskilde. Denne artikkelen demonstrerer korleis samspel mellom teknologi, brukar og tenesteytar kan gi nye og fleksible tenestetilbod i den regionale helsetenesta.
Korleis kan ulike fagmiljø mobilisere for å kunne gjennomføre større
og tverrfaglege forskingsprosjekt? Artikkelen til Robin Bye med fleire
(Rutle, Stene, Yndestad) er eit døme på korleis eit slikt prosjekt kan utformast. Fleire avdelingar ved Høgskolen i Ålesund har, saman med ulike
partnarar i offentleg og privat sektor, gått saman om å utvikle prosjektet
NAUTILUS21. Dette prosjektet tek sikte på å utvikle ein 3D simulator for
modellering, simulering og visualisering av kystnære farvatn. Simulatoren
er tenkt nytta til forsking, utdanning, innovasjon, industriell utvikling og
offentleg forvalting. Ein ønskjer å undersøke samspel av faktorar som til
dømes klimaendring, skipstrafikk, ureining og spreiing av fiskesjukdomar.
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Då damene drog: mot eit
marginalisert nordvestland?
Innleiingsforedrag på
Fjordkonferansen 2014
Ole Helge Haugen, Fylkesplansjef Møre og Romsdal Fylke
SAMANDRAG
I TV 2 serien «Da damene dro» reiste alle damene i ei norsk bygd bort i 10 dagar
og karane måtte klare seg aleine heime. På Nordvestlandet er ikkje verkelegheita like fortetta, men endå meir dramatisk. Som eg skal vise i denne artikkelen dreg damene i stor grad frå regionen, og dei kjem dessverre ikkje heim
etter 10 dagar. No er det slik at også unge menn dreg frå Nordvestlandet,
men det har ikkje dei same, langvarige konsekvensane. Sjølv om vi blir fleire
av oss her på kysten, utgjer vi ein stadig mindre del av Norges befolkning.
Nokre definisjonar
Først nokre avgrensingar og definisjonar. Når eg nyttar Nordvestlandet
som geografisk avgrensing er det Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane
eg meiner. Desse to fylka som iallfall har det til felles at dei er åleine om å
ha «og» i fylkesnamnet, men som sjølvsagt òg geografisk grensar til kvarandre. Generasjon er i denne artikkelen brukt som slektsledd, tida frå ein
organisme sin fødsel til vedkommande sitt avkom blir født. I dag er dette
litt over 30 år, medan den var litt under 30 år for ein generasjon sidan.
Eg tenkte difor å nytte 30 år som ein generasjon, men nokre av SSB sine
befolkningsstatistikkar går berre tilbake til 1986. For å gjere det enklare
både for forfattaren og dei som vert inspirert til å forske litt på eiga handa
vil eg nytte 28 år i dei fleste samanheng. No vil den skarpe lesar sjå at i
nokre samanhengar brukar eg 2013 og andre 2014. Det er når eg brukar
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gjennomsnittstal for året eg brukar 2013, då tal for heile 2014 ikkje var
klare for alle faktorar da dette blei ført i pennen.
Eg skal altså i denne artikkelen sjå på utviklinga i eit generasjonsperspektiv – kva har skjedd på 28 år når det gjeld kvinner og Nordvestlandet, og kva konsekvensar får det? Generasjonsperspektivet har òg ei anna
tyding i denne samanheng; korleis påverkar det som skjer i ein generasjon
neste generasjon? Det er nettopp dette som utløyser den store interessa for
damer – det er framleis berre dei som kan føde neste generasjon.
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Figur 1: Fødde, etter mora sin alder ved fødelen, data for Nordvestlandet.
Kjelde: SSB.

Som det går fram av diagrammet er dei langt fleste fødslane på Nordvestlandet av mødre i alderen 20–39 år. I dei vidare analysane vil eg derfor i
stor grad sjå på denne aldersgruppa. Det er utviklinga i denne aldersgruppa
kvinner som gir verkander for framtidige fødselstal.
Men det er enda ei årsak til interessa for damer, nemleg formell kompetanse, eller utdanningsnivå. Delen med høgare utdanning blant kvinner
har auka meir enn delen blant menn. I 1986 hadde 16 % av mennene og
13 % av kvinnene høgare utdanning. I 2013 har situasjonen snudd. 33 %
av kvinnene og 27 % av mennene har no høgare utdanning. I statistikken
(SSB) opererer ein med to utdanningsnivå for høgare utdanning:
1. Universitets- og høgskulenivå, kort som omfattar høgare
utdanning t.o.m. 4 år (kort).
2. Universitets- og høgskulenivå lang, omfattar utdanningar på meir enn 4 år, samt forskarutdanning (lang).
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Det er særleg på i gruppa "kort" at kvinnene er vinnarane. Allereie i 1986 var
det fleire kvinner enn menn med kortare universitets- og høgskuleutdanning. For ein generasjon sidan var ikkje skilnaden så stor, om lag 175 000
menn og 198 000 kvinner hadde ei slik utdanning, altså ein skilnad på om
lag 13 %. I 2013 har kvinnene dratt kraftig frå; heile 526 000 kvinner har no
kortare universitets- og høgskuleutdanning mot 361 000 menn. Det er altså
blitt meir enn tre gonger så mange kvinner med dette utdanningsnivået på
ein generasjon på landsbasis medan det "berre" har blitt ei dobling i same
tidsrom blant menn. I gruppa lengre universitets- og høgskuleutdanning
er bildet noko annleis. Her er mennene i fleirtal, både i 1986 og i dag. I
1986 var det meir enn fire gonger så mange menn som kvinner som hadde
utdanning på dette nivået, 82 000, mot 20 000. I 2013 er denne skilnaden
kraftig redusert då det no berre er om lag 1.3 menn per kvinne i denne
gruppa, 179 000 mot 137 000. Ser vi isolert på aldersgruppa 25–29 år er det
her langt fleire (25 %) kvinner enn menn med lengre universitets- og høgskuleutdanning. Det er altså kvinnene som har leia an i utdanningsrevolusjonen i Norge, og det er i dag langt fleire kvinner enn menn som tek høgare
utdanning, både kort og lang. Tilgangen på "ny" formell kompetanse finn vi
altså i størst grad blant unge kvinner.

Kvifor er høgare utdanning viktig?
De siste 30 årene har det vært en markant økning i andelen med høyere
utdanning i alle regiontyper. Forskjellene mellom regionene har likevel økt
over tid ved at de regionene som hadde det høyeste utdanningsnivået også
har hatt den sterkeste veksten, noe som tyder på stiavhengighet. De høyeste
utdanningsnivåene finner vi i regioner med utdanningsinstitusjoner, men
stiavhengigheten gjelder også uavhengig av dette.
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet
– Regionale utviklingstrekk 2014
Det eksisterer altså ein samanheng mellom utdanningsnivå og vekst,
noko som gjer at unge kvinner er ekstra interessante for Nordvestlandet.
Medan ein tidligare snakka om at arbeidskrafta flytta etter arbeidsplassane,
snakkar ein no meir og meir om at arbeidsplassane flyttar etter arbeidskrafta. Klarer ikkje vi som region å tiltrekke oss folk med høg kompetanse vil heller ikkje bedrifter som etterspør slik kompetanse etablere
seg eller utvide si verksemd her. Vi har sett argumenta blitt brukt mot
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regionen når statlege kompetansearbeidsplassar skal flyttast ut frå Oslo
eller ved nyetableringar.
Kompetansearbeidsplassutvalet som kom med si utgreiing for regjeringa i 2012 sa det slik:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvert år skapes 10–15 prosent nye jobber og nesten
like mange forsvinner
Nye jobber har høyere kompetansekrav enn de som
forsvinner
Veksten er dobbelt så høy i kompetanseintensive
næringer som i andre (32% vs 15%)
Veksten i kompetanseintensive næringer skjer i
storbyregionene
Jo mer desentrale regioner – jo større spredning i
utvikling
Privat tjenesteyting er det som skiller regioner.
Offentlig tjenesteyting viktig, men avledet av
befolkningsstørrelse
Har blitt fullt integrert i et felles europeisk arbeidsmarked – som betyr svært mye for fleksibilitet og
kapasitetstilpasning

Folketalsutvikling
Denne artikkelen ser særleg på utviklinga i gruppa kvinner 20–39 år av to
årsaker:
1. Det er utviklinga her som bestemmer framtidige
fødselstal.
2. Det er i denne gruppa at auken og andelen med høgare
utdanning er størst.
Men la oss starte med dei store utviklingstrekka: Ved inngangen til 2015
budde det noko over 370 000 menneske på Nordvestlandet. Dette er nesten
8 %, eller om lag 27 000 fleire enn i 1986. Dette er ein vesentleg lågare
vekst enn for landet samla, som i same periode var på 23 %, nesten 950 000
personar. Dei første 20 åra av denne perioden var veksten svak på
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Figur 2: Folketalsutvikling for Nordvestlandet. Kjelde: SSB.

Nordvestlandet. I åra frå 1986 til 2007 var den årlege veksten i folketalet i
gjennomsnitt 0, 1 %. I denne perioden var det òg år med nedgang i folketalet. I perioden 2007–14 er utviklinga dramatisk annleis, og den årlege
veksten i folketalen har auka til 0, 8 % i gjennomsnitt.
Auken i (arbeids-) innvandringa forklarer langt på veg denne utviklinga. Sjølv om vi ikkje har tal på nettoinnvandring fordelt på fylke lenger
tilbake enn til 1999, ser vi ein klar tendens. Før 2007 varierte nettoinnvandringa til Sogn og Fjordan og Møre og Romsdal mellom 900 og 1 600. I 2007
nærast dobla nettoinnvandringa seg til 2 800 før vi nådde (ein førebels?)
topp i 2012 med ei nettoinnvandring på 4 439 personar.
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Figur 3: Nettoinnvandring til Nordvestlandet. Kjelde: SSB.
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Sjølv om vi har hatt god vekst i folketalet dei seinare åra er sanninga at
veksten i resten av landet har vore langt sterkare. Det er faktisk slik at kvart
einaste år i den perioden vi studerer, 1986–2014 har folketalsveksten i landet samla vore sterkare enn i både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. På
desse 28 åra har det samla folketalet i landet vokse med heile 23%, medan
veksten på Nordvestlandet altså er på 8%, eller om lag ein tredjedel. Vi har
altså blitt 950 000 fleire nordmenn på ein generasjon, men berre 27 000,
eller i underkant av 3 % av desse finn vi på Nordvestlandet.
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Figur 4: Folketalsutvikling i prosent. Kjelde: SSB.

Kvinneflukt, myte eller sanning?
Er det ei myte at kvinnene dreg, eller er det slik at stor innvandring av
menn gjer at statistikken "lurer" oss? Viss det stemmer at kvinnene dreg,
kva konsekvensar kan det ha for samfunnsutviklinga? Eg skal ikkje studere
dei sosiologiske aspekta ved dette, men dei demografiske. Korleis verkar
"kvinneflukta" frå Nordvestlandet inn på vekst, samansetning og robustheit
i befolkninga?
La oss først slå fast at kvinnene dreg frå Nordvestlandet, ikkje dei fleste,
og ikkje i hopetal, men nok til at det over tid har verknader på korleis samfunnet vårt utviklar seg.
Frå 1986 til i dag har det blitt 12 250 fleire kvinner på Nordvestlandet,
ein auke på 8,3 %. Denne veksten er om lag like sterk som for menn, og gir
i seg sjølv ikkje grunnlag for å snakke om kvinneflukt. Går vi derimot litt
meir ned i tala finn vi meir interessante utviklingstrekk. Det er ved inn24

gangen til 2015 litt over 56 000 fleire kvinner i alderen 20–39 år i Norge
samanlikna med 1986. Dette er ein auke på 9,2 %. Langt svakare enn den
samla veksten, men langt sterkare enn på Nordvestlandet. I Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal er det no over 4 000 (4 150) færre kvinner i alderen
20–39 år enn det var i 1986, ein nedgang på 8,9 %. Vi ser den same utviklinga
i andre fylke utan storbyar – det er dei store by-regionane som synes å
vinne kampen om dei unge kvinnene. I Oslo har det i perioden 1986–2014
blitt over 40 000 fleire kvinner i alderen 20–39 år, ein vekst på formidable
52,5 %.
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Figur 5: Endring i talet på kvinner på Nordvestlandet, 1986–2014, fordelt på
alder. Kjelde: SSB.

Auken i talet på kvinner sidan 1980 talet har kome i gruppa over 40 år.
Dette har samanheng med at gruppa kvinner 20–39 år var stor generasjonen før, medan gruppa 40–59 år var relativt færre. Vi har altså ikkje
gjort noko særleg for å oppnå denne veksten, dei som allereie var her blei
verande, og blei eldre.
Sjølv om også unge menn flyttar frå Nordvestlandet, er det ein svak,
men konsistent, tendens at det flyttar ut litt fleire kvinner. Flyttetendensen
er langt sterkare i aldersgruppa 20–29 år enn i aldersgruppa 30–39 år.
Aldersfordelt flytting etter kjønn inkludert innvandring fordelt på fylke/
region publiserer SSB berre 10 år bakover.
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Figur 6: Utflytting frå Nordvestlandet, etter kjønn og alder. Kjelde: SSB.

Her ser vi at i gruppa 20–29 år ligg utflyttinga for Nordvestlandet på om lag
2 000 pr. år for begge kjønn, men det er konsekvent at det flyttar litt fleire
kvinner enn menn. I gruppa 30–39 år er tendensen den motsette, men på
eit nivå på om lag ein tredjedel. I sum betyr dette at i løpet av dei siste
10 åra har nesten 1 500 fleire kvinner enn menn i aldersgruppa 20–39 år
flytta frå dei to fylka.
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Figur 7: Utflytting 2004–2013 frå Nordvestlandet, 20–39 år. Kjelde: SSB.
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No er det likevel slik at det òg flyttar folk inn til fylket. I same tidsrom var
det kvart år litt fleire kvinner enn menn som og flytta inn til fylka. Dette var
likevel ikkje nok til å skape "kvinneflukt" då "kvinneoverskotet" her var om
lag 500 lågare enn utflyttinga.
Ser vi litt på aldersgruppa 16–19 år er tendensen enno klarare.
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Figur 8: Nettoflytting 16–19 år frå Nordvestlandet. Kjelde: SSB.

I denne aldersgruppa ser vi ein klar skilnad på kjønna når det gjeld flyttemønster. Kvinner, eller kanskje vi skal kalle dei jenter i denne alderen, flyttar i langt større grad ut frå fylka våre enn menn. Kvart einaste år dei siste
10 åra har det vore flytteunderskot i denne aldergruppa for jentene medan
det med eit unntak har vore flytteoverskudd for gutar. Dette påverkar
sjølvsagt og òg talet for aldergruppa 20–39 år. Har dei allereie flytta som
17 åring kjem dei naturleg nok ikkje med på statistikken for 20–39 år.
Denne utvikling har over tid gjort at nordvestlandet er blant dei
regionane i Norge der "kvinneunderskotet" i aldersgruppa 20–39 år er aller
størst.

Fødslar:
Ein treng vel ikkje vere rakettforskar for å ane at fødselstala på Nordvestlandet har gått nedover i denne tidsperioden. Talet på fødde vert bestemt
av talet på kvinner "i fødedyktig alder" og fruktbarheit, kor mange barn
kvinner får (i gjennomsnitt), også kalla fertilitet.
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Figur 9: Kvinner per 100 menn i Norske fylke. Kjelde: SSB.

Sjølv om fertilitetstalet har vist ein noko negativ trend dei siste åra, viser ei
samanlikning av gjennomsnitt for åra 1986–1990 og 2009–2013 at det ikkje
har vore stor endring på dette over ein generasjon. Faktisk er gjennomsnittet for dei fem siste åra marginalt høgare enn for dei fem første. Held
den negative tendensen vi har sett sidan 2009 fram vil det gi negative
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Figur 10: Fertilitet på Nordvestlandet. Kjeld: SSB.
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konsekvensar for fødselstala framover, men ser vi ein generasjon bakover
er ikkje dette av vesentleg betyding. Det er òg verdt å nemne at Nordvestlandet ligg marginalt over landet når det gjeld fertilitet, men dette ser ut
til å jamne seg ut. Slik er det òg med fertiliteten blant innvandrarkvinner.
Innvandrarkvinnene sin fruktbarheit, på landsbasis, har gått ned det siste
tiåret, frå 2,6 i 2000 til 2,1 i 2012. For alle kvinner i Norge samla, var fruktbarheten på 1,85 barn per kvinne i 2012.
Det er tilfeldige svingingar i fødslestal frå år til år. Skal vi samanlikne er
det også her betre å bruke gjennomsnittstal for nokre år for å utlikne desse
svingingane. Dei fem første åra av vår tidsserie vart det i gjennomsnitt fødd
4 611 i dei to fylka vi omtalar som Nordvestlandet. Dei fem siste åra var
tilsvarande tal 4 041, ein nedgang på 12,4 %
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Figur 11: Talet på fødslar på Nordvestlandet. Kjelde: SSB.

Årsaka til nedgangen i talet på fødde ligg altså ikkje i at kvar kvinne no får
færre barn enn dei gjorde for ein generasjon sidan, men at det er rett og
slett er færre kvinner til å føde desse barna.

Fødselsoverskot
No er ikkje talet på fødslar i seg sjølv eit mål på folketalsutviklinga. Sjølv på
Nordvestlandet døyr det folk kvart einaste år. Tek ein fødselstala og trekkjer frå talet på døde får vi fødselsoverskot. Frå ein topp i 1996 med like
over 1 200 i fødselsoverskot har det gått jamt nedover. Brukar vi også her
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Figur 12: Fødselsoverskot på Nordvestlandet. Kjelde: SSB.

eit gjennomsnitt for dei 5 første, og dei 5 siste åra av tidsperioden for å
samanlikne, kan vi konstatere ein nedgang frå 1 000 pr. år tidleg i perioden
til 771 mot slutten. Det betyr ein nedgang på 23 % på ein generasjon. Dette
er ein naturleg utvikling då vi blir stadig fleire eldre i befolkninga, og talet
på døde er ein funksjon av talet på eldre og gjennomsnittleg levealder.
Gjer vi ei framskriving av fødselsoverskotet til 2040 (SSB sine modellar
går ikkje lenger) basert på middels verdiar viser prognosane at fødselsoverskotet på Nordvestlandet vert redusert til under 150 per år. Gjer vi same
framskrivinga men føreset låg innvandring viser modellen eit fødselsunderskot på omlag 60 per år i 2040. Det er altså ikkje heilt umogeleg at
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Figur 13: Framskriving av fødselsoverskot på Nordvestlandet, låg innvandring.
Kjelde: SSB.
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vi er siste generasjon der det blir fødde fleire enn det døyr i dei to fylka på
Nordvestlandet. Dersom innvandringa ikkje held fram i same takt som i
dag, er det ei realistisk utvikling.

Innvandring
Som eg har vore inne på tidligare er (arbeids-)innvandring forklaringa på
folketalsveksten på Nordvestlandet dei siste åra. Utan innvandring ville
folketalsutviklinga sett heilt annleis ut. Utan den sterke innvandringa etter
tusenårsskiftet ville vi vore nesten 25 000 færre innbyggarar på Nordvestlandet enn vi er i dag. Gjer vi ei framskriving til 2040 med og utan innvandring viser prognosane ei auke i folketalet på litt over 60 000 frå dagens
370 000 til 430 000. Ein folketalsvekst tilsvarande 16 %. Gjer vi tilsvarande
framskriving utan innvandring viser tala en nedgang i folketalet på om lag
4 000 eller 1 %. Sjølv om det ikkje er realistisk med null innvandring dei
neste 25 åra, er nettoinnvandring lik null, eller kanskje under null ikkje
utenkeleg dersom nokre av dei som har kome dei siste åra reiser tilbake til
heimlandet. Dette illustrerer kor avhengige vi er blitt av innvandring for å
halde oppe folketalet i denne regionen.
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Figur 14: Befolkningsframskriving med og utan innvandring. Kjelde: SSB.
NB: her må ein merke seg at innvandrar som allereie er kome før 2015 også er
med i "øvrig befolkning", og innvandrar berre er "nye" etter 2014.
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Ser vi på utviklinga i arbeidsstyrken (befolkning 16–66 år) over same tidsrom får vi følgjande resultat:
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Figur 15: Framskriving av arbeidsstyrken med- og utan innvandring.
Kjelde: SSB.

Med innvandring om lag som vi har hatt dei siste åra er det bekrekna ein
auke i arbeidsstyrken på noko over 15 000 personar, ein auke på om lag
6,5 %. Det er verdt å merke seg at heile denne veksten er bekrekna kome
i Møre og Romsdal, og for Sogn og Fjordane viser prognosane ein nedgang liten nedgang i arbeidsstyrken sjølv med innvandring lik i dag. Utan
innvandring viser arbeidsstyrketala for 2040 ein nedgang på heile 30 000
samanlikn med i dag. Dette er ein dramatisk nedgang i personar i alderen
16–66 år på heile 12,5 %. Regionen under eitt har ikkje tidligare hatt nedgang i arbeidsstyrken, men Sogn og Fjordane har hatt det nokre år på slutten av 1990 talet og i 2006–7. Utan innvandring kan vi forvente nedgang
i arbeidsstyrken i begge fylka, nesten 20 % (13 437 personar) i Sogn og
Fjordane og nesten 10 % i (16 656 personar) i Møre og Romsdal.
Aldersfordelinga for ein folketalsvekst på omlag 60 000 fordeler seg forresten slik på dei ulike aldersgruppene:
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0–5 år

2014

2040

25 923

27 501

Endring
6,1 %

6–15 år

46 855

50 141

7,0 %

16–66 år

240 903

256 440

6,4 %

56 814

96 180

69,3 %

370 495

430 262

16,1 %

67 år eller eldre
SUM

Auken på nesten 70 % i aldersgruppa over 67 år kunne ein sjølvsagt skrive
ein eigen artikkel om, med det skal eg la ligge denne gongen.

Marginalisering
I overskrifta nytta eg marginalisert for å peike på ein mogleg effekt av den
demografiske utviklinga på Nordvestlandet. I følgje Store norske leksikon
betyr marginalisering : «det å gjøre mindre viktig, gjøre marginal». Blir vi
mindre viktige, i nasjonal samanheng, dersom vi utgjer ein stadig mindre
del av den samla befolkning i landet?
I 1986 utgjorde innbyggarane i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal
8,3 % av den samla befolkninga i landet. I dag er dette talet nede i 7,3 %.
Denne eine prosenten i skilnad kan då ikkje vere så farleg tenkjer du kanskje?
Då gjer du den klassiske feilen å blande prosent og prosentpoeng. Endringa
er på eitt prosentpoeng, men nedgangen er på 12 %. Til samanlikning
budde litt under 11 % av den samla befolkning i Oslo i 1986. I 2014 er dette
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Figur 16: Befolkning på Nordvestlandet-prosentvis del av Norges befolkning.
Kjelde: SSB.
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auka til nesten 12,5 %, ein auke på nesten 14 %. Folketalsauken i Oslo er i
denne perioden 5 gongar sterkare enn på Nordvestlandet (41 % mot 8 %).
Ser vi igjen fram mot 2040 viser prognosene av vi då vi utgjere 6,8 % av den
samla befolkninga i landet, innvandring eller ikkje innvandring.
Ei endring frå 8,3 % til 6,8 % verkar kanskje ikkje dramatisk, men på
under 2. generasjonar kan vi altså risikere å utgjere nesten 20 % mindre av
Norge si samla befolkning. Kva dette kan føre med seg av endring i ressurstilgang, prioritering frå sentrale myndigheiter og i kva grad vi blir lagt
merke til i den nasjonale debatten i framtida skal ikkje eg spekulere i, det
let eg andre gjere. Det er neppe nokon fordel i dei strukturdebattane som
allereie er i gang og dei vi må forventa kjem i åra framover.
Som tala klart viser held vi på å tapa kampen om dei unge kvinnene her
på Nordvestlandet. Tapar vi her har det to klare konsekvensar:
•
•

Vi tapar kampen om fødselsoverskotet og blir meir og
meir avhengige av innvandring for å halde liv i næringsliv og bygdesamfunn.
Vi taper kampen om den formelle kompetansen og om
kompetansearbeidsplassane

Skal vi klare å oppnå den veksten alle snakkar om ligg truleg svaret hos dei
unge kvinnene. Å auke allereie høge fertilitetstal, kvinnene på Nordvestlandet er blant dei som får flest barn i Europa, er nok ein fåfengt strategi.
Det er truleg òg vanskeleg å auke ei allereie rekordhøg innvandring? Det er
faktisk ikkje nok å snu tendensen til at dei jentene som er fødde her reiser
frå Nordvestlandet. Med fødselsunderskot i mange kommunar går ikkje ei
målsetting om folketalsvekst saman med ein strategi om å få "eigen" ungdom til å flytte heimatt – det er rett og slett ikkje nok til å skape vekst. Skal
vi få vekst må vi ikkje berre få tilbake ein større del av dei unge kvinnene
med røter i våre fylke, vi må tiltrekke oss fleire unge kvinner, frå resten av
Norge eller resten av verda. Korleis vi skal klare det har eg ikkje svaret på,
men eg trur det er 3 område som er særleg viktige:
1. Høgskulane.
2. Tettstadane/byane
3. Næringslivet/arbeidslivet
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Høgskulane
Vi veit at det er vesentleg mindre sjanse for at ein ungdom som er fødde
her og drar ut for å studere kjem tilbake enn at ein som er fødd utanfor vår
region som kjem hit for å studere her blir verande. Høgskulane på Nordvestlandet kan derfor vere ein avgjerande faktor i ein vekststrategi der unge
kvinner står sentralt. Høgskulane må då vere attraktive for unge kvinner,
ha nok kapasitet i forhold til folketalet samt tilby studie som svarar til
arbeidsmarknaden regionalt.
Delen kvinnelege studentar er i dag høgare ved våre høgskular enn i
resten av landet, noko som tyder på at skulane/studiane er attraktive for
denne gruppa. Brukar vi SSB sine statistikkar (det er ulike måtar å rekne
studenttal på) viser desse at vi i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal har
4,6 % av studentane i landet. Dette er lågt når vi veit at vi har over 7 % av
befolkninga, men er nok eit resultat av at vi ikkje har nokon storby med
universitet. Det er likevel verdt å merke seg at t.d. Hedemark med 3,8 % av
landet si befolkning har 3,3 % av studentane. Eit stykke på veg svarar nok
studietilbodet på høgskulane våre til behovet i arbeidsmarknaden lokalt/
regionalt, men dette må heile tida tilpassast ein arbeidsmarknad i endring.
Tettstadane/byane
Både forsking og registerdata viser at kvinner i større grad enn menn er
opptatt av urbanitet. Når våre byar og større tettstader opp i den konkurransen? Vi kan aldri kopiere Oslo eller Bergen fullt ut, men klarer vi å legge
til rette våre tettstadar og byar slik at opplevinga av urbanitet er tilstade?
Klarer vi å selje at kvardagen er enklare hos oss enn i storbyen, at det faktisk
tar kortare tid å kome seg på arbeid, hente ungar i barnehage og alt det
andre som høyrer kvardagen til?
Næringslivet/arbeidslivet
Utan spanande arbeidsplassar taper vi kampen om dei unge velutdanna, av
begge kjønn. Er arbeidsplassane her men vi klarer ikkje å formidle det? Er
arbeidsgjevarane på Nordvestlandet opptatt av å rekruttere unge kvinner?
Står vi fram som ein attraktiv region for denne gruppa, både for dei som er
fødde og oppvaksne her og dei som ser oss heilt utanfrå.
Eg skal ikkje prøve å svare på alt dette, men ein illustrasjon av likestillings-indeksen for Møre og Romsdal kan ein jo grunne litt over:
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Figur 17: Likestillings-indeksen for Møre og Romsdal.
Kjelde: Møre og Romsdal Fylke.

Med fare for å gjenta meg sjølv, taper vi kampen om dei unge kvinnene, kan
Nordvestlandet bli ein stadig meir marginalisert del av Norge.
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Alternativer for regionalt
folkevalgt nivå
Jørgen Amdam, Høgskulen i Volda
Lars Julius Halvorsen, Møreforsking
SAMMENDRAG
Artikkelen vurderer egnetheten ved fire regionalpolitiske alternativer sett
opp mot ulike kommunestrukturer som kan tenkes å oppstå gjennom den
pågående kommunereformen. Analysen bygger på ett sett kriterier for
regioninndeling, utledet fra en gjennomgang av samtlige offentlige utredninger med relevans for region- og kommunenivået fra 1970-tallet og
frem til i dag. Utredningene har også blitt brukt til å diskutere styringsutfordringer i norsk regional og lokalforvaltning med utgangspunkt i ulike
perspektiver på planlegging- og utviklingsarbeid. De viktigste utfordringene i forhold til dagens styringssystem er segmentering og fragmentering
av offentlig virksomhet og store territorielle variasjoner innenfor Norge,
noe som gir behov for mer governancebasert og fleksibel styring.
Analysen viser at en sammenslåing av noen av dagens 19 fylkeskommuner til 10–15 regioner er et godt alternativ om kommunereformen reduserer tallet kommuner til mellom 300 og 150. En større kommunereform
med reduksjon av antallet kommuner til mellom 80 og 100 vil kreve en mer
omfattende regional reform med landsdelsregioner, organisert etter andre
prinsipper enn dagens fylkeskommune.
Vi har også vurdert regionalpolitisk organisering opp mot en oppmykning av dagens prinsipp om at alle kommuner og fylkeskommuner
skal ha samme oppgaver. Vår vurdering er at en løsning der storbyene
gis fylkesstatus slik Oslo har i dag, vil gi økt kompleksitet og større
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samordningsutfordringer mellom by og land. En mer fleksibel modell,
der man beholder regionnivået i hele landet, men der kommunene tildeles
oppgaver etter deres forutsetninger for å løse dem, vurderes derimot som
en god løsning forutsatt at man klarer å etablere samarbeidsrelasjoner
preget av gjensidighet og tillit.

ABSTRACT
This paper discuss the governance efficiency of four alternative regional
political structures in Norway, in relation to alternative local political structures that can emerge from the ongoing municipal reform. The analysis
builds on a set of criteria for regional political structuring, deduced from
public committee reports between the 1970s and today. The committee reports are also used in discussions of challenges in governing Norwegian
regions and municipalities from different planning perspectives.
The most important challenges regarding the present Norwegian political system are both political and geographical. Politically it is a question of
segmentation and fragmentation of the public sector. Geographically it’s a
question of large territorial variations within Norway. To meet these challenges, a more flexible collaborative governance structure is required.
According to our analysis, an amalgamation of our 19 counties into
10–15 regions is a proper structural adaptation to a reduction in the
number of municipalities from todays 428 to between 300 and 150. If the
number of municipalities is further reduced to between 100 and 80, a more
radical regional reform is needed, built on more functional principles and
structured around larger metropolitan regions.
The paper also discusses a softer practice regarding the established
principle that all municipalities, regardless of scale, are obliged to conduct
the same tasks. We consider that a model, in which the larger cities are
granted the same status as the present regional political level, will result
in increased complexity and enhanced coordination problems. A flexible
model, in which the region and the municipalities negotiate the division
of tasks based upon the latter’s ability to solve them, can provide efficient
adaptations to territorial variations, provided that the actors are able to
establish cooperative relations characterized by reciprocity and trust.
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INNLEDNING
I denne artikkelen skal vi skissere aktuelle alternative funksjoner, oppgaver
og strukturer som kan ligge til et nytt regionalt folkevalgt nivå. Sammenhengen mellom mulige nye oppgaver og ulike alternativer for regional
inndeling blir vurdert og sammenlignet, med bakgrunn i ti kriterier for
regional organisering som har gått igjen i offentlige utredningsarbeider
tilbake til 1970-tallet. Artikkelen bygger på utredningen «Alternativer for
regionalt folkevalgt nivå» laget på oppdrag fra KMD som en del av arbeidet
med kommune- og regionreformen, se Amdam et al. (2014).
Analysen tar utgangspunkt i tidligere forsking og utredninger og følger vanlige analytiske spor (Amdam 1985; Amdam og Veggeland, 2011,
112–140) når målsettinger er rimelig klare:
a. Søke etter alternativ – i dette tilfellet i form av alternativ i tidligere utredninger – men som må bearbeides og
tilpasses til dagens forhold og om mulig også skissere
andre alternativ som utreder mener kan oppfylle overordna mål.
b. Søke etter og finne konsekvenser – for å gjøre dette må
det utvikles en oversikt over hvilke prinsipper og kriterier som er relevante og viktige for å søke etter, finne og
vurdere konsekvenser i denne sammenhengen – og på
det grunnlaget finne og vurdere konsekvenser av ulike
alternativ.
c. Vurdere alternativene opp mot hverandre med grunnlag
i aktuelle vurderingselement og konsekvenser av ulike
alternativ. Analysen skal illustrere hva som er fordeler og
ulemper med ulike alternativ.

Fylkeskommunens historie1
Innføringen av de to formannskapslovene med virkning fra 1838, en for
bykommuner og en for landkommuner, markerte starten på det lokale
selvstyret i Norge. I denne prosessen ble fylkeskommunen opprettet som

1

For en mer detaljert gjennomgang se Amdam, Halvorsen og Bakke (2014,15–17 og
24–37)

39

et indirekte valgt organ for å ivareta enkelte former for spesialisert tjenesteproduksjon på vegne av landkommunene. I årene 1850–1880 ble fylkeskommunenes oppgaver kraftig utvidet til å omfatte helsevesen, landbruksskoler, amtsskoler og vegvesen. Etter hvert ble fylkeskommunen også tildelt
ansvar for myndighetsutøvelse på en del områder.
Med oppbygningen av den norske velferdsstaten etter andre verdenskrig ble flere av de nye oppgavene i lokalforvaltning for krevende og
spesialiserte til at bykommunene kunne håndtere dem selv. I 1964 ble også
bykommunene, med unntak av Oslo og Bergen, innlemmet i fylkeskommunen. Mellom 1970 og 1980 ble dagens fylkeskommune med direktevalgte fylkesting opprettet. Samtidig ble oppgavene kraftig utvidet, særlig
innenfor videregående skole, sykehus og samferdsel. Perioden fra midten
av 1980-tallet til midten av 1990-tallet er kjennetegnet av en «rydding» i
oppgavefordelingen mellom stat og fylker der staten tok over ulike typer
høyere nivås profesjonsutdanninger fra fylkeskommunen mens fylkeskommunen tok over fagutdanninger på videregående nivå samt nye kulturoppgaver (NOU, 2000:22).
De siste 20 årene har fylkeskommunen vært under press. Perioden
fra 1995–2002 er kjennetegnet av en storstilt overføring av oppgaver fra
fylkeskommunen til staten, ikke minst ansvaret for spesialisthelsetjenesten.
Perioden fra 2002 og frem til i dag er preget av forsøk på å finne nye oppgaver og roller til fylkeskommunen. Det mest konkrete utfallet av dette
søket er en sterkere vektlegging av rollen som planlegger og samfunnsutvikler, fulgt opp med ansvar for større deler av vegnettet samt økt innflytelse over virkemiddelapparatet.
Mens fylkeskommunens oppgaver har endret seg betraktelig i perioden, har den geografiske fylkesinndelingen vært forbausende stabil. Som
geografiske enheter har fylkene og deres historiske forgjengere amtene og
lenene historiske røtter tilbake til før rikssamlingen i 1872. Med unntak
av Bergens innlemmelse I Hordaland i 1972 og enkelte grensejusteringer
har fylkesinndelingen vært uendret siden 1844. Strukturen har vedvart til
tross for at en rekke utredninger siden 1961 har anbefalt å redusere antallet
fylker. Spørsmålet om ny regioninndeling har blitt ytterligere aktualisert
av den pågående kommunereformen og av at statlige etater rundt millenniumskiftet forlot praksisen med å organisere seg etter fylkesinndelingen.
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Tidligere utredninger
Det regionale nivået har vært gjenstand for utredninger siden Scheikomiteens arbeid i perioden 1946–1962. På 1970-tallet ble reformarbeidet
organisert under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen, som
til sammen leverte 23 NOU’er. Hovedkomiteens to målutredninger (NOU,
1974:53 og NOU, 1988:38) introduserte flere overordnede prinsipper som er
lagt til grunn for de fleste senere utredningsarbeider. Christiansen-utvalgets utredning i 1992 (NOU, 1992:15) fulgte opp målsetningene fra Hovedkomiteen, men gikk mer konkret og systematisk til verks. Arbeidsmåten
var å utarbeide dimensjoner og kriterier for kommunal og fylkeskommunal inndeling og virksomhet. Kriteriene ble så brukt i drøftinger som
ledet frem til prinsipper for regional og kommunal inndeling. Prinsippene
herfra er senere lagt til grunn for flere utredninger i statlig og KS regi. Både
Christiansen-utvalget (NOU, 1992:15), Oppgavefordelingsutvalget (NOU,
2000.22) og Effektutvalget (NOU, 2004:2) tilrådde endringer i regioninndelingen. Det samme gjorde KS-finansierte utredninger som Selstad (2004).
I disse utredningene er det lagt stor vekt på prinsipper en regionendring
bør bygge på, krav til demokrati, effektiv produksjon, myndighetsutøvelse
og utviklingsarbeid. Vi bygger vår vurdering av alternativer på slike krav.
REGION FOLKEVALGT STYRING
En grunnleggende utfordring i denne analysen er det klassiske forholdet
eller dilemmaet i offentlig organisering knyttet til forholdet mellom territorium og funksjon (se blant annet Friedmann and Weaver, 1979).
De territorielle organisatoriske utfordringene er svært varierende i
Norge. Mens man i noen sentrale områder kan bruke såkalte Christallermodeller for regioninndeling i homogene områder for å analysere terskler
og rekkevidde til ulike funksjoner (Amdam, 1983), er størstedelen av
Norges territorium oppdelt av daler, fjell og fjorder og med hovedsakelig
oppstykkede lineære strukturer, noe Rokkan (1967; 1987a; 1987b) har pekt
på som særskilte utfordringer for offentlig politisk organisering. Analyse
av modeller må derfor ta hensyn til de store territorielle utfordringene vi
har i forhold til avstander, terreng, bosettingsmønstre, eksisterende lokalisering av funksjoner, kommunikasjoner m.m. Tilsvarende er eksisterende
og mulig framtidig organisering av offentlige og private strukturer som
kommuner, statlige organisasjoner, lokalisering av offentlige og private
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arbeidsplasser og funksjoner viktige elementer i vurderingen av hvilket geografisk rom så vel som hva slags oppgaver et regionalt folkevalgt nivå kan ha.
Et regionalt folkevald nivå må ha funksjoner/oppgaver som kan løses
bedre på dette nivået enn av kommuner eller stat. I stor grad vil dette henge
sammen med framtidig territoriell og funksjonell organisering av kommuner og stat. Analysen må derfor ta hensyn til alternativ for framtidig
kommunal organisering og dermed alternativer for effektiv oppgavefordeling. I prinsippet burde denne utredningen bygge på klare alternativer
for kommunal struktur og oppgaveløsning.
Tilsvarende er staten i dag territorialt organisert på svært ulike måter,
noe som gjør samarbeid og samordning vanskelig (Amdam og Veggeland,
2011:83–110). Ulike alternativ kan ha fordeler og ulemper i denne sammenhengen. Siden den fremtidige kommunale organiseringen ikke er
avklart når dette blir skrevet, må vi i analysen operere med ulike alternativer
for kommunestruktur og vurdere hvordan de vil samspille med alternative
regionmodeller.
Siden innlemmelsen av byene i fylkeskommunene i 1964 har det vært et
grunnleggende prinsipp at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha de
samme oppgavene. Unntaket fra dette såkalte generalistprinsippet er Oslo,
som både er kommune og fylkeskommune hva gjelder oppgaveansvar. I
pågående debatter er en slik byfylkestatus, samt andre oppmykninger pekt
på som mulige alternativer for storbyer og større byregioner. Vi vil derfor se
nærmere på slike modifiseringer av/brudd med generalistprinsippet.
En vurdering av hvilke funksjoner som kan ligge til et regionalt folkevalgt
nivå, henger nært sammen med funksjonelle utfordringer ved territorielle
grenser. Gitt de store territorielle forskjellene i Norge, kan det være aktuelt
å vurdere oppgavedifferensiering mellom ulike typer regioner og kommuner. Hvis for eksempel kommuner i utkantområde er store i areal, men
små i befolkning, kan det være at de bør ha færre oppgaver enn sentrale
og folkerike kommuner med små territorium. I så fall kan det være aktuelt
at et regionalt folkevalgt nivå har ulike oppgaver i ulike deler av landet.
For eksempel kan større kommuner organisere barnevernsoppgaver selv,
mens slike tjenester i utkantstrøk best kan løses av et regionalt folkevalgt
organ, eventuelt i samarbeid med kommuner. Slik politisk og administrativ differensiert organisering vil derfor være en aktuell dimensjon i denne
analysen. En slik løsning er for eksempel skissert i det siste KS-finansierte
scenarioet for kommunal fremtid (Selstad m.fl., 2012).
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Regional makt og organisering er viktig i denne utredningen. De to
maktutredningene (NOU, 1983:2; NOU, 2003:19) peker på at segmentering og fragmentering har redusert den politiske innflytelsen over offentlig
virksomhet, spesielt knyttet til territoriell samordning. Samtidig avhenger
det regionale nivåets politiske makt og innflytelse både av arbeidsdeling i
forhold til staten og til kommunene og av forholdet til næringsliv og sivilt
samfunn. Formell makt (myndighetsutøvelse) kan være viktig, men reell
makt kan være minst like stor om regionale politikere og organer fungerer
som initiativtakere, nettverksbyggere, arenabyggere, dagsordensettere
m.m. i forhold til andre aktører. Komplekse samfunn er i stor grad avhengig
av å «finne nye veier» gjennom aktiv kommunikasjon og samarbeid med
ulike aktører. Dermed må tradisjonell «government» suppleres med «governance» (Amdam og Veggeland, 2011). Under bestemte forutsetninger kan
det regionalpolitiske nivået ha en meget viktig rolle som samfunnsbyggende
utviklingsaktør og innovatør.

Figur 1: Det segmenterte samfunn (Amdam og Veggeland 2011).
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Som den første maktutredningen (NOU, 1982:3) påpeker, er det norske
samfunnet og spesielt offentlig virksomhet segmentert. Noe forenklet betyr segmentering i denne sammenhengen at koordinering og planlegging
innen sektorer som helse, samferdsel, landbruk m.m. er langt sterkere
internt enn i forhold til andre sektorer, som vist i figur 1. Selv om det kan
være indre spenninger mellom de ulike styringssystemene og nivåene
innen segmentet, overskygges dette av et fokus på å verne egen sektors
ressurser og posisjon i forhold til andre. Siden den norske velferdsstaten
foretar store omfordelinger gjennom statsbudsjettet, er posisjonering i
forhold til denne budsjetteringsprosessen svært viktig. Dermed får man en
kontinuerlig kamp mellom segmenter om posisjoner og ressurser (Amdam
og Veggeland, 2011).
Fylkeskommunal og kommunal planlegging og utviklingsarbeid har
hovedfokus på horisontal, også kalt territoriell, samordning (Amdam og
Amdam, 2000; Amdam, 2005). I følge planlovgivningen skal denne planleggingen ha fokus på samfunnenes ulike utfordringer sett i sammenheng
og dermed på tvers av segmenter. Kommunikasjoner skal vurderes opp mot
bosettingsmønster, lokalisering av arbeidsplasser og tjenester. Samordning
av sektorer blir dermed et overordnet perspektiv. Slik aktivitet har også
en klar demokratisk forankring fordi demokratisk virksomhet har sin rot
i de territorielle samfunnene man velges som representant for. Selv om
segmentering lett fører til at politikere kan spesialisere seg inn mot spesielle
segmenter, vil man som demokratisk valgt representant fra et bestemt geografisk område likevel være ansvarlig ovenfor velgere ut fra et territorielt
helhetsperspektiv. Det kan derfor være betydelige motsetninger mellom
demokratiske og segmenterte beslutningsprosesser.
Den siste maktutredningen beskriver samfunnsutviklingen og den
segmenterte statsstyringen som klare vinnere i forhold til politisk territoriell samordning. Indikatorer er at statlig virksomhet i økende grad er
organisert ut fra interne behov og uten fokus på behovene for territoriell samordning på lavere nivå enn statsnivået (NOU, 2003:19). Et synlig
utslag er at man har forlatt praksisen med å organisere statlig virksomhet slik som vegvesen, spesialisthelsetjeneste og NAV etter fylkes- og
kommunestrukturen.
Som den siste maktutredningen (NOU, 2003:19) peker på, er disse
samordningsutfordringene ytterligere forsterket ved en fragmentering av
segmentene, slik det er illustrert på figur 2. For eksempel har organiseringen
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av spesialisthelsetjenesten i regionale og lokale helseforetak flyttet dem fra
en demokratisk-byråkratisk logikk som preger staten, til en logikk preget
av markedstenkning, men uten et reelt marked og konkurranse. Som en
konsekvens har det oppstått samordningsutfordringer både mellom de
ulike helseforetakene og mellom foretakene og førstelinjetjenesten som
kommunene organiserer. Samhandlingsreformen er et forsøk på å møte
den siste utfordringen gjennom samarbeidsavtaler og med klare koblinger
til governance og partnerskap.
Fritt pasientvalg er på sin side et forsøk på å effektivisere allokeringen
av sykehustjenester ved å fremme konkurranse mellom helseforetakene.
Imidlertid blir slik konkurranse hindret av markedsimperfeksjoner i form
av ulik finansiering for pasienter bosatt innenfor og utenfor foretaksregionenes grenser. Samtidig skaper konkurransen mellom de regionale
helseforetakene styringssvikt, ved for eksempel å hindre at kommunikasjonsendringer som endrer de reelle omlandene til sykehus, blir fulgt opp av
tilsvarende justering av foretaksgrensene.

Stat
Fylke

Kommune

Org.

Marked Byråkra

Poli kk

Figur 2: Fragmentering av segment. (Amdam og Veggeland 2011)

Segmentering og fragmentering er ikke et spesielt norsk fenomen, men
preger alle moderne samfunn. I styrings- og planleggingslitteratur pekes
det på at den tradisjonelle kommandobaserte instrumentelle planleggingen
45

og styringen som preger byråkratisk styringslogikk (government), ikke
fungerer i fragmenterte strukturer. I stedet pekes det på at kommunikasjon og kollaborasjon, det som internasjonalt omtales som governance
(Allmendinger, 2009; Healey, 2006), er nødvendig. Forskjellene mellom
government og governance er forsøkt illustrert i figur 3. En grunnleggende
forskjell er at government benytter styringsprinsippet kommando fra toppen, mens governance er preget av avtaler utviklet gjennom samarbeid og
forhandlinger innrettet mot å håndtere konkrete utfordringer på tvers av
sektorer (horisontal samordning) og/eller mellom nivåer under statsnivået.
Government: Hierarkisk struktur
«Styring fra toppen»

Governance: «Flat» struktur
«Fleraktør- og flernivåstyring»

Direkte styring: Kommando og kontroll

Indirekte styring: Fleksibel beslutningsfatning – å få konsensus mellom mange
parter

Byråkratisk rutine

Et mangfold av praksis – fragmentering

Norm- og regeldrevet rutinepreget logikk

Avtalebasert styring, men også dialogdrevet regulerende praksis basert på
tradisjon, tillit, argumentasjon

Styrt av representative politikere og
byråkrater

Rettsliggjøring av politikk, og styrt av
profesjonelt lederskap og teknokrater

Demokratisk legitimitet og ansvar – forholder seg til «de overordna» i hierarkiet

Legitimitet knyttet til resultatoppnåelse, og
tillit i forhold til partnere og avtaler

Figur 3: Forskjeller mellom government og governance.
Kilde: Amdam og Veggeland (2011, 31)

De nye utviklingsoppgavene som fylkeskommunene ble tildelt ved regionreformen i 2010 er i stor grad preget av governance, å utvikle tett samarbeid
med kommuner, næringsliv, frivillige organisasjoner og statlig virksomhet
for å utvikle samfunnet, ikke gjennom kommando, men gjennom kunnskapsbasert dialog og gjensidige avtaler om ressursbruk og arbeidsdeling.
Government og myndighetsutøvelse følger en annen logikk enn governance og utviklingsarbeid. Mens myndighetsutøvelse er preget av å være
reaktiv og med likhet for alle, er utviklingsarbeid proaktivt og selektivt
(Amdam og Veggeland, 2011). De ulike styringslogikkene gjør det utfordrende for en og samme organisasjon å inneha rollen som government og
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samtidig praktisere governance. Den vanlige løsningen er å skille myndighetsutøvelse fra utviklingsarbeid, noe man har gjort mellom stat og
lokalforvaltningen (Offerdal, 1992) og mellom fylkesmannsembete og
fylkeskommune innenfor regionalforvaltningen, selv om skillet her etter
hvert har blitt mer flytende (Nilsen, 2013).
Om vi ser tilbake på figur 1 finner man ulike territorielle nivåer;
lokalsamfunn under kommuner, et nivå mellom kommune og fylke (oftest
bo- og arbeidsmarkedsregioner) og tilsvarende et «landsdelsnivå» mellom
fylke og stat. Dette er en idealmodell som blant annet er skissert av Selstad
(2004), men som er svært vanskelig å realisere i praksis. Dette gjelder ikke
minst i Norge med vår ekstremt varierende geografi. Noen av de minste
kommunene utgjør i realiteten lokalsamfunn, med en skole, en barnehage
og et pleie- og omsorgssenter. De fleste kommuner har imidlertid mange
lokalsamfunn med til dels motstridende interesser og noen omfatter ett
eller flere bo- og arbeidsmarked. Tilsvarende er det store forskjeller mellom fylkene. Mens noen er en del av et stort bo- og arbeidsmarked, har
andre mange bo- og arbeidsmarkedsregioner innenfor sine grenser, samt
bo og arbeidsmarkedsregioner som strekker seg over fylkesgrensene. Oslo
er både fylkeskommune og kommune og samtidig kjernen i en stor bo- og
arbeidsmarkedsregion.
Alternativer for regionalpolitisk organisering er knyttet til rommet mellom stat og kommune og må derfor tilpasses til mulige valg av statens og
kommunenes framtidige rolle i det norske styrings- og utviklingssystemet.
For å kunne utvikle og vurdere alternativer må vi derfor bygge på forutsetninger om framtidige endringer i statlig virksomhet og i kommunestruktur
og kommunale oppgaver.
Ovenfor har vi pekt på maktutredningenes konklusjoner om økende
segmentering og fragmentering og økende grad av sektorbasert planlegging og organisering. Vår vurdering er at det neppe på kort og mellomlang
sikt vil være mulig å gjøre store endringer i de statlige sektorenes makt
og organisering, i tilfelle må det gjøres av Regjering og Storting og med
en sterk tverrpolitisk mobilisering. Derfor bygger vi denne analysen på at
staten er fragmentert, at et regionalpolitisk nivå må forsøke å samordne
staten og at statlige strukturer isolert sett neppe lar seg forandre gjennom
en endring av folkevalgt regionalt nivå.
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KRITERIER FOR REGIONAL ROLLEUTØVELSE
En vurdering av ulike alternativer for regional organisering forutsetter ett
sett kriterier. I utviklingen av kriterier har vi forsøkt å identifisere hva det
har vært faglig og politisk enighet om over tid. Vårt empiriske utgangspunkt for å utvikle kriteriene er offentlige utredningsarbeider, i hovedsak
NOU’er eller tilsvarende, samt politiske debatter rundt disse. I vårt utvalg
har vi gått tilbake til utredningsarbeidene i regi av Hovedkomiteen for
reformer i lokalforvaltningen (1971–1989), som la grunnlaget for innføringen av dagens fylkeskommune, og fulgt de senere utredningene med
relevans for regionnivået frem til i dag. I denne perioden har vi identifisert
48 ulike kriterier, hensyn og prinsipper med relevans for inndeling av
regionnivået. Disse er syntetisert ned til ti kriterier som vi vurderer det
har vært bred enighet om, gjennom meningsfortetning samt meningsfortolkning i lys av sentrale debatter innen utvalgene og på Stortinget. Kriteriene er her sortert i fire hovedgrupper etter fylkeskommunens fire roller:
demokratisk arena, tjenesteprodusent, myndighetsutøver og planlegger og
samfunnsutvikler. Nedenfor går vi gjennom de ti kriteriene og begrunnelsen for å inkludere dem.
Demokratisk organ og arena
Hovedkomiteen (NOU, 1974:53) knyttet målsetningen om å styrke
demokratiet til prinsippet om folkesuverenitet, her forstått som at folkets
flertall skal gi den avgjørende innflytelsen over en sak. Avslutningsvis ble
demokratimålet presisert til to delmål: 1) å styrke folkevalgte nivåer og 2) å
legge til rette for kontakt mellom borgere og offentlige myndigheter for at
befolkningen lettere kan gjøre sine interesser gjeldende. Denne prinsippdiskusjonen synes å ha gitt opphav til to kriterier for demokrati som er
hyppig fremhevet i senere utredningsarbeider om regionnivået.
1. Demokratiet styrkes hvis tjenester og oppgaver underlegges folkevalgt kontroll
2. Demokrati bestemmes av innbyggernes relative innflytelse over saker som angår dem
Implikasjonen for regionalstrukturen er at demokratiet styrkes hvis regioninndelingen medfører at offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon blir
sterkere og/eller mer direkte underlagt folkevalgt kontroll og hvis region48

inndelingen fører til at beslutninger i større grad blir fattet utelukkende av
dem beslutningen angår, verken flere eller færre.

Tjenesteprodusent
Et overordnet mål med innføringen av dagens fylkeskommune med direkte
valg var å få til en mer praktisk og effektiv administrasjonsordning (NOU,
1974:53). I målsetningene ligger det både et ønske om kostnadseffektivisering og om et mer tidseffektivt, enklere og mer brukervennlig regelverk
og forvaltningsregime. I den andre målutredningen til Hovedkomiteen
(NOU, 1988:38) dreies fokuset mot tjenestenes kvalitet, ved at bedre
tjenester fremheves som en av de to hovedmålsetningene for det videre
reformarbeidet. Kvaliteten på offentlige tjenester og myndighetsutøvelse
har siden vært en gjenganger i utredninger av lokal og regionalnivået.
Avgrensningen av kriteriet varierer likevel mye.
Christiansen-utvalget (NOU, 1992:15) diskuterer tre aspekter ved kvalitet. Det første, som også vektlegges sterkest knytter kvalitetskriteriet til utfordringer ved å rekruttere kvalifisert arbeidskraft. Det andre aspektet er at
alle innbyggere skal ha tilgang på likeverdige tjenester. Dette aspektet ved
tjenestekvalitet er senere vektlagt av Distriktskommisjonen (NOU, 2004:19)
og Regionmeldinga (St.meld. nr. 12 (2006–2007)). Det tredje aspektet ved
kvalitet som Christiansen-utvalget drøfter er at befolkningen ikke bør
ha for lang avstand til regionsenteret og regionens funksjoner. Avstandskriteriet er fremhevet av Oppgavefordelingsutvalget (NOU, 2000:22) og
flere senere utredninger og Stortingsmeldinger. I lys av at ny teknologi
og nye kommunikasjonsformer i mange tilfeller gjør reiseavstand mindre
viktig, har vi valgt å omformulere kriteriet til tjenestenes og myndighetsutøvernes tilgjengelighet for innbyggerne. Vi vil altså fremheve to sett kriterier knyttet til rollen som tjenesteprodusent:
3. Kostnadseffektivitet ved tjenesteproduksjonen
4. Tjenestenes kvalitet, tilbyders kapasitet og kompetanse
og tjenestenes tilgjengelighet og likeverdighet
Et viktig forhold ved de to kriteriene er at de ofte må veies opp mot hverandre.
For eksempel vil hensynet til kostnadseffektivitet i mange tilfeller stå i et
motsetningsforhold til både tjenestekvalitet, tilgjengelighet og hensynet til
likeverdige tilbud.
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Myndighetsutøver
Flere av forholdene diskutert ovenfor påvirker egenskapene ved myndighetsutøvelse på likeartet vis. Dette gjelder særlig forholdet til kostnadseffektivitet og forholdet mellom kompetanse, kapasitet og kvalitet. Samtidig vil
kvalitetsindikatorens tilgjengelighet normalt være mindre avstandsbetinget
for myndighetshetsutøvelse enn for tjenesteproduksjon. Avstand mellom
saksbehandler og beslutningstaker kan også i en del tilfeller være en fordel
fordi det gir økt habilitet i saksbehandling, noe som blant annet påpekes av
Ekspertutvalget (KMD, 2014a).
Et annet ofte diskutert kriterium for regioninndeling er regionnivåets
forutsetninger for ivaretakelse av en samordningsfunksjon, noe som er
fremhevet i Hovedkomiteens andre målutredning (NOU, 1988:38) og er
senere opprettholdt av Christiansen-utvalget (NOU, 1992:15), Oppgavefordelingsutvalget (NOU, 2000:22) og de fleste senere utredninger om
regionnivået. Vi har altså kommet frem til tre sentrale kriterier knyttet til
rollen som myndighetsutøver:
5. Kostnadseffektivitet ved myndighetsutøvelse
6. Rettsikkerhet og brukervennlighet: kompetanse,
kapasitet og habilitet, saksbehandlingstid og
saksbehandlers tilgjengelighet
7. Ivaretakelsen av en regional samordningsfunksjon

Planlegger og samfunnsutvikler
Selv om samfunnsutvikler er en forholdsvis ny hovedrolle for fylkeskommunen, ble det allerede under Christiansen-utvalget (NOU, 1992:15)
utledet to sentrale prinsipper for regioninndelingen, med relevans for
utøvelse av samfunnsutviklerrollen. Det første prinsippet er at man
bør innrette regionene slik at utilsiktede virkninger av vedtak kommer
til syne i beslutningssystemet. Prinsippet er viktig for at beslutninger
skal fattes ut fra hva som gir størst mulig samfunnsnytte og ikke bare
ut fra hva som tjener beslutningstakende enhet. Kriteriet er nært knyttet til utfordringene med segmentering/fragmentering som ble påpekt i
de to makt- og demokratiutredningene (NOU, 1982:3; NOU, 2003:19),
Hovedkomiteens andre målutredning (NOU, 1988:38) og som lå til
grunn for Oppgavefordelingsutvalgets målsetning om samordning (NOU,
2000:18).
50

Det andre prinsippet er at regionene bør avgrenses slik at de naturlig
hører sammen. Christiansen-utvalget (NOU, 1992:15) knyttet dette prinsippet til funksjonalitet i forhold til grensene for bo- og arbeidsmarkedsregioner, ett argument som er opprettholdt i senere utredninger og blant
annet er sentralt i Ekspertutvalgets (KMD, 2014a; KMD, 2014b) kriterier
for god kommunestruktur.
Vi har i tillegg valgt å ta inn et kriterium for regioninndeling fra Selstad
(2004) i form av innbyggernes bør identifisere seg med regionsentrene og
regionen. Selv om dette ikke går eksplisitt frem i NOU’ene, er identifikasjon et svært hyppig brukt argument i politiske debatter om kommune- og
regionstruktur i den samme perioden. Vi kan altså sammenfatte tre sett
kriterier for regioninndeling:
8. Mulighetene for å utøve et helhetssyn og unngå
utilsiktede konsekvenser av sektorvedtak
9. Regionene's funksjonalitet og homogenitet.
Regiongrensene i forhold til bo og arbeidsmarkedsområder og næringssammensetning
10. Felles identitet. Forutsetning for at befolkningene skal identifisere seg med region og
regionsenter

KOMMUNESTRUKTUR
For å kunne vurdere hvor egnet en bestemt regionalstruktur er, må vi vurdere den opp mot mulige kommunestrukturer. Det er mer sannsynlig at
strukturen på det regionale folkevalgte nivået må endres på grunn av en
kommunereform enn motsatt. I vurderingen av aktuelle kommunestrukturer bygger vi på ekspertutvalgets utredninger (KMD, 2014a; 2014b), i
tillegg til andre tidligere utredninger og da særlig NOU (1992:15) og NOU
(2000:18).
Ovenfor har vi pekt på at norske kommuner er svært ulike, selv om
de i prinsippet har samme oppgaver basert på generalistprinsippet. En
hovedutfordring er at befolkningsunderlag som er nødvendig for å oppnå
tilstrekkelig kvalitet og effektivitet i kommunal oppgaveløsning varierer betydelig fra oppgave til oppgave. Eksempelvis gir 1000–2000 innbyggere et tilstrekkelig grunnlag for å drive en god barnehage, mens minst
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20.000 innbyggere er nødvendig for å drive et godt barnevern ut fra dagens
kompetanse- og kvalitetskrav (KS, 2014). Desentralisering av samordningsoppgaver og avanserte tjenester slik som i samhandlingsreformen, øker
kompleksiteten og dermed behovet for et større befolkningsunderlag. Om
kommunene skal løse avanserte oppgaver selv, må de ha større befolkning
enn i dag. Alternativene blir da enten kommunesammenslåing, interkommunale samarbeid eller at andre overtar oppgaven.
En gjennomgående erfaring fra det norske kommunale landskapet er
at det er sterk motstand mot kommunesammenslåing. Som en konsekvens
har alle omfattende strukturendringer blitt til gjennom tvang fra staten.
Etter frivillighetsvedtaket i 1995, som kan forståes som en motreaksjon på
tvangssammenslåingene etter de to Buvik-utvalgene (NOU, 1986:7; NOU,
1989:16), har det kun skjedd syv frivillige kommunesammenslåinger. Med
andre ord vil den fremtidige kommunestrukturen i stor grad avhenge av
hvilke virkemidler som Regjeringen oppnår flertall på Stortinget til å ta i
bruk. I vår vurdering av alternative regionstrukturer har vi tatt utgangspunkt i tre scenarioer for utfall av kommunereformen, som forutsetter ulik
grad av tvangsbruk, samt et scenario som baserer seg på en modifisering av
det såkalte generalistkommuneprinsippet.

Variert kommunepopulasjon (300)
En hypotese kan være at den sittende Regjeringen ikke får støtte for å
drive igjennom strukturendringer med tvang og at alle kommunesammenslåinger fortsatt baserer seg på frivillighet. Vi tror at utfallet av en slik
prosess, drevet frem av bottom up prosesser og utsikter til økonomiske
gulrøtter, vil redusere antall kommuner til omlag 300, men med mange
av de samme strukturelle utfordringene som i dag. I dette scenarioet får
man færre små kommuner, men de gjenværende små vil være kommuner
som enten er perifere, der det vil være ressurskrevende å sikre et forsvarlig
kvalitetsnivå på tjenestene. Problemet reduseres noe ved at en del av de små
kommunene vil være ressurssterke kraftkommuner.
Man får flere mellomstore kommuner spesielt slike som har «grodd
sammen» med felles arbeids-, bolig og sørvismarked og med et klart
sentrum, men som ikke blir oppfattet som dominerende. Det blir også flere
mellomstore «fellesinteressekommuner», der man slår seg sammen ut fra
felles interesser i forhold til avanserte tjenester, utviklingsoppgaver eller
maktbygging i forhold til statlige og andre sektorinteresser.
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Man får noen «byutvidinger», men ikke i et tilstrekkelig omfang til å
skape mer «dynamiske byregioner» slike Rattsø (2014) skisserer.

Store kommuner med unntak – de fleste med minst 15.000 innbyggere
Ekspertutvalget (2014 b) skisserer at kommunereformen bør fjerne dysfunksjonelle kommunegrenser som enten går gjennom tettsteder eller som
deler opp bo- og arbeidsmarkedsregioner. Hvis Regjeringen for støtte i
Stortinget til å bruke tvang for å samle slike områder innenfor funksjonelle kommunegrenser, kan det trolig oppstå en kommunestruktur med
150–170 kommuner med et gjennomsnittlig innbyggertall på i overkant
av 30.000. Dette samsvarer godt med dagens arbeidsmarkedsstruktur der
Gundersen og Juvkam (2013) identifiserer 160 bo- og arbeidsmarkedsregioner basert på senterstruktur og pendlingsavstand.
Ekspertutvalget anbefaler også at reformen skal resultere i kommuner
med minst 15.000 innbyggere. Gjennom en slik reform kan man etablere
en kommunestruktur med minst 15.000 innbyggere i minst 70 av landets arbeidsmarkedsregioner, som vil omfatte over 95 % av befolkningen.
Alternativt om man legger større vekt på funksjonalitet og mindre vekt på
nødvendig størrelse, kan man få løsninger der slike regioner blir splittet
opp i flere kommuner. Samtidig vil store landareal med liten befolking falle
utenfor og måtte handteres på andre måter.
Regionkommuner alle over 15.000 innbyggere (80–100)
Et tredje alternativ er at Regjeringen får støtte for å gjennomføre en reform
som sikrer at alle deler av landet skal tilhøre kommuner med minst 15.000
innbyggere. Dette vil føre til en sammenslåing av utkantkommuner med
spredt bebyggelse og manglende senter, enten til nærliggende regioner eller
ved at flere små regioner slås sammen uten å henge funksjonelt i sammen.
En alternativ regioninndeling er skissert av SSB med 89 handelsregioner, der de 10 minste har under 10.000 innbyggere, alle med svak senterstruktur og små forutsetninger for å løse dagens utfordringer (Rattsø,
2014). De fleste av disse regionene fremkommer ved at man slår sammen
flere isolerte arbeidsmarkeder og småsenteromland. I tillegg har 10 regioner under 15.000 innbyggere. Til sammen har disse 20 regionene ca. 200.000
innbyggere tilsvarende <4 % av landets befolkning.
En slik reform vil gi 80–100 kommuner, men noen få av dem vil ha
betydelige utfordringer knyttet til manglende senterfunksjonalitet, lange
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avstander, manglende sosial integrasjon, som må kompenseres av storsamfunnet om man skal oppnå rimelige kvaliteter i tjenestetilbudet. Utkantproblemene vil da være «delegert» til disse kommunene.

Fleksibel kommunestruktur – differensierte oppgaver
Gjennomgangen ovenfor illustrerer det store spennet i utfordringer knyttet til kommunestruktur, og demonstrerer at man ikke uten videre kan
løse kommunesektorens kapasitets- og kompetanseutfordringer ved å
presse hele det norske kommunale landskapet inn i et nytt kommunekart. Samtidig er det problematisk at de minste kommunene legger begrensninger for oppgavefordelingene mellom nivåene. En viktig årsak
til utfordringene er generalistkommuneprinsippet. Hva om man forutsetter en oppmyking av dette prinsippet slik at kommuner gis oppgaver
etter evne? Hva om man får en kommunestruktur som vesentlig bygger på funksjonelle kriterier men der generalistkommuneprinsippet blir
tolket slik:
1. Alle kommuner skal ha ansvar for grunnleggende
velferdsoppgaver som barnehage, grunnskole, SFO,
heimebasert omsorg og hyppig institusjonsomsorg.
Dette er oppgaver som kan produseres rimelig effektivt
av de aller fleste av dagens kommuner og som de fleste
innbyggere har hyppig kontakt med i sitt livsløp.
2. Regionalpolitisk nivå gis sammen med kommunene en
klar ansvarsdeling i forhold til staten.
3. Regionalt nivå gis et totalansvar for samfunnsutvikling
og offentlig velferdsproduksjon i sin region innenfor
avgrensingene bestemt i punkt 1 og 2.
4. Arbeidsdelingen mellom kommune og region er
fleksibel og blir avtalt gjennom samarbeidsavtaler men
generelt slik at store kommuner har større ansvar og
oppgaver enn små kommuner.
Dette innebærer at det regionale folkevalgte nivået både blir en «overkommune» og en «reservekommune» for aktiviteter som små kommuner selv ikke kan ta ansvar for. Modellen bygger i noen grad på scenarioet
«Modulen. Norge er et sammensatt land» i Selstad m.fl. (2012) og forslag
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fra Rattsø (2014). Sett i forhold til de innledende perspektivene er forholdet
mellom stat og region/kommune preget av government, mens samarbeid
og arbeidsdeling mellom region og kommune og andre samarbeidsparter
må preges av governance – at man sammen finner praktiske og effektive
løsninger på utfordringer.
I tillegg til disse aktuelle kommunale strukturene må også nevnes
en storbyreform der flere storbyområder kan få samme status som
Oslo. Dette vil kombineres med de andre alternativene i et eget punkt
nedenfor.

ALTERNATIVER FOR REGIONAL STRUKTUR
Under dette avsnittet vil vi skissere fire alternativer til dagens regioninndeling og vurdere disse opp mot dagens fylkesstruktur. Siden egnetheten ved hvert alternativ for regionstruktur vil avhenge av hva slags
kommunestruktur den fungerer opp mot, har vi vurdert hvert av hovedalternativene i sammenheng med et av de tidligere skisserte utfallene av
den pågående kommunereformen. Nedenfor skisseres disse alternativene
summarisk. Deretter oppsummeres vår vurdering av de ulike alternativene
opp mot dagens situasjon. Før vi går nærmer inn på begrunnelsen for
disse vurderingene. Denne artikkelen bygger på en tidligere utredning
gjennomført av Amdam et al. (2014), der det gis en mer utførlig beskrivelse av alternativene.
Hovedalternativer for region og kommunestruktur
–– 0-alternativet – dagens fylkesinndeling i kombinasjon
med 300 kommuner.
–– Alternativ 1. Sammenslåing. Noen av dagens 19 fylker
slåes sammen slik at man får 10–15 regioner, der alle
får minst 200.000 innbyggere. Regionnivåets politiske
status vil være som i dag, med direkte valg til regionting. Alternativet bygger på Oppgavefordelingsutvalgets
(NOU, 2000:22) anbefaling og vurderes her opp mot en
kommunestruktur med 300 kommuner.
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–– Alternativ 2. Landsdel. Dagens fylker oppløses og det
etableres syv landsdeler etter funksjonelle kriterier. Det
forutsettes direkte valg til regionting, at fylkesmannen
oppløses og at landsdelsregionene overtar betydelige
oppgaver fra underliggende statlige etater. Landsdelen
vil stå friere vis a vis staten til å finne regionalt egnede
løsninger. Alternativet vurderes opp mot en kommunestruktur med 80–100 regionkommuner.
–– Alternativ 3. Storby med fleksibel regionalpolitisk
organisering. Generalistprinsippet forlates og kommune
deles inn i fire kommunegrupper. De største storbyene
gis et totalansvar tilsvarende kommunale og fylkeskommunale oppgaver (Oslo-modellen). Utenom storbyene har regionene varierende oppgaver i forhold til
kommunene avhengig av deres størrelse og kompetanse, der de minste kommunene kun beholder
ansvaret for basistjenester og lokal utviklingsarbeid.
Alternativet tar utgangspunkt i et scenario med
150–170 kommuner.
–– Alternativ 4. Fleksibel regionalpolitisk organisering.
Generalistprinsippet forlates. Landet deles inn i 10 til
15 regioner som får et overordnet ansvar for regional
planlegging og utvikling i hele regionen og ansvar for
at alle innbyggere har gode velferds- og samfunnsforhold. Kommuner gis ansvar for velferdsproduksjon,
utviklingsarbeid, samfunnsplanlegging m.m. i forhold
til størrelse og kompetanse og i tett samarbeid med
regionen. Alternativet tar utgangspunkt i et scenario
med 150–170 kommuner.
Alternativene og tilhørende summarisk vurdering fremgår av tabellen
nedenfor.
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Tabell 1: Oppsummering av alternativ sammenlignet med dagens situasjon.
Demokrati

Tjenesteproduksjon

Myndighetsutøvelse

Planlegging og
utvikling

Totalt

0-alternativet
19 fylker
ca. 300 kommuner

Som i
dag

Svakt
negativt

Som i dag

Som i
dag

Svakt
negativt

Sammenslåing
10 til 15 regioner
ca. 300 kommuner

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Landsdel
7 regioner og 80–100
region-kommuner

Positivt

Positivt

Klart positivt

Positivt

Positivt

Storby med fleksibel
regionalpolitisk
organisering
– ca. 150–170 kommuner

Svakt
positivt

Svakt
negativt

Negativt

Svakt
negativt

Svakt
negativt

Fleksibel regionalpolitisk og kommunal
organisering.
10 til 15 regioner
150–170 kommuner

Klart
positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Positivt

Kriterier
Alternativ

Nærmere vurdering av alternativene

0-alternativet
I dette alternativet forutsettes det en reduksjon av antall kommuner til
omtrent 300, og med en variasjon i innbyggerantall ikke ulik dagens. Fylkeskommunestrukturen er den samme som i dag med eventuelle grensejusteringer på grunn av endringer i kommunegrenser. Alternativet forutsetter
små endringer i arbeidsoppgaver mellom stat, fylkeskommune og kommune. Valgordninger m.m. er som i dag. Alternativet kan fungere med en
moderat kommunesammenslåing, men blir problematisk om antall kommuner reduseres til for eksempel 150 eller 80. I en slik situasjon kan man
forvente økte politiske konflikter mellom et svakt regionalt nivå og et sterkt
kommunalt nivå, spesielt i de minste fylkene. Med få kommuner er det også
sannsynlig at fylkeskommunene tømmes for funksjoner, ved at arbeidsoppgaver blir overført fra fylkeskommunene til kommunene, samtidig
som de minste fylkene begrenser muligheten for at fylkeskommunen kan
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få tilført nye oppgaver fra staten. At de utarmede fylkene må forholde seg
til større kommuner med betydelig ressurser og kompetanse kan også gi
større utfordringer i forhold til myndighetsutøvelse, samfunns- og arealplanlegging og utviklingsarbeid.
Sammenslåing
Tallet fylkeskommuner reduseres til 15 eller færre regioner, hver med minimum 200.000 innbyggere ved sammenslåing. Antallet kommuner reduseres til ca. 300. Alternativet forutsetter små endringer i arbeidsdeling
mellom fylkeskommune og kommune, men siden alle fylkeskommuner
har over 200.000 innbyggere kan flere oppgaver delegeres fra stat til fylke.
Valgordninger er som nå. Alternativet bygger på prinsipper utviklet av
Christiansen-utvalget (NOU, 1992:15), Oppgavefordelingsutvalget (NOU,
2000:22) og andre utredninger rundt år 2000.
Alternativet fremstår som positivt i forhold til dagens situasjon. Dette
alternativet er det mest robuste mot variasjon i kommunestruktur og kan
fungere minst like godt med ca. 150 kommuner. Dette gjelder spesielt på
området utviklingsarbeid, fordi det blir færre kommuner å forholde seg til
og dermed større muligheter til direktekontakt og samarbeid. Om antall
kommuner blir ca. 80 kan det være problematisk med så mange regioner
som 15, men med 10–12 regioner bør det kunne fungere. Dess færre kommuner og regioner, dess mer blir dette alternativet likt landsdelsalternativet
i struktur og konsekvenser.
Landsdel
Norge inndeles i syv regioner ut fra funksjonelle kriterier og med betydelig
overføring av oppgaver innen spesielt utvikling og innovasjon, forskning
og utdanning m.m. fra stat til region. Alternativet bygger på en utredning
Tor Selstad gjorde på oppdrag for KS i 2004 (Selstad, 2004). Regionene blir
politisk sterke organer for å kunne samordne offentlig virksomhet og for
å kunne samarbeide proaktivt med næringsliv, frivillighet og kommuner.
Kommunene er ordnet i en funksjonell kommunestruktur (ca. 80 kommuner
bygd på SSBs markedsregioner) der alle kommuner har minst 15.000 innbyggere slik at de kan være kompetente samarbeidsparter med landsdelene
og effektive velferdsprodusenter. Det er direkte valg til landsdelstyrene.
Slik dette alternativet er skissert her fremstår det som bedre enn dagens
situasjon, men med en del utfordringer og forbehold. Demokratisk kan

58

alternativet være positivt om store oppgaver overføres fra staten til
regionene og med reell politisk maktstyrking av regionnivået. Samtidig
øker avstanden mellom velger og politiker kraftig, noe som kan gi opplevd
svakere representasjon blant velgerne. Lokalpolitikerens ombudsmannsrolle blir også svekket. Alternativet vil gi mer effektiv tjenesteproduksjon
og myndighetsutøvelse sammenlignet med dagens situasjon, og dette vil
forsterkes om regionene får reell makt til å tilpasse slik virksomhet til
regionens spesielle behov og situasjon. Også utviklingsarbeid kan bli mer
effektivt hvis regionene forholder seg til relativt få kommuner.
Alternativet forutsetter en struktur på region- og kommunenivå som
bygger på funksjonelle prinsipper og senter/region hierarki. En slik struktur er vanskelig å tilpasse de spesielle geografiske forholdene i Norge.
Selstad (2004) anbefaler syv regioner. I debatten knyttet til dette forslaget
har mange pekt på utfordringene knyttet til konkurranse og manglende
samarbeid mellom byer, innad i flere av de foreslåtte landsdelene. Dette
medfører en risiko for en todeling av det regionale Norge, mellom splittede og lite handlingskraftige regioner og regioner som opptrer som sterke
politiske enheter. Ut fra dette hensynet kan 10 til 12 regioner være mer
formålstjenlig. En inndeling i 10 til 12 regioner lar seg også lettere kombineres med flere kommuner enn 80.
Storby med fleksibel regionalpolitisk organisering
Generalistprinsippet forlates og kommune deles inn i fire kommunegrupper der de minste har ansvar for basistjenester og lokal utvikling, de
største storbyene tildeles et totalansvar tilsvarende kommunale og fylkeskommunale oppgaver (Oslo-modellen). Utenom storbyene opprettholdes
en trenivåmodell, der regionnivået har varierende oppgaver i forhold til
kommunene avhengig av sistnevntes størrelse og kompetanse. Antallet
kommuner er redusert til ca. 150, av disse 4 til 6 med storbystatus, 10 til 15
med byregionstatus, men også over 50 distriktskommuner med lave innbyggertall. Storbyene og fylkene/regionene vil være sentrale men adskilte
regionale utviklingsaktører. Det er indirekte valg til regionforsamlingen,
dvs. direkte valg til to nivå – kommunestyre og Storting.
Modellen bygger på ideer presentert av Rattsø (2014), som fokuserer på
at kommunal organisering bør bygge på de store byene og deres omland
for å gi en mer dynamisk nærings- og samfunnsutvikling. Han skisserer
at inntil de 20 største byregionene kan få en status tilsvarende Oslo. For å
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kunne fange opp ulike utfordringer hos by- og landkommunene, kombineres Rattsøs storbymodell med Selstad m.fl. (2012) forslag om å dele kommunene i fire grupper, der oppgavene differensieres etter innbyggertall.
Alternativet kan være effektivt for å løse interne utfordringer i byregioner
og for å stimulere vekst i disse, men fremstår i en nasjonal og regional sammenheng som mer utfordrende enn dagens fylkesstruktur. Demokratisk er
dette en to-nivå modell med direkte valg på kommune- og statsnivå, men
de større byene vil utvilsomt måtte opprette bydeler slik tilfellet er i dagens Oslo. Utenom storbyene gjenetableres ordningene man hadde frem til
1975 med indirekte valgte regionale forsamlinger og et tilhørende byråkrati
dominert av staten. Alternativet vil gi økt kompleksitet og svekke regional
samordning og planleggings- og utviklingsarbeid ved at man etablerer et
skille mellom by og land.
Fleksibel regionalpolitisk organisering
Generalistprinsippet forlates til fordel for et system der oppgavefordelingen
skjer gjennom governanceprosesser mellom region og kommune. Landet
deles inn i 10 til 15 regioner som får et overordnet ansvar for regional
planlegging og utvikling i hele regionen og for at alle innbyggere har gode
velferds- og samfunnsforhold. Kommuner tildeles ansvar for velferdsproduksjon, utviklingsarbeid, samfunnsplanlegging m.m. ut fra deres
forutsetninger og i tett samarbeid med regionen. Alle kommuner gis likevel
ansvar for kommunal basisvirksomhet som barnehage, skole, SFO og hjemmebasert omsorg. Kommuner som slår seg sammen vil kunne få større oppgaver, i tett samarbeid med region og nabokommuner. Antall kommuner
vil derfor kunne variere over tid. Den governancepregede styringsformen
krever tettere kontakt og samarbeidsrelasjoner. Modellen vil derfor fungere
best med relativt få kommuner i hver region og trolig ikke flere enn 15.
Det er direkte valg til tre nivå; kommunestyre, regionstyre og Stortinget.
Regionene er valgkrets til Stortinget, kommunene til regiontinget. Modellen bygger på scenarioet «modul» presentert i Selstad m.fl. (2012), men
her modifisert ved at vi har introdusert full fleksibilitet i arbeidsdelingen
mellom kommune og region.
Dette er en modell der governance; tett samarbeid mellom aktører for
å finne de beste løsningene knyttet til lokale og regionale utfordringer, er
hovedprinsipp for planlegging og utvikling. Dette alternativet er det mest
radikale sammenlignet med dagens situasjon fordi både struktur, oppgaver
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og arbeidsmåter forutsettes endret. Derfor er det også vanskelig å vurdere
virkningene fordi disse er avhengig av om regionene lykkes i samarbeidet
med kommunene og om man greier å legge om arbeidsformen fra «styring
fra toppen» til samarbeid og fleksibilitet.
I prinsippet skal det utvikles avtaler mellom region og hver kommune
om hvilke oppgaver som skal løses av kommunen og hvilke regionen har
ansvar for. Dette er tilsvarende prinsipp som i samhandlingsformen, der
samarbeidet mellom helseforetak og kommune er regulert av avtaler.
Om man lykkes med å utvikle et tett samarbeid vil en slik modell gi stor
fleksibilitet til å finne gode lokalt og regionalt tilpassede løsninger innen
så vel tjenesteproduksjon som utviklingsarbeid. Derfor vurderer vi dette
alternativet som klart bedre enn dagens situasjon.
Alternativet er likevel risikabelt. På den ene siden kan det regionale
nivået lett utvikles til å bli en sterk «overherre» som reduserer lokalpolitisk
makt. Om man har mange og små kommuner øker sjansene for slik overstyring. Slike utfordringer kan reduseres om man har relativt få kommuner
og med relativt stor egenmakt som dermed blir mer likestilte partnere. På
den andre siden forutsetter governancestyring velutviklede sosiale relasjoner og tillit mellom partene. Der er derfor en risiko for at man får et
skille mellom velfungerende regioner kjennetegnet av godt utviklede innbyrdes relasjoner og mindre velfungerende regioner der samhandlingen
ofte vil ta form av svarteperspill om underfinansierte oppgaver mellom
region og kommune og mellom de enkelte kommunene. En måte å unngå
uheldige spillsituasjoner er å lage et forutsigbart system mer i tråd med
modellen Selstad m.fl. (2012) skisserer, der kommunene tildeles en konkret
oppgaveportefølje ut fra befolkningsstørrelsen.

AVSLUTNING
I analysene og vurderingene har vi pekt på utfordringer knyttet til sammenhengen mellom en kommunereform og regionreform, utfordringer
ved generalistprinsippet, geografisk inndeling av regioner og demokratiets rolle på regionalt nivå. Vi har også pekt på utfordringer knyttet til
demokrati, utviklingsarbeid og regional samordning i vårt fragmenterte
samfunn. Analysen viser at det er et potensielt motsetningsforhold mellom
produksjon/myndighetsutøvelse og utviklingsarbeid i flere av de utredede
alternativene for regionstruktur.
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Den spesielle utfordringen man har på regionalt nivå er samordning
av offentlig og privat virksomhet og planer, på en slik måte at man får best
mulig regional utvikling gjennom effektiv bruk av private og offentlige
ressurser. Segmentering og fragmentering hindrer funksjonelle regionale
sammenhenger fra å komme frem i beslutningsprosesser, noe som svekker helhetssynet i planleggings- og utviklingsarbeid. Som vi har vist vil
en effektiv håndtering av aktiviteter som omfatter flere nivåer, forutsette
utviklingsledelse og tett samarbeid mellom sentrale aktører på tvers av
nivåene.
Økende kompleksitet i samfunnet stiller derfor økende krav til styring
etter governanceprinsipper, der man søker løsninger på konkrete utfordringer ut fra den regionale og lokale konteksten (Amdam og Veggeland,
2011). Den fleksible løsningen med tett samarbeid mellom region og
kommune er opplagt en god løsning om man klarer å etablere tillitsfullt
samarbeid og god arbeidsdeling, noe som i seg selv er krevende og med
betydelige utfordringer som vist av Innes and Booher (2010) og Healey
(2006).
Med Norges geografi med store variasjoner i lokale og regionale utfordringer og forutsetninger for å håndtere dem er det svært krevende å
utvikle en modell for kommunal organisering og oppgavefordeling som
passer i hele det kommunale og regionale terrenget. Tolkingen og praktiseringen av generalistprinsippet, vil derfor være avgjørende for virkningen av region- og kommunereformen. En mulighet vi har diskutert er å
forlate eller omdefinere generalistprinsippet og utvikle en mer fleksibel
kommune- og regionalpolitisk struktur som er bedre tilpasset de store
variasjonene i norsk befolkningssammensetning og geografi? Dette er den
grunnleggende ideen bak scenariet «Modul» i utredningen «Scenarier for
kommunesektoren 2012–2037» utarbeidet av Selstad et al. (2012). I dette
alternativet vil kommunene, i samråd med regionnivået, tildeles oppgaver
etter deres forutsetninger for å løse dem. En vellykket implementering av
en slik modell forutsetter et tett samspill mellom kommune og region og
at regionene står med ansvaret for å utføre eller allokere de oppgavene og
tjenestene som kommunene selv ikke kan eller bør løse.
Denne modellen forutsetter en radikal nytenkning om arbeidsdelingen
mellom stat, region og kommune og som klart bryter med prinsippene i
den funksjonelle statlige organiseringen vi har i dag, preget av segmentering, fragmentering og sterk statsstyring. Slik sett er dette lite sannsynlige
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endringer uten en sterk mobilisering nedenfra. Samtidig peker maktutredningene på at segmentering og fragmentering er de største truslene
for demokratiet (NOU, 2003:19). En vellykket implementering av fleksibel
lokal og regional organisering vil føre til en maktstyrking av lokale og regionale politiske organer og at aktiviteter og funksjoner får en mer helhetlig
innretning lokalt og regionalt.
Samtidig er en slik modell mer avhengig av gode samarbeidsrelasjoner
mellom regionnivået og kommunene enn dagens styringsmodeller, noe
man lettere kan oppnå med færre kommuner per region enn i dag. En slik
modell egner seg derfor trolig best ved en kommunestruktur med 150–170
kommuner. Det er likevel en risiko for tilløp til uheldige spillsituasjoner i
regioner preget av svakere sosiale relasjoner og tillit. En måte å håndtere
dette på er å redusere fleksibiliteten og heller innføre et forutsigbart system
for tildeling av oppgaveportefølje til ulike grupper kommuner.
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Kommunenes møte med
samhandlingsreformen
– om grensekryssinger
med og uten kart
Ingunn Gjerde, Harald Torsteinsen og
Turid Aarseth, Høgskolen i Molde
SAMMENDRAG
Artikkelen analyserer hvordan kommunene i Møre og Romsdal har møtt
samhandlingsreformens forventninger om horisontalt og vertikalt samarbeid. Et hovedfunn er at reformens ambisjoner om å skape koordinerte
tjenester ved hjelp av helhetlige pasientforløp, ikke ser ut til å ha hatt særlig
gjennomslagskraft. Funnene drøftes i lys av ulike styringstradisjoner og
spørsmål om ny kommunestruktur.
Artikkelen er basert på kvalitative intervju med informanter på
ledelsesnivå i samtlige 36 kommuner i fylket. I tillegg benyttes data fra en
nasjonal survey blant kommunale helseledere.
INNLEDNING
I denne artikkelen stiller vi spørsmål om hvordan kommunene i Møre og
Romsdal har gått fram for å iverksette samhandlingsreformen.1 Vår tilnærming til samhandling som begrep og fenomen, er kritisk spørrende.
Reformen har en timing og retorikk som på slående vis matcher mer
generelle internasjonale strømninger der samhandling og samarbeid nå
framstår som sterke ideer og idealer for offentlig styring.

1

Arbeidet inngår i den nasjonale evalueringen av samhandlingsreformen (EVASAM).
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Samhandlingsreformen ble innført fra 1.1.2012, og har som mål å sikre
bedre vertikal og horisontal samordning av helsetjenester. St.meld. nr. 47
(2008–2009) peker spesielt på behovet for å utvikle pasientforløp på tvers
av tjenesteområder og forvaltningsnivå. I tillegg er nærhet en sentral verdi
og en begrunnelse for å flytte tjenester dit folk bor.
Vi ser helhetlige pasientforløp som en form for operasjonalisering av
reformens samhandlingsambisjoner. Det å studere pasientforløp er interessant og viktig, både i seg selv, men også fordi måten kommunene løser
dette på muligens kan gi en pekepinn på hvordan en lykkes med samarbeid
generelt. I tillegg vil resultatene av en slik studie kunne avdekke muligheter
og utfordringer knyttet til det å skape et regionalt samarbeid.
Samhandlingsreformen er både en arbeidsdelings- og en samhandlingsreform og forventningene til kommunene er sammensatt av to ulike element.
For det første skal de ta større del av behandlingsansvaret for utskrivningsklare pasienter som trenger rehabilitering eller andre former for oppfølging,
og de skal (innen 1.1.2016) etablere øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Dette
stiller krav til kryssing av formelle organisasjonsgrenser for å opprette kontakt mellom kommuner og helseforetak og i noen tilfeller mellom kommuner. For det andre utfordres kommunene på å bygge opp koordinerte
tjenestetilbud internt, dvs. krav om grensekryssing i egen organisasjon.
Grensekryssinger mellom organisasjoner i iverksettingen av offentlig politikk er ikke noe nytt, men samhandlingsreformen stiller forventinger til
sømløshet, der tjenester skal forenes på en slik måte at pasienten verken skal
merke eksterne eller interne grensekryssinger.
Mens mye av evalueringsfokuset i samhandlingsreformen dreier seg om
måloppnåelse i tjenesteproduksjonen (for eksempel reduksjon i sykehusinnleggelser og færre overliggende utskrivningsklare pasienter), er vi i denne
sammenheng opptatt av hvordan kommunene selv vurderer sin evne til
å finne fornuftige løsninger i spenningsfeltet mellom krav til faglig forsvarlighet og nærhet. Samhandlingsambisjonene i reformen omfatter tre
ulike former for grensekryssing som er aktuelle for kommunal iverksetting:
1. Grensekryssing mellom spesialisthelsetjenesten og
kommunene
2. Grensekryssing mellom kommuner
3. Grensekryssing mellom tjenesteområder og enheter
internt i den enkelte kommune
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Vi vil her avgrense oss til de to første punktene, dvs. eksterne grensekryssinger, og stiller spørsmål om det er særtrekk ved måten kommunene i
Møre og Romsdal har tilpasset seg forventningene i reformen. Videre er vi
opptatt av om iverksettingen kan ha relevans for regional utvikling og kommunestruktur – og omvendt: Hvordan vil eventuell ny kommunestruktur
påvirke muligheten til å realisere målene i samhandlingsreformen? Ved
hjelp av teoretiske betraktninger omkring ulike styringsmodeller analyserer
vi samhandlingsreformen og kommunenes arbeid med å iverksette den.

SAMHANDLINGSREFORMEN OG NY KOMMUNESTRUKTUR
Samlet sett uttrykker samhandlingsreformen store ambisjoner på kommunenes vegne: De skal overta krevende tjenester og disse tjenestene skal
utføres både bedre og billigere enn hva som har vært tilfelle tidligere. Slike
ambisjoner er ikke ukjent i kommunesammenheng, og samhandlingsreformen skiller seg ikke vesentlig fra andre velferdsreformer der kommunene har en sentral rolle som iverksettere (for eksempel HVPU- og
psykiatri-reformen). I litteraturen omtales gjerne dette som kommunalisering av velferdsstaten (Ramsdal m.fl. 2002).
Rommetvedt mfl. (2014) peker på at de norske helsereformene bærer
preg av sekvensiell målforfølgelse. Overføringen av ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten i 2002 representerer en
betydelig grad av sentralisering. Ti år seinere kommer samhandlingsreformen med vekt på desentralisering. Den siste reformen går svært
langt, i alle fall på det retoriske plan, når det gjelder å løfte opp og fram
kommunene og deres ansvar for å utvikle en bedre og mer helhetlig helsetjeneste. Og det er ikke snakk om å instruere kommunene på detaljnivå i
hvordan dette skal gjøres. Begreper som likeverd (mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten), partnerskap og samarbeidsavtaler viser at det her
er tale om en svak reformdesign, der nasjonale myndigheter gir kommuner
og helseforetak frihet til å finne lokale løsninger (Rønhovde, 2012). De
lovpålagte samarbeidsavtalene mellom kommuner og helseforetak fremstår slik som en myk form for lovgivning, eller det som i internasjonal
faglitteratur omtales som "soft law" (Abbott og Snidal, 2000). Innenfor
lovens minstekrav kan avtalepartene tegne sine egne kart og bestemme
hvilke ruter de vil følge – og dermed også hvilke grenser som skal krysses
og hvordan dette skal gjøres.
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Parallelt med iverksetting av samhandlingsreformen er spørsmålet om
kommunestruktur aktualisert. I 2014 la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg først fram en delrapport om ny kommuneinndeling i mars og deretter
en sluttrapport i desember (Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2014 a og 2014 b). Utvalgets anbefaling er at kommunene bør ha minst
15 000 til 20 000 innbyggere for å sikre god oppgaveløsning. Kommunenes
forpliktelser i samhandlingsreformen brukes aktivt som argumenter for
behovet for større kommuner. Hva dette forslaget kan komme til å bety for
det videre samarbeidet mellom kommunene om iverksetting av samhandlingsreformen, er vanskelig å forutse. En åpenbar utfordring er at parallelt med at kommunene oppfordres til å skape et tillitsfullt, horisontalt
samarbeid seg imellom, opplever de nå en usikkerhet og risiko for å bli slått
sammen til større kommuner, noe som lett åpner opp for spill og skjulte
agendaer. Hvordan dette kan tenkes å påvirke samhandlingsreformens
videre skjebne, skal vi komme tilbake til i diskusjonsdelen.

SAMHANDLING SOM UNIVERSALMEDISIN
Samhandlingsreformen omtaler de fleste typer organisatoriske utfordringer
som spørsmål om samhandling – enten det dreier seg om behov for koblinger langs en tidslinje, mellom styringsnivå, fag eller på tvers av geografi.
Dette er på ingen måte nye spørsmål eller utfordringer innen helse- og
omsorgstjenestene. Det nye ligger i den sterke vekten som legges på samhandling i helsepolitikken (Melby og Tjora, 2013:13). En slik vektlegging
er imidlertid lett å forstå. Dersom det virkelig er slik at samhandling kan gi
oss en bedre helsetjeneste uten at det koster mer, kan en på denne måten
slippe vanskelige avveininger mellom ansvarlig pengebruk og ønske om
kvalitetsforbedring (Bukve og Kvåle, 2014).
Samhandling kan ses som et tidstypisk honnørord, som i alle fall et
stykke på veg har fortrengt samordningsbegrepet fra den politiske arena.
Men det er klare likhetstrekk i måten de to begrepene brukes i artikulering av problemer og løsninger. For det første tas det for gitt at mangel
på samhandling/samordning er et stort og økende problem. For det andre
opereres det med et lavt presisjonsnivå, og begrepene viser både til mål og
middel: Det er et mål å øke samhandlingen/samordningen samtidig som
økt samhandling/samordning er et middel for å redusere kostnader, øke
tjenestekvalitet etc.
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I tillegg til samhandling og samordning føyer også samarbeidsbegrepet
seg inn i gruppen av beslektede honnørord, og i dagligtale ser vi at samhandling og samarbeid brukes om hverandre. Men det er ikke bare i det
praktiske liv at samhandling og samarbeid framheves som viktige og etterstrebelsesverdige løsninger på komplekse utfordringer. Innen empirisk
forskning og teoriutvikling har interessen og publiseringsaktiviteten økt
sterkt de siste 10–20 åra. Begreper som "partnership", "network", "cooperation", "collaboration", "co-production" etc. anvendes stadig oftere i internasjonal faglitteratur, gjerne i tilknytning til begrepet "innovation" (se f.eks.
de to første numrene av tidsskriftet Public Management Review i 2014).
Noen teoretiske betraktninger omkring disse begrepene kan hjelpe oss
til å forstå samhandlingsreformen og kommunens arbeid med å iverksette
denne. Følgende "storyline" forsøkes konstruert: Tradisjonell offentlig
forvaltning ("traditional public administration" eller "old public management", ofte forkortet PA) ble i løpet av 1980-tallet utfordret og avløst av en
bedrifts- og markedsinspirert offentlig forvaltning ("new public management" – Hood, 1991), mens det vi dag ser er framvekst av samarbeidsorientert offentlig styring ("new public governance" – Osborne, 2010;
"networked community governance" – Stoker, 2011), eller på norsk "samstyring" (Røiseland og Vabo, 2012).
Den anerkjente forvaltningsforskeren Christopher Pollitt er en av dem
som stiller kritiske spørsmål om hvor nytt partnerskap, nettverk og samarbeid er. Han mener at det diskusjonen egentlig dreier seg om er koordinering (Pollitt, 2003), med andre ord en tematikk som er grunnleggende til
stede i alle former for organisering og samfunnsstyring. Noe av argumentasjonen i den nye forskningen er imidlertid at koordineringsutfordringene
er blitt mer komplekse og at en derfor trenger andre eller i alle fall flere
løsninger. Noe forenklet kan følgende teoribaserte koordineringsmekanismer skisseres: For det første, ordrer, regler og standardisering ("hierarki") som gjerne assosieres med tradisjonell offentlig forvaltning; for det
andre, økonomiske incentiver, konkurranse og kontrakter ("marked") som
er viktige ingredienser i NPM; og for det tredje, gjensidig avhengighet, tilpasning og støtte, samt nærhet og tillit ("nettverk") som kjennetegner NPG
(Ouchi, 1981; Rhodes, 1999; Osborne, 2011; Jacobsen og Thorsvik, 2013)
og "networked community governance", (Stoker, 2011).
Hierarkiet kan sies å ha fungert tilfredsstillende i en periode der offentlig forvaltning var mindre og mer enhetlig. Med økt vekst og kompleksitet
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i de offentlige oppgavene økte også behovet for desentralisering og agentifisering (Pollitt et al., 2004), ikke minst for å avlaste det politiske-administrative sentrum i offentlig sektor. Behovet for økt profesjonalitet, både faglig og
ledelsesmessig, kombinert med større krav om måloppnåelse og kostnadseffektivitet innen stramme budsjettrammer, bidro til at bedrifts- og markedsløsninger etter hvert fikk stort gjennomslag. Styring på armlengdes avstand
ble et viktig begrep samtidig som dette også innebar nye koordineringsutfordringer. Etter hvert som en erfarte økende problemer med fragmentering,
forsøk på å unndra seg styring, manglende eller mangelfullt innsyn, økonomiske misligheter osv. (OECD, 2002; Christensen og Lægreid, 2007; Torsteinsen, 2012; Renå, 2013), oppstod det et behov for å knytte ulike aktører tettere
sammen og skape et mer målrettet og bedre koordinert samspill mellom dem,
f.eks. innen offentlig tjenesteyting. Dette synes å være noe av bakgrunnen for
den senere tids interesse for å utvikle mer forpliktende samarbeidsløsninger,
enten en omtaler det som partnerskap, nettverk eller noe annet.
Utviklingen har imidlertid også tvetydige trekk i den forstand at noen
vektlegger forpliktelse og samordning så sterkt eller på en slik måte at den
frivillighet, gjensidighet og likhet mellom parter som gjerne forbindes med
NPG-tenkningen lett kommer i bakgrunnen. I stedet ser en økt interesse
for makt, strategi og hierarki. Noe av dette kan samles under begreper som
"joined-up governance" (Pollitt, 2003), post-NPM (Christensen og Lægreid,
2007), "wiring it up". (Schick, 2002) og the Neo-Weberian State (Bouckaert
og Pollitt, 2011).
Vi har allerede omtalt reformen som kjennetegnet av en svak reformdesign. I dette ligger at sentrale myndigheter har nøyd seg med å beskrive
noen formelle rammer og så overlatt til kommuner og helseforetak å
bestemme hvordan reformen skal utformes og iverksettes lokalt. De teoretiske perspektivene kan hjelpe oss til å identifisere elementer fra ulike styringstradisjoner i samhandlingsreformen.
Ut fra hierarkiperspektivet skulle en kunne forvente en top-down tilnærming til utforming og iverksetting av samhandlingsreformen med bruk
av regler, instrukser og standardløsninger som viktige styringsverktøy.
Dersom vi i stedet tar utgangspunkt i NPM-perspektivet ville det være mer
rimelig å tenke seg at virkemidler som økonomiske incentiver, konkurranse
og kontrakter ville bli hentet fram. Om vi til sist ser på utforming og iverksetting av reformen ut fra et nettverksperspektiv, ville vi forvente større
vektlegging av frivillighet, gjensidighet og tillit mellom likestilte aktører;
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tilnærmingen ville være mer preget av bottom-up prosesser. Drivkraften
her ville komme nedenfra i form av gjensidig nytte, i alle fall på litt sikt.
Hierarkiet gjenkjenner vi ved at statlige myndigheter har lagt de formelle rammer for reformen, f.eks. i form av to lover med tilhørende forskrifter
og pålegg om at partene skal inngå samarbeidsavtaler. Det er i denne
sammenheng verdt å merke seg at den offisielle engelske oversettelsen av
begrepet samhandlingsreform er "The Coordination Reform". Dette kan
indikere at reformen også bygger på en vertikal, hierarkisk logikk, og ikke
bare en horisontal samarbeidslogikk som den norske betegnelsen "samhandling" signaliserer.
Markedet kommer til syne i bruk av økonomiske incentiver, ikke minst
"boten" på (p.t.) ca. 4000 kroner som en kommune må betale dersom den
ikke kan ta imot en utskrivningsklar pasient som er hjemmehørende der.
Nettverket som styringsmodell kommer til uttrykk gjennom det at partene selv er overlatt ansvaret med å etablere, videreutvikle og formalisere
samarbeidet seg imellom innen de "soft law/soft regulation"-rammene som
staten har lagt. I denne sammenheng kan utvikling av pasientforløp tjene
som en indikator (av flere) på hvor godt en lykkes med å skape et samarbeid kjennetegnet av nettverksegenskaper.
De tre styringstradisjonene kan tenkes å sameksistere f.eks. ved at ulike
virkemidler gis sekvensiell oppmerksomhet eller at de modifiseres gjennom gjensidig tilpasning. Men hierarkiet, markedet og nettverket kan også
utfordre hverandre med ekskludering eller pervertering som resultat. En
studie av kommunenes forhandlingspraksis i samhandlingsreformen viser nettopp at formalisering av samhandlingen mellom partene i avtalene,
bidrar til å fortrenge nettverksarenaer preget av reell faglig meningsutveksling og diskusjon (Hansen, Helgesen og Holmen, 2014).
Vi har også pekt på at selve samhandlingsbegrepet kan fungere som et
honnørord. Slike ord kan ha en viktig symbolsk funksjon, særlig i endringsog reformsammenheng (Weiss, 1981). De vekker positive assosiasjoner og
signaliserer vilje til handling. Begrepsfamiliene sam- og på engelsk coleder lett tankene i retning horisontalitet, altså situasjoner der vi som frie
og likestilte aktører gjør noe sammen. Dermed kan relasjoners vertikalitet
kamufleres og konflikter og interessemotsetninger bli hindret i å tre tydelig
fram når slike tvetydige begrep legges til grunn. Samhandling blir derfor en
universalmedisin som kan åpne for ulike strategier og løsningsalternativer.
Helhetlige pasientforløp kan være en slik strategi.
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OM PASIENTFORLØP
Pasientforløp er i utgangspunktet en metodikk utviklet til bruk i sykehus
der man har utformet standardiserte, diagnosebaserte forløp. Arbeidet med
pasientforløp har pågått siden midten av 1980-tallet. Konseptet er kjent under
flere betegnelser som "behandlingslinjer" eller "Managed Care". Disse begrepene har en noe snevrere betydning enn begrepet pasientforløp. I utgangspunktet var dette ment som standardiserte behandlingsprotokoller for å
dokumentere minstestandarder i behandlingen. Fra 1990-tallet så man i større
grad på pasientforløp som et verktøy for forbedring, og som sådant fikk det
utbredelse i USA og Europa, særlig i Storbritannia, Nederland og Belgia (Helljesen, 2007). I den senere tid ser vi også at pasientforløp er blitt koplet til interessen for "lean management" (Karlsen, Haugland, Gamme og Rolfsen, 2014).
Det finnes to hovedretninger innen standardiserte pasientforløp. Den ene
retningen stammer fra Storbritannia og retter seg inn mot å implementere
ulike "guidelines" som gjerne har en høy detaljeringsgrad. Innen denne skoleretningen brukes gjerne betegnelsen "Integrated Care Pathway" (ICE). Den
andre retningen stammer fra USA. Den er mindre detaljorientert og mer
rettet mot nøkkelintervensjoner i forhold til pleiearbeidet. Denne retningen
bruker gjerne betegnelser som "Care Pathway", "Clinical Pathway" (CP).
Med utgangspunkt i internasjonalt anerkjente definisjoner har også
norske sykehus utarbeidet veiledningshefter og håndbøker for forløpsarbeid
(Vadset, 2012). Det brukes ulike begrep som behandlingslinjer, pasientforløp og standardiserte pasientforløp med noe varierende definisjoner. I
Helse Midt-Norge brukes begrepet på følgende måte:
Et standardisert pasientforløp er implementering av en dokumentert beskrivelse av et planlagt pasientforløp for en definert
diagnosegruppe, forankret i faglig evidens og koblet til effektiv ressursutnyttelse og målbare resultat. I det beskrevne pasientforløp
inngår både kliniske og ikke-kliniske prosedyrer, tid og samhandling. (Veiledningshefte – standardiserte pasientforløp 2009).
Denne bruken synes å ha klare likheter med ICE, mens beskrivelsen i
samhandlingsreformens dokumenter i større grad er i overensstemmelse
med CP.
Uansett er det klart at pasientforløp, som representerer et av hovedgrepene i samhandlingsreformen, må regnes som eksportvare fra spesialisthelse72

tjenesten (Rosstad mfl., 2013), dvs. at spesialisthelsetjenesten legger viktige
premisser for hvordan pasientforløp skal forstås og praktiseres. Metodikken
skaper forventninger om klassifisering og tidslinjer basert på faglig evidens.
Spørsmålet er hvor godt denne måten å operasjonalisere samhandlingsambisjoner passer i kommunene?

METODE OG DATAGRUNNLAG
Artikkelen baseres på kvalitative data fra telefonintervju med informanter
fra samtlige 36 kommuner i Møre og Romsdal. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden mellom 1.1.2013 og 31.10.2013. I de fleste kommuner
var det rådmann/ass. rådmann som ble intervjuet, men i noen tilfeller
kommunalsjefer med ansvar for helse og omsorg eller helse- og omsorgssjef.2 Vårt klare inntrykk etter intervjurunden var at rådmannsnivået hadde
godt kjennskap til samhandlingsreformens nedslagsfelt, og at de var snare
til å henvise oss videre når det var behov for oppklaring. En semi-stukturert intervjuguide i fire hoveddeler ble brukt i intervjuene. Hoveddelene
omhandlet endringer i kommunen som følge av samhandlingsreformen,
hvor initiativ til endringer kom fra, innholdet i endringene og konsekvenser
og utfordringer reformen har medført for kommunene. Undersøkelsen er
vurdert og godkjent av personvernombudet, og alt datamateriale er anonymisert etter innsamlingen av data. Analysen av intervjuene ble gjennomført basert på systematisk tekstkondensering (Malterud, 2012).
I tillegg til intervjumaterialet fra kommunene i Møre og Romsdal vil vi
også trekke veksler på en nasjonal survey utført i forbindelse med evalueringen av samhandlingsreformen (Ljunggren, Haugseth og Solbakk 2014).
Populasjonen her er ledere innen helse og omsorg i 429 norske kommuner
samt 15 bydeler i Oslo kommune. Spørreundersøkelsen ble gjennomført
elektronisk i perioden 26. november–18.desember 2013. Responsraten var
samlet sett 58 prosent (N= 253) og i alt 21 av de 36 kommunene i Møre og
Romsdal inngår i materialet. Frafallsanalysene avdekker ikke systematiske
skjevheter mellom de som har latt være å svare og de som har svart på
undersøkelsen (ibid).

2

24 informanter er rådmenn, 5 ass. rådmann, 5 kommunalsjefer med ansvar for helseog omsorg, 2 helse- og omsorgssjef/helsesjefer.
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EKSTERNE GRENSEKRYSSINGER
MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER
I tråd med samhandlingsreformens intensjoner gir helse- og omsorgstjenesteloven (2012) kommunene et mer helhetlig "sørge for" ansvar. Samtidig påligger det spesialisthelsetjenesten å samarbeide om arbeidsoppgaver
og gi faglig veiledning til personalet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De lokale samarbeidsavtalene er ment å sikre at det kommunale
tilbudet blir faglig forsvarlig, og § 6–2 angir minstekravene i slike avtaler.
Det stilles krav innen 11 områder, og i vår sammenheng er særlig bestemmelsene 2, 5 og 6 som er aktuelle. Her pålegges partene å utarbeide retningslinjer for pasientforløp for de som har behov for koordinerte tjenester (2).
Videre skal de utarbeide rutiner for det praktiske samarbeidet om ferdigbehandlede pasienter som trenger tjenester fra kommunen etter utskriving
(5). Og endelig er avtalepartene pålagt å lage et opplegg som sikrer at den
andre avtaleparten får nødvendig informasjon og kunnskap (6).
Disse kravene vektlegger systemutforming basert på frivillighet og
likeverd og samsvarer derfor i stor grad med det vi har omtalt som nettverket som styringsmodell. Spørsmålet er om de kommunale helselederne
kan bekrefte likeverd og forenklet grensekryssing mellom kommuner og
helseforetak.
Tabell 1: Kommunale helselederes syn på relasjonen mellom kommune og
helseforetak fordelt på Møre og Romsdal (MR) vs. resten av landet. Prosentandel
med positive svar, dvs. 4 og 5 på en skala fra 1–5, der 1 er i «svært liten grad»
og 5 er i «svært stor grad».
MR

Resten av
landet

Sum

Det har blitt enklere å kontakte den eller de på
sykehuset som har opplysninger om pasienten og
pasientens behov

14

37

36
(N=248)

Hvor godt mener du helseforetaket og kommunen
alt i alt samhandler om pasientforløpet "ut" fra
spesialisthelsetjenesten/sykehuset?

43

56

55
(N=247)

Samhandlingsreformen har ført til at kommunene
lærer mer av de ansatte i sykehuset

16

24

23
(N=242)
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Tabellen viser at et knapt flertall av respondentene (55 %) gir en positiv
samlet vurdering av samhandlingen rundt pasienter på veg fra sykehus til
kommune. Samtidig er det bare henholdsvis ⅓ og ¼ som kan rapportere
positive endringer som følge av samhandlingsreformen når det gjelder
terskel for kontakt og læringsmuligheter.
De kommunale helselederne fra Møre og Romsdal har gjennomgående
en noe mer negativ svarprofil enn populasjonen som helhet. Intervjuundersøkelsen nyanserer og konkretiserer disse erfaringene. Mange respondenter legger vekt på at en allerede hadde et godt samarbeid før reformen
med velfungerende avtaler og tilbud om veiledning. En rådmann formulerer det på denne måten:
Vi får opplæring i prosedyrer og slikt. Har ikke inntrykk av at
dette har endret seg med samhandlingsreformen. Har hatt anledning til det hele tiden. Palliativ avdeling i X sykehus samarbeidet
vi godt med. Det er lav terskel for å ringe dit.
Intervjuene gir mange eksempler på at sykehus ikke nødvendigvis er enhetlige organisasjoner i møte med kommunene. Relasjonene oppleves ulikt alt
etter hvilken avdeling det er snakk om. Videre betyr det mye hvilket sykehus det gjelder. Mens kommunene i en del av fylket roser kontakten med
sitt nærmeste sykehus, har de mer blandede erfaringer med andre deler
av helseforetaket. På generelle spørsmål i en survey kan det derfor tenkes
at positive vurderinger som gjelder spesifikke avdelinger og sykehus, har
forsvunnet i gjennomsnittsbetraktninger av helseforetaket som helhet.
Det synes å være en tendens til at små kommuner særlig verdsetter lav
terskel for å ta kontakt med sitt nærmeste sykehus, mens de større kommunene er mer forbeholdne når det gjelder hvilken nytte de har av kontakten med spesialisthelsetjenesten. Fra en av de større kommunene kommer
det kritiske merknader til ambulante team, mens de små og mellomstore
kommunene (i den grad de er opptatt av dette) gir uttrykk for at de setter
pris på den hjelp og veiledning de får fra de ulike teamene.
På direkte spørsmål om arbeid med pasientforløp, er det en viss
"meningsfattigdom" i intervjumaterialet fra Møre og Romsdal. Noen synes
å tolke pasientforløp som rutiner og behov for god dokumentasjon for utskrivningsklare pasienter, mens andre antyder en viss skepsis mot temaet,
slik uttalelser fra noen av respondentene illustrerer:
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Våre folk sier at dette er noe vi alltid har hatt, men det er fortsatt
de samme problemene knyttet til å finne ressurser og gode opplegg til alle som har behov.
Det er viktig å tenke individuelt, men ha noen knagger. Ha
forløpene i bunnen, men likevel kunne tenke individuelt.
Sykehus kan være rent diagnosebaserte, men vi må se hele
pasienten. Viktig å se den enkelte. Savner ikke pasientforløp.
Samlet sett synes ikke ett av samhandlingsreformens hovedgrep – helhetlige pasientforløp – å ha fått noen sentral plass i det kommunale
vokabularet på undersøkelsestidspunktet. Samtidig er det noen av de
kommunale lederne som ser at slike forløp kan være en fordel for spesialisthelsetjenesten når de skal videresende pasienter til kommunene: «Kan
være fordeler med noe standardisert fordi det kan være vanskelig for
sykehuset å skille mellom ulike kommunale tilbud, fordi det er så ulikt
i kommunene.»
Det er delte meninger om i hvilken grad samarbeidsavtalene har hatt
noen betydning for relasjonen til helseforetakene. Noen mener at disse
avtalene har bidratt til å avklare og tydeliggjøre ansvarsfordelingen, mens
andre opplever at helseforetaket i liten grad følger opp sin rolle i avtalene.
Flere gir uttrykk for at samarbeidet ikke er likeverdig. Helseforetakene
oppleves å ha liten kunnskap om kommunene, samtidig som de krever
definisjonsmakt i forhold til kontaktens form og innhold. Særlig uttrykkes bekymring for at helseforetakenes sparegrep får direkte konsekvenser for kommunene. Rehabiliteringsfeltet trekkes fram som et slikt
område med uforutsigbarhet. Dette gjør tillitsforholdet skjørt, og en av de
kommunale lederne uttrykte dette slik: «Det bekymrer oss hvis foretaket
trekker seg helt ut av spesialisert rehabilitering. Da har vi i kommunene
et stykke vei å gå for å løse det.» En annen er opptatt av konsekvensene
av beslutninger på helseforetaksnivå; «Foretaket setter i gang ting som
kan få konsekvenser for oss når de skal spare. Dette kan komme til å koste
oss dyrt.»
Det kan synes som om en fra kommunenes utsiktspost opplever at
helseforetaket sentraliserer beslutningsmyndighet på en slik måte at det
blir vanskelig for lokale aktører å bygge stabile og gjensidig forpliktende
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samarbeid. I stedet blir det mye fokus på økonomiske konsekvenser av
grensekryssing; sykehusenes utskrivingspraksis og antall bøter. Kommunene sjekker regninger fra helseforetaket nøye, og flere forteller at de
stadig oppdager feil som må rettes opp.
Her ser vi tegn til det som i litteraturen omtales som "audit society"
der ulike former for kontroll skaper et reguleringssystem med kontinuerlig spenning mellom tillit og mistillit (Olson mfl., 2001; Power, 1994).
Forsøkene på å skape tillit gjennom kontroll og evaluering er sjelden særlig
vellykket, fordi kontrollen i utgangspunktet er orientert mot å avdekke feil
(eller "avvik" i BMS-sjargong); aktørene blir lett fanget inn av denne logikken og ensidig opptatt av å fremskaffe bevis på at ikke alt fungerer slik det
skal (Rønhovde, 2012, Gjerde, 2012). Den læringen som foregår i slike systemer blir gjerne tilpasset kontrollkonteksten; i stedet for å lære av sine feil
blir atferden hos de som begår feil forsøkt modifisert gjennom ytre stimuli,
dvs. belønning og straff. Over tid skjer forbedringer på de områdene som
kontrolleres, mens andre områder blir nedprioritert og i verste fall glemmes
(Olson mfl., 2001). Dersom en i stedet (eller også) anlegger et mestringsog læringsperspektiv på evalueringsaktivitet vil feil ikke primært være
"feil", men "forbedringsmuligheter".
Det må antas at kjennetegn ved tillitsforholdet mellom helseforetak og
kommuner vil ha avgjørende betydning for om de går sammen om å utvikle helhetlige pasientforløp. Vangen og Huxham (2010) legger til grunn
at tillit kan bygges på to måter: Enten ved å etablere forventninger til
samarbeidets framtid eller ved å tørre å ta risiko. Når det første steget er
tatt, kan tillit utvikles over tid ("small-wings strategy"), og partene blir
gjerne villige til å ta større risiko når grunnleggende tillit først er til stede.
Vangen og Huxham (2010) omtaler dette som "the trust-building loop".
En slik tillitssirkel vil være svært sårbar for ubalanse i maktforhold mellom deltakerne. Videre er det en forutsetning at samarbeidende aktører får
et visst spillerom, men her må det være en balanse mellom autonomi og
ansvar. En må både beholde en viss kontroll og ha frihet til å håndtere
kompleksitet og uforutsette situasjoner.
Samhandlingsreformen legger opp til at tillitssirkelen kan bygges med
utgangspunkt i forventninger om positive effekter av økt samarbeid. Men
i vårt materiale er det flere eksempler på at aktører ikke i tilstrekkelig grad
er myndiggjorte slik at samarbeid kan bygges nedenfra ut fra hensyn til
gjensidig nytte (nettverksstrategi). Heller kan det synes som om de i noen
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tilfeller drives av usikkerhet og frykt for egne arbeidsplasser. I en slik situasjon er det svakt grunnlag for å utvikle samarbeid på et generelt grunnlag.
Pasientforløp med nettverksegenskaper synes i liten grad å være realiserbare under slike betingelser.
Materialet er for spinkelt til å kunne konkludere om samhandlingsreformen så langt har endret kontaktflaten mellom kommuner og helseforetak i Møre og Romsdal, men følgende tendenser gjør seg gjeldende: For
det første synes den mer negative svarprofilen fra kommunale helseledere
i Møre og Romsdal i forhold til resten av landet å ha noe av sin bakgrunn
i at en innen fylket hadde gode samarbeidsforhold allerede før reformen.
Videre er svarene en viktig påminnelse om at grenseflaten mellom foretak
og kommuner ikke er et enhetlig fenomen. Erfaringene varierer alt etter
hvilke sykehus og avdelinger det er snakk om, og geografi ser ut til å være
en viktig faktor.
For det andre opplever kommunene at sentralisering og nedskjæringer i
helseforetaket gjør samarbeid mer uforutsigbart. Sammen med vektlegging
av formell regulering og kontroll skapes det lite rom for samarbeid med
nettverksegenskaper.
Samlet sett er det lite i materialet som tyder på at koordineringsutfordringene i større grad løses ved at kommuner og helseforetak på likeverdig basis kommer frem til lokalt tilpassede løsninger. Heller synes det
å være en orientering mot økt formalisering (hierarki og standardisering)
og ikke minst griper økonomiske incentiver kraftfullt inn i rammene rundt
kontakten (marked). Det ser med andre ord ut som om kalkulatoren er blitt
viktigere enn kartet når det gjelder å finne fram til samarbeidsløyper på
tvers av forvaltningsnivåene.

EKSTERNE GRENSEKRYSSINGER MELLOM KOMMUNER
I tråd med samhandlingsreformens høye ambisjoner på kommunenes
vegne lå det en klar forventning om at særlig små kommuner i større grad
måtte samarbeide om å finne løsninger – ikke minst for å kunne skaffe
tilstrekkelig kompetanse. Det finnes ulike former for samarbeid, og i den
landsdekkende surveyen ble det stilt en rekke spørsmål om interkommunalt samarbeid. Her er noen av svarene:
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Tabell 2: Kommunale helseledere om interkommunalt samarbeid fordelt på
Møre og Romsdal (MR) vs. resten av landet. Prosent.
MR

Resten av
landet

Sum

Inngår din kommune per i dag i interkommunalt
samarbeid på helse- og omsorgsfeltet?
(Andel ja-svar)

74

87

86
(N=231)

Inngår din kommune interkommunalt samarbeid
om øyeblikkelig hjelp? (Andel ja-svar)

37

68

65
(N=233)

Tabell 2 viser at interkommunalt samarbeid innen helse- og omsorgsfeltet er
utbredt både i landet som helhet og i det aktuelle fylket. Når det gjelder øyeblikkelig hjelp har Møre og Romsdal på undersøkelsestidspunktet en betydelig
lavere andel som inngår i interkommunalt samarbeid enn resten av landet.
Intervjumaterialet belyser hvorfor kommunene i så stor grad har valgt en
selvbergingsstrategi på dette feltet. Flere viser til at de mener det er å ta samhandlingsreformen på alvor å bygge opp tilbud i egen kommunen. Videre er
de redde for å sette egne tilbud og kvaliteter i spill. Spesielt er mange stolte
over å ha en god og stabil legetjeneste. En rådmann uttrykte det slik:
Er redd for at det interkommunale samarbeidet kan smuldre
opp helsetjenesten Kommunen har bygget opp en sterk og god
legetjeneste. Er redd det interkommunale samarbeidet kan bidra
til å svekke den, eksempelvis gjennom en sentralisering til X
kommune.
Dette utsagnet illustrerer at kommunene heller ikke i forhold til hverandre
er innstilt på å ta risiko for å bygge tillitssirkelen. Grensene mellom samarbeidsog konkurranseforhold synes uklare, og flere ser at de kan ha mye å tape
på samarbeid. I tillegg er geografi og kommunikasjonsforhold en vesentlig
faktor når kommunene vurderer kostnad og nytte i samarbeidsprosjekt.
På direkte spørsmål om samarbeid med nabokommuner, fikk vi få klare
svar. Det er tydelig at respondentene i liten grad ønsker å være konkret om
forhold som omfatter andre kommuner enn ens egen. Jevnt over er det
svært "respektfulle" omtaler kommunene i mellom. Den smule kritikk vi
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har i materialet, dreier seg om økonomiske rammebetingelser gitt av staten
og manglende likeverd i forhold til sykehusene.
Generelt er bildet preget av lite samarbeid kommunene imellom når
det gjelder tjenester med unntak av legevaktsamarbeid. En rådmann i en
kommune peker på at de har forsøkt å få med nabokommunene i det intermediære tilbudet, «…men det virker som at på Nordmøre er kommunene
opptatt av å få dette til selv.» En uttalelse fra en rådmann fra andre enden
av fylket bekrefter det samme: «Vi kunne jo hatt kapasitet til å tilby andre
kommuner sengeplasser, men ingen har interesse av å betale.» En rådmann
peker også på kostnader ved formalisert kommunesamarbeid:
Mange kommuner har vært opptatt av avtaler og systemer. Slikt
har ikke vi tålmodighet til. Vi er mer i felten og forsøker å få til
ting direkte. Men vi prøver å lære av hverandre.
Mens surveyen fokuserer på samarbeid mellom enkeltkommuner, er det
mange i intervjuundersøkelsen som trekker fram betydningen av regionsamarbeid. Regionrådene fungerer som initiativtakere og formidlere av
kontakt mellom kommunene: «Reformen har vitalisert regionsamarbeidet.»
Kontakten foregår på et strategisk/institusjonelt nivå og kommunene fikk
erfare at dette samarbeidet fungerte godt i arbeidet med de lovpålagte samarbeidsavtalene. Bykommunene synes å fylle viktige og samlende roller
som regionsentre, noe som verdsettes av de mindre kommunene. Bykommunene har imidlertid andre utfordringer enn de små kommunene, og fra
disse blir det opplyst at de på mange områder har mer utbytte av å dele
kunnskap og ideer med de andre bykommunene i fylket. Dette kan tyde på
at regionsammenslutningene suppleres av mer uformelle kontakter mellom like kommuner.
Når det gjelder kommunesamarbeid om helhetlige pasientforløp, er
bildet mye i samsvar med det som er beskrevet i forhold til helseforetaket.
Det vil si at det heller ikke her er iverksatt forpliktende samarbeid om konkrete forløp. Samtidig inneholder materialet flere eksempler på eksternt
finansierte prosjekter på dette området. Så langt synes kommunesamarbeidet å omfatte selve utviklingsarbeidet, mens iverksettingen av forløpene
overlates til den enkelte kommune. Intervjudata gir heller ikke støtte til at
denne type prosjekter har så stor overføringsverdi til andre kommuner. En
rådmann formulerer det på denne måten:
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Har sett noen pasientforløp som ble utviklet. Altfor mye skrift.
Ser at noen har fått betalt for det. Må huske at slike forløp er
ferskvare som bare er oppdaterte en liten stund. I en hektisk
arbeidssituasjon er det ikke mulig å nyttiggjøre seg den type
gigantforløpsbeskrivelser.
Samlet sett bekrefter vår studie det bilde av kommunene i denne regionen
som tidligere er beskrevet av Vinsand og Langseth (2011). De konkluderer
med at disse kommunene ligger etter landet for øvrig når det gjelder utvidet samarbeid mht. ressursbruk og bedret kvalitet på tjenestetilbud. Samtidig kan det hevdes at kommunene i Møre og Romsdal scorer høyt når
det gjelder å ivareta nærhet i tjenestetilbud og å ha kontroll med helheten
innen egne grenser. De fremstår som pragmatiske og ikke minst stolte over
det de selv får til. De har gode naboer, men frykter sentralisering og ensidige avhengighetsforhold.
Kommunene i Møre og Romsdal har godt kjennskap til hverandre; ikke
minst har regionsamarbeidet bidratt til dette. Samtidig er de er opptatt av
å løse oppgavene selv på den måten de mener gagner kommunens innbyggere best. Samhandlingsreformen synes ikke i særlig grad å ha økt kommunenes opplevelse av behovet for på et formalisert grunnlag å krysse
kommunegrensene. Men kommunene er åpne for å lære av hverandre. Slik
sett er betingelsene for nettverkssamarbeid i større grad til stede her enn
det vi fant i forhold til helseforetaket.

AVSLUTTENDE DISKUSJON
Beskrivelsen av samhandlingsreformen og våre data tyder på at både
utforming og iverksetting av reformen preges av alle de tre styringstradisjonene vi har vært innom; hierarkiet, markedet og nettverket. Sentrale
myndigheter synes å anvende både hierarki- og markedsprinsippene når
de har utformet rammene, dvs. såkalt "hard power", og nettverksprinsipper ("soft power") ved at de har overlatt til partene selv å utforme samarbeidet seg imellom innen disse rammene. De lokale aktørene gjør i stor
grad bruk av nettverksprinsipper ("soft power") i den daglige praktisering
av samhandling (Stoker, 2011). Samtidig tilpasser de seg realitetene som
ligger i de nasjonale rammene. Spørsmålet er om rammene har fått en utforming som kan skape problemer med å oppnå den samhandling og det
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samarbeid som er selve målet for reformen. Det kan f.eks. se ut til at de
økonomiske incentivene som ligger i reformen har fått stor oppmerksomhet. Kommunene er åpenbart svært opptatte av dette. Våre data tyder på
at utstrakt bruk av incentiver kan svekke kommunenes evne og vilje til
samarbeid ved at de stimulerer til opportunisme, taktisk atferd og alenegang. Dette poenget illustrerer at selv om ulike styringslogikker i dag
praktiseres innenfor rammene av samhandlingsreformen, kan enkelte
kombinasjoner slå uheldig ut. Sannsynligvis vil mulighetene for å få til
et velfungerende samarbeid være særlig sårbart dersom en velger å satse
for hardt på bruk av hierarki og markedsmekanismer. På den annen side
må en være oppmerksom på at en samarbeidende "soft law tilnærming"
har sine begrensninger og at det noen ganger er behov for mer konkrete
virkemidler. Utfordringen er da å balansere det myke og det harde; tillit
er viktig og sannsynligvis det beste middelet ("lubricant") som finnes for
å få et komplisert sosialt system til å fungere, men dessverre, tillit kan
også misbrukes.
Regjeringens planer om omfattende kommunesammenslåing kan få en
liknende effekt: Kommuner over hele landet er nå i ferd med å posisjonere
seg i forhold til hverandre. Dette kan skape i alle fall midlertidige problemer for samarbeid mellom kommuner om samhandlingsreformen. Argumentet om at økt kommunestørrelse vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte
mer makt og ansvar til kommunene, trenger ikke å holde stikk. Færre og
større kommuner kan tvert imot tenkes å egne seg bedre til integrasjon i
et hierarkisk styringssystem mellom stat og kommune (Klausen, Renå og
Winsvold 2014).
I tillegg tyder mye på at beslutningsmyndighet i helseforetakene sentraliseres. Dette bidrar til at frontpersonalet som gjerne er de som samarbeider
mest med kollegaer i kommunesektoren, fratas makt og handlingsrom, noe
som kan gjøre samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten mindre fleksibelt og tregere.
Etablering av færre og større kommuner med mer ansvar for spesialiserte tjenester kan trolig redusere kommunenes behov for nettverkspreget
kontakt med sykehusene. Samtidig kan mange av koordineringsproblemene som er påpekt mellom forvaltningsnivåene, bli "desentralisert" til de
nye storkommunene. Kommunesammenslåing behøver derfor ikke bety
at en løser koordineringsproblemer, men heller at en flytter de rundt og
muligens utvikler kompleksitet langs nye dimensjoner.
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En kommunestruktur med betydelig større kommuner vil kunne gi
andre betingelser for eksterne og interne grensekryssinger. For det første
må en anta at det er en reell fare for at det kan oppstå tettere skott mellom
høyt spesialiserte og sentraliserte helseforetak og nye storkommuner med
interne samordningsutfordringer. For det andre vet vi lite om betingelsene
for kontakt og samarbeid mellom de nye storkommunene. Vil kontakten
preges av en nettverkslogikk (som i dag) eller vil de i større grad formalisere kontakt og forpliktelser? Eller er det konkurranse og markedslogikk
som vil få best vilkår? Og for det tredje: Hvordan vil tjenestetilbudet internt
i de større kommunene bli utformet og fordelt? Kan en tenke seg former for
desentralisert spesialisering, der de gamle kommunene blir utgangspunkt
for hver sine spesialiteter? Her kan diagnosebaserte pasientforløp tenkes å
få bedre kår enn innen en generalistmodell. Slik spesialisering vil gjøre den
kommunale helsetjenesten mer lik sykehusene og kunne ivareta hensynet
til faglig forsvarlighet på en god måte. Men modellen vil opplagt score
lavere på nærhet. Et tenkt tilfelle kan være at terminale kreftpasienter vil få
tilbud om å tilbringe sine siste dager på storkommunens høyt spesialiserte
palliative sykehjemsavdeling – noen mil og fergeturer unna hjemstedet.
De utfordringene som her er skissert har også en politisk dimensjon.
Danske erfaringer med større kommuner viser økt avstand mellom beslutningstakere og borgere. Politikerne i disse kommunene ser det i liten grad
som sin oppgave å være pådrivere i konkrete spørsmål som gjelder helsepolitikkens lokale utforming (Rommetvedt mfl., 2014). Dermed kan viktige
helsepolitiske spørsmål gradvis flyttes fra lokalpolitikken til helseforetakene,
Helsedirektoratet og Stortinget. Slike utviklingstrekk utfordrer både kommunene og fylkeskommunene som politiske institusjoner. På sikt kan dette
svekke deres rolle og innflytelse over et av de viktigste politiske saksområder.
En slik utvikling vil likevel neppe slokke faklene fra de mange demonstrasjonstogene landet rundt når lokalsykehusene trues med nedleggelse.
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SAMANDRAG
Smart spesialisering som ei strategisk tilnærming til innovasjonsdriven regionalutvikling er svært viktig i Europeisk samanheng og ein føresetnad for å få
tilgang til økonomiske ressursar frå EU. Denne artikkelen har to hovedmål.
Først gjer vi greie for vi kva vi meiner med smart spesialisering og innfører
teoretiske perspektiv som styrker denne tilnærminga. Vi diskuterer rollene
til ulike modar av innovasjon og ulike typer av kunnskapsbasar med tanke
på nye strategiske vegvalg ("new path development"). Vidare har vi som mål
å identifisere kjeldene til desse nye strategiske vegvalga innanfor rammene
av smart spesialisering for perifere produksjons-regionar. Vi presenterer dei
viktigaste funna frå eit case studie av Møre og Romsdal, som er økonomisk
vellykka til trass for at fylket skårer lavt på typiske innovasjons-indikatorar.
Case studien er utført hausten 2014 og kombinerer dybdeanalyse av relevante policy dokument og 17 semi-strukturerte intervju. Gjennom dette illustrerer vi i kva utstrekning strategi om smart spesialisering kan gi ekstra
verdiskaping ("added value") for Noreg. Dette sidan Noreg ikkje er del av EU
og at det difor ikkje er naudsynt å utvikle strategiar for smart spesialisering.
ABSTRACT
Smart specialisation as a strategic approach for an innovation-driven
regional development policy is extremely important in the European policy
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context and a precondition for accessing significant amounts of funding. In
this paper, we pursue two aims: First, we clarify what smart specialisation
means and introduce theoretical perspectives strengthening this policy
approach. We will discuss the role of different modes of innovation and
knowledge bases for different types of new path development. Second, we
aim at identifying the sources for new path development within the smart
specialisation framework for a peripheral manufacturing region. We present the key findings from a case study of Møre and Romsdal, in the western parts of Norway, which has been successful economically despite low
scores on the typical innovation indicators. The case study was conducted
in autumn 2014 and combines an in-depth analysis of relevant policy documents and 17 semi-structured interviews. Thereby, we illustrate to what
extent a smart specialisation policy can add value in Norway. As Norway is
not part of the EU, it is not compulsory for Norwegian counties to design
smart specialisation strategies.
Acknowledgement: This work is part of the EU FP7 project «smart
specialisation for regional innovation» and was supported by VINNOVA
and VR.

INTRODUCTION
EU member states and regions are required to develop Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) in order to access the
European Regional Development Fund (ERDF) for innovation activities
(EC, 2012; Landabaso, 2014)1. Hence, it is of great relevance for policy makers to correctly understand and apply the core concepts underlying this
strategic approach for an innovation-based regional development policy.
However, as admitted by some of the architects of smart specialisation,
Dominique Foray, Paul A. David, and Bronwyn H. Hall (2011) the breakthrough on the policy agenda of this concept is a perfect example of «policy
running ahead of theory». This paper, therefore, sets out to do two things.
First, our aim is to clarify what RIS3 is and what theories are underlying this approach. We will clarify important terms that easily lead to
1

This country case study is part of the EU FP7 project on «Smart specialisation for
regional innovation». As Norway is not part of the EU, it is not compulsory for
European counties to develop smart specialisation strategies.
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misunderstandings, most importantly the notions of «smart specialisation»
and «entrepreneurial discovery». We show that smart specialisation refers
to diversification into areas related to current regional strengths and that
entrepreneurs are thought of broadly as encompassing all actors that can
potentially contribute to discover current and future areas of competitiveness. Also, we wish to suggest that RIS3 has something to gain from the
constructing regional advantage approach, which emphasises a pro-active
role of public-private partnerships in promoting innovation through a «no
size fits all» approach to regional development, duly appreciating the industry specific modes of innovation and knowledge bases on which these
innovation modes build. Considering these theoretical perspectives, RIS3
becomes a more powerful policy tool for promoting new path development
in regions.
Second, we investigate empirically how RIS3 can potentially contribute
to new path development in peripheral manufacturing regions. We present
a case study of the Møre and Romsdal region in western Norway, which
is highly interesting due to its outstanding economic performance while
ranking low on common innovation indicators. On one hand, it is therefore
a perfect case advocating a broad perspective on innovation and knowledge
bases, which are the foundation for firms’ and regions’ competitiveness. On
the other hand, this case allows us to unveil the potentials for renewal in
regions that are not blessed with a high degree of related and unrelated
variety or strong universities conducting basic research.
The paper will proceed in section 2 with the literature review and theoretical discussion. Section 3 will present the empirical case emphasising in
particular the sources for renewal and section 4 concludes the paper.

LITERATURE REVIEW
What is Smart Specialisation – a short presentation and discussion
Smart Specialisation is a strategic approach to an innovation-based policy
for regional development. It will be the basis for European Structural and
Investment Fund interventions in research and innovation (R&I) as part of
the future Regional and Cohesion Policy’s ambition to the European 2020
jobs and growth agenda. RIS3 is being promoted by DG Regio as the basis
for the next generation of Structural Fund programs post-2014. The presence of a RIS3 strategy is a requirement as part of the next conditionality
89

framework for a member state wishing to use the European Regional
Development Fund (ERDF) for innovation activities. This is why all EU
member states have to design and implement this strategy in order to receive structural funds in the coming years towards 2020. Thus, it is of great
importance that this strategy is fully and correctly understood, not the least
because the choice of key words (i.e. "specialisation" and "entrepreneurial
discovery") may lead policy makers and practitioners to make false interpretations and draw wrong conclusions.
RIS3 is basically not about "specialisation" as is known from previous
regional development strategies, i.e. Porter based cluster strategies, but about
diversification, or diversified specialisation/specialised diversification.
Thus, "smart diversification" would have been a better description of the
strategy. What it means is that regions should identify areas – or "domains"
as the RIS3 strategy prefers to call it – of existing and/or potential competitive advantage, where they can specialise in a diversified way compared
to other regions. A RIS3 strategy implies maximising the knowledge-based
development potential of any region, with a strong or weak R&I system or
with a high-tech or low-tech industrial structure. Moreover, regions should
diversify their activities based on existing strengths and expertise by moving into related areas through regional branching (Boschma and Frenken,
2011). As an example regions (e.g. in Southern Europe) where tourism is a
dominating sector could be used as an illustration. Such regions should not
all just go for a plain SSS (sea, sand and sun) strategy, which would end up
in a downward spiral of price competition (i.e. the low road strategy), but
should combine the quality of the natural endowment with other attractions such as art, culture, gastronomy etc., and/or combine natural, historical and cultural attractions with medical treatment by offering health
tourism, in a platform based policy which would allow the local tourist
product to travel up-market through a knowledge based process of product
differentiation (i.e. a high road strategy).
The "smart" in the RIS3 strategy refers to the way these domains of competitive advantage should be identified, which is through what is called
"entrepreneurial discovery", to secure specialised diversification across related technologies. Here lies another source of potential misunderstanding,
as it easily will be thought of as identical with the traditional entrepreneur
resulting in a policy focus on firm formation. However, it is underlined in
the writings on RIS3 that "entrepreneurial" should be understood broadly
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to encompass all actors (including individual entrepreneurs), organisations
(including firms and universities through intrapreneurship, knowledge
based entrepreneurship and spin-offs) and agencies (technology transfer
offices and regional development agencies) that have the capacity to discover domains for securing existing and future competitiveness. Perhaps
Van der Ven’s description of "the entrepreneur" as one type of leadership of
the "innovation journey" comes close to what is meant with entrepreneurial
discovery in the RIS3 strategy. He talks about the entrepreneur as a role
likely to be played by a core of interacting actors from the regional innovation system (RIS), comprising a limited number of firms, universities,
public research organisations and government institutions (Van der Ven
et al., 1999). Given such a broad interpretation it might perhaps have been
preferable if the process of identification of growth areas was called "innovation discovery" in order to avoid that the systemic nature of innovations
and, thus, the importance of a system approach to regional innovation
policies is ignored as well as failing to understand the role of government
in driving innovation, which is central to a system approach (Asheim and
Gertler, 2005; Asheim et al., 2011a).
Some of the stronger regions in Europe with respect to R&D, innovativeness and competitiveness have formed what is called "the Vanguard
Initiative for new growth by Smart Specialisation". In the presentation of
the RIS3 strategies of these regions a system approach is clearly present,
e.g. in the cases of the Basque Region, Scania, and Zuidoost-Nederland,
which talks about innovation system, innovative clusters, and triple helix
cooperation, all examples of a system approach to innovation and regional
development.
Some of the ideas in the RIS3 strategy are derived from the Constructed
Regional Advantage (CRA) approach which stems from work that started
in Brussels in an Expert Group appointed by DG Research of the EU commission. In 2006 DG Research launched the final report on "Constructing
Regional Advantage" as the new way of taking on and combating challenges and problems of globalisation for European regions (Asheim et al.,
2006). Examples of such diffusion of ideas are the recognition that knowledge and innovation are the driving forces of economic development, that
history matters which underlines the importance of path dependency, that
the process of specialised diversification should build on related variety,
that a combined top-down/bottom-up approach should be applied in the
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implementation of the strategy giving a key role to local and regional stakeholders, that both approaches have a stronger focus on demand than supply for driving innovation, an appreciation of a "no one-size fits all" policy,
and, finally, being in favour of public-private collaboration (Boschma,
2014a). As there is more to gain by drawing from this work, especially the
knowledge-base approach, which represent a theoretical cornerstone in the
CRA approach (Asheim et al., 2011b), we now turn to a short presentation
of this approach in the next section to provide a more theoretical informed
perspectives on how to design a RIS3 strategy.

Theoretical perspectives on Smart Specialisation
– an overview of key concepts
Constructing regional advantage means promoting competitive advantage
through product differentiation creating unique products. While building
on the lessons from the dynamic principle of the theory of competitive
advantage (Porter, 1998) as well as of the innovation systems approach
(Lundvall, 2008) emphasising that competitiveness can be influenced by
innovation policies and supporting regulatory and institutional frameworks, the constructed advantage approach especially recognises the role
of a proactive public-private partnership and impact of the public sector
and public policy support by acknowledging to a greater extent the importance of institutional complementarities in knowledge economies. This
approach represents an improved understanding of and response to the
problems of system failures caused by a lack of connectivity in regional
innovation systems.
Increasingly there is a strong agreement that innovation is the key factor
in promoting competitiveness in a globalising knowledge economy. Competition based on innovation implies choosing the high road strategy, which
is the only sustainable alternative for developed, high-cost regional and
national economies as well as for the future of developing economies. For
a long time such a strategy was thought of as being identical with promoting high-tech, R&D intensive industries in accordance with the linear view
of innovation. More and more the recognition has evolved that a broader
and more comprehensive view on innovation has to be applied to retain
and develop competitiveness in the heterogeneity of European regions, i.e.
that all drivers of innovation (both supply and demand side (user, market,
demand (social innovation)) as well as employee driven innovation) have
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to be integrated into an overall approach to innovation policy. This broad,
comprehensive view requires a differentiated perspective on the types of
knowledge relevant in innovation processes (Asheim and Gertler, 2005;
Asheim, 2007). Such a broad based innovation policy is in line with the
innovation system approach of defining innovation as interactive learning
combining an STI (Science, Technology, Innovation) and a DUI (Doing,
Using, Interacting) mode of innovation (Lorenz and Lundvall, 2006). This
allows also appreciating the heterogeneity of European regions and thereby
promotes a "no size fits all" approach (Tödtling and Trippl, 2005).
Thus, a Porter perspective was adopted arguing that all industries can
be innovative and that the high-tech – low-tech distinction is not relevant
at a sectoral level as a point of departure for innovation policies as R&D
intensity is not the same as innovation capacity; knowledge is a far broader
concept than R&D. This implies that regional advantage has to be constructed on the basis of the uniqueness of the capabilities of firms and
regions, which, however, in a globalising economy becomes more and more
knowledge intensive (Asheim et al., 2006). Secondly, it implies that regions
and countries should base their competitive strategy on industries they
traditionally have been doing well in; i.e. building on their technological
path dependency to achieve positive lock-in effects or path extension. The
existing industrial structure of regions will also in most cases represent the
main source of path renewal in the form of regional branching based on related variety to secure future competitiveness and to make regions resilient
(Boschma, 2014b).
Knowledge processes have become increasingly complex in the globalising knowledge economy. The binary argument of whether knowledge
is codified (i.e. knowledge that has been stored in certain media and can
readily be transmitted to others) or tacit (i.e. knowledge that is difficult to
transfer to another person by means of writing it down or verbalising it)
becomes too simplistic to accommodate this increased complexity and provide an adequate understanding of knowledge creation, learning and innovation. Thus, a need to go beyond this simple dichotomy can be identified.
One way of doing this is to make a distinction between "synthetic", "analytical", and "symbolic" types of knowledge bases, which partly transcends the
tacit-codified dichotomy arguing that the two forms of knowledge always
co-exist but in different combinations, and partly emphasises that all types
of economic activity can be innovative but that the modes of innovation
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differ, thus, transcending the high tech-low tech dichotomy (Martin and
Moodysson, 2013). As this threefold distinction refers to ideal-types, most
activities are in practice comprised of more than one knowledge base. New
combinations of knowledge bases, especially when symbolic knowledge is
involved, seem to become increasingly important as a source of new path
development (i.e. path renewal and path creation).
An analytical knowledge base refers to economic activities where scientific knowledge based on formal models and codification is highly important. Examples are biotechnology and nanotechnology. University-industry
links and respective networks are more important than in the other types of
knowledge bases. Knowledge inputs and outputs are in this type of knowledge base more often codified than in the other types. The workforce, as
a consequence, needs more often some research experience or university
training. Knowledge creation in the form of scientific discoveries and
(generic) technological inventions is more important than in the other
knowledge types, and, consequently, innovations are science-driven. Partly
these inventions lead to patents and licensing activities. Knowledge application is in the form of new products or processes, and there are more
radical innovations than in the other knowledge types. An important route
of knowledge application is new firms and spin-off companies which are
formed on the basis of radically new inventions or products.
A synthetic knowledge base refers to economic activities, where innovation takes place mainly through the application or novel combinations of
existing knowledge. Often this occurs in response to the need to solve specific problems coming up in the interaction with customers and suppliers,
and, thus, innovations are user, market, and demand driven. Industry examples include plant engineering, specialised advanced industrial machinery, and shipbuilding. University-industry links are also for this knowledge
base important, but more in the field of applied research and development
than in basic research. Tacit knowledge is more important than in the analytical type, in particular due to the fact that knowledge often results from
experience gained at the workplace, and through learning by doing, using
and interacting. Compared to the analytical knowledge base, there is more
concrete know-how, craft and practical skills required, which is provided
by technical universities, polytechnics, or by on-the-job training. Overall,
this leads to a rather incremental way of innovation, dominated by the
modification of existing products and processes.
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Symbolic knowledge is related to the creation of meaning and desire as
well as aesthetic attributes of products, such as designs, images and symbols,
and to its economic use. The increasing significance of this intangible type
of knowledge is observed by OECD (2013) mentioning e.g. design as a new
source of growth as part of firms’ knowledge-based capital as well as through
the dynamic development of cultural production such as media (film making, publishing, and music), advertising, design, brands and fashion. In cultural production the input is aesthetic rather than cognitive in quality. This
demands rather specialised abilities in symbol interpretation and creativity.
This type of knowledge is often narrowly tied to a deep understanding of the
habits and norms and "everyday culture" of specific social groupings. Due to
the cultural embeddedness of interpretations this type of knowledge base is
characterized by a distinctive tacit component and is usually highly contextspecific. The acquisition of essential creative, imaginative and interpretive
skills is less tied to formal qualifications and university degrees than to practice in various stages of the creative process, however, also this knowledge
base has become increasingly more knowledge intensive.
The knowledge base approach implies that no type of knowledge should
a priori be classified as more advanced, complex, and sophisticated than
other knowledge (Laestadius, 2007), or that analytical knowledge be considered more important for innovation and competitiveness of firms, industries and regions than synthetic or symbolic knowledge. The knowledge
base approach, thus, offers a promising framework for informing the next
generation of broad based regional innovation policy, i.e. being able to fine
tune regional innovation policy according to the dominating knowledge
bases in the region both with respect to strengthening existing industries
and promoting new path development. This implies an active role of policy
makers and agencies in stimulating novel combinations of differentiated
knowledge bases, thereby boosting innovation and regional development
(Asheim et al., 2011b). The OECD highlights knowledge-based capital
(KBC), constituted precisely by combining knowledge bases, as new sources
of growth (OECD 2013).

New path development
When designing and implementing a RIS3 inspired strategy for regional
development, it is necessary not only to consider how to secure "path extension", which has been the main goal in much of Norway’s innovation
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policy, for example in Innovation Norway’s cluster programme, including
the new level of "Global Centers of Expertise", but also to promote new path
development ("path renewal" and "path creation"). Path extension mainly
results in incremental product and process innovations in existing industries and technological trajectories. While this can secure competitiveness
and growth in a short and medium term perspective, in the longer run these
industries run the risk of path exhaustion, referring to situations where
the capacity for renewal is lacking. Path renewal takes place when existing
local firms branch into different but related activities and sectors. Regions’
industrial specialisation and firms’ knowledge bases shape the types of renewal that occur in the form of regional branching (Boschma and Frenken,
2011). Path creation represents the most wide-ranging changes in a regional
economy. It includes the establishment of new firms in new sectors, or
firms that introduce new products, processes and/or business models in the
regional economy. Path creation is most often R&D driven and can either
be the result of knowledge based entrepreneurial discovery (university
spin-offs through commercialization of research results) or proactive regional innovation policy aiming at constructing regional advantage as is the
goal of VINNOVA’s (Swedish Governmental Agency for Innovation Systems) Center of Expertise programmes (Asheim et al., 2013; Asheim et al.,
2011b; Isaksen and Trippl, 2014).
The main problem of traditional industries with respect to promoting
new path development (path renewal) and making them more innovative
and competitive is the low educational and competence level and a lack
of investment in R&D. This implies that these firms and industries have
a low absorptive capacity, which limit their capacity of accessing and
acquiring new and often external knowledge, make use of new production
equipment and penetrating new markets, especially international ones. It
also handicaps them in approaching universities to make their knowledge
more research based and/or informed, which would extend their mode of
innovation to the STI type. What is needed is to build absorptive capacity
of DUI based firms by increasing their research based competence (Isaksen
and Nilsson, 2013). This is an important strategy for the upgrading of traditional industries, as research has demonstrated that combining DUI and
STI makes firms perform better by utilising both analytical and synthetic
knowledge bases. Furthermore, as Grillitsch and Nilsson (2015) show, firms
in the periphery with a high absorptive capacity can better compensate for
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a lack of knowledge available regionally through engaging in extra-regional
collaborations.
Another strategy of upgrading of traditional industries is to move into
high value-added niches. This is a strategy that most efficiently can be realised by mobilising the symbolic knowledge base, often in combination
with synthetic knowledge, and to apply a platform approach, i.e. transcending traditional sectors, in the concrete design and implementation. This
would normally imply that the firms continue to rely on the DUI mode of
innovation, but are able to climb the value-added ladder by introducing
new products that have a high element of symbolic knowledge to achieve
product differentiation and, thus, represent a unique product at the highend of the global market. Recent studies, in this case from Italy, show that
regions with a significant symbolic knowledge base (but not prevalent)
which is balanced with other knowledge bases are the most positively performing (Sedita et al., 2015).
One example of the power of exploiting the symbolic knowledge base
in the marketing of high quality food products, is the Swiss Balik salmon.
This achieves 2–3 times higher prices than similar Norwegian smoked
salmon, even if the basic raw material is the same, farmed Norwegian
salmon. The difference is partly that Balik salmon is sold at Caviar House
outlets at airports to achieve exclusivity and partly the story accompanying
it, that it is made by a recipe from a Russian tsar and washed in water from
a Swiss mountain river. Given Norway’s position as a big fishing nation
with long traditions in value adding processing into high quality consumer
products, this niche should also be exploited, especially by firms in Møre
and Romsdal.

EMPIRICAL STUDY
Methodology
This case study was conducted in the context of a collaborative European
research project titled «smart specialisation for regional innovation». A
joint research methodology was developed and applied for all cases. Møre
and Romsdal is a special case as Norwegian regions, in contrast to EU
countries, are not obliged to developed RIS3 strategies. Hence, the empirical
study investigates the potentials for new path development by applying the
theoretical perspective on smart specialisation developed above.
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The case study combines in-depth studies of relevant policy documents
and semi-structured interviews. It includes an analysis of studies prepared
by local research institutes about the regional innovation system and the
regional cluster initiatives, the regional policies related to R&D and innovation, regional statistics on demography, the economy and innovation performance, as well as relevant national policy documents. In total, 17 interviews were conducted in October 2014 with representatives from different
stakeholder groups including firms, higher education institutes, research
organisations, public administration and regional government, cluster
organisations, as well as innovation and research support programmes. The
interviews were all conducted with a representative of the top management
of these organisations. An interview guide was used covering the background and experience of the interviewees, information on the organisations they represent, the strengths, weaknesses, opportunities, threats, and
major changes in the clusters and industries located in Møre and Romsdal,
the regional innovation system, as well as regional innovation policy.2

Description of the case study
Møre and Romsdal is a county in the region of Vestlandet located in the
western parts of Norway. The county has an area of approximately 15
thousand square kilometres and is home to 262 thousand inhabitants and
110 thousand households corresponding to 5% of Norway’s population.
The unemployment rate in Møre and Romsdal is extremely low with 2.4%
in August 2014. However, due to the dramatic fall in oil prices during the
second half of 2014 this figure is expected to rise, as the county is very
dependent of the oil and gas industry. The mean GDP per inhabitant was
377,000 NOK in 2012. In the last 20 years, Møre and Romsdal has closed
the income gap as compared to the national average from 92% in 1993 to
97% in 2012. (Møre and Romsdal fylkeskommune, 2014)
This strong economic performance is surprising against the backdrop
of Møre and Romsdal’s performance on typical R&D indicators. Although
the total R&D expenditures have augmented significantly in the last two
decades (with the exception of a drop from 2003 to 2005) the average

2

All interviews were recorded. Besides one phone interview, all were conducted in
person. One interview was conducted in Norwegian, the remaining in English.
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expenditures per inhabitant remains low with 3,500 NOK as compared
to the national average of 8,700 NOK per inhabitant. The leading regions
Sør-Trøndelag (with the university city of Trondhem) and Oslo, with the
two largest universities in Norway, even reach more than 20,000 NOK per
capita. The private sector plays an important role in funding R&D in Møre
and Romsdal. 75% of the total R&D of expenditures of 870 million NOK
are funded by the private sector, which is significantly above the national
average of 54%. However, only just above 10% of the researchers in Møre
and Romsdal have a doctoral degree as compared to Tromsö where the
share of researchers with doctoral degree is above 40%, and to Hordaland
(with the second largest city and the third largest university), SørTrøndelag and Oslo with figures above 30% (Møre og Romsdal fylkeskommune, 2012; Bremnes, H., 2013; Forskningsrådet, 2014).
While Møre and Romsdal is characterised by a low level of R&D
activities, it accounts for about 10% of Norway’s exports (in comparison,
it is home to only 5% of the country’s population). One half of the exports
consists of manufactured goods while the other half relates to fish. Møre
and Romsdal is highly specialised in the maritime, marine, oil and gas,
and furniture industries. Of the four mentioned industries, the maritime
industry is the largest in size, exhibits the highest degree of vertical and
horizontal integration and benefits from a thick labour market (Bremnes,
2013). The maritime industry is a typical manufacturing industry, relying
on a synthetic knowledge base and generating mainly incremental innovations. According to a cluster analysis conducted by Møreforsking (2014),
the maritime cluster features strong regional input-output relationships,
thus confirming that the cluster firms are firmly embedded regionally. The
maritime cluster in Møre and Romsdal is one of only few globally where
all actors of the value chain are presented. The cluster firms are also well
integrated in global value chains. 40% of the world’s most advanced offshore fleet is controlled by the region’s ship owners constituting the second
largest fleet in the world after the USA.
The marine industry has experienced a continuous growth since 2000.
Møre and Romsdal has a long tradition in the fishing industry. Firms have
expanded from traditional fishery to biomarine activities, which include
for instance healthy oils, pharmaceutical products, or marine ingredients
and flavors. These activities relate to advancements in biotechnology and
therefore rely to a relatively large extent on analytical knowledge. The
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market for biomarine products grew significantly in the last decade and is
expected to expand rapidly in future. Furthermore, aquaculture and resulting food products take on a central part of the marine industry in Møre and
Romsdal (especially farming of cod and halibut). As labor costs are high, a
focus has been on process innovations and automatisation.
The oil and gas industry has grown rapidly in the last decade, and the
county is very dependent on this industry as is the case for the Norwegian
economy overall. Thus, the new realities that now confront Norwegian
regions caused by the dramatic fall in oil prices represent big challenges
for the industry in the county. The county is dependent on the oil and gas
industry both directly, i.e. connected to the exploitation of the natural
resources as such, and indirectly, through deliveries of equipment and
supply of various services to the off-shore installations. The oil and gas
exploitation is taking place off-shore outside the coast of Western and
Northern Norway. It started in 1970 in the North Sea outside Stavanger,
which is the "oil capital" of Norway with the headquarter of the national
oil company, Statoil, as well as of many of the international oil companies
present in Norway, and the public control and regulatory agency, the Oil
Directorate. When new oil and gas fields were discovered and exploited
further north in the North Sea and the North Atlantic, the operational
bases supporting exploitation also moved north. In this process one such
large on-shore facility was established outside Kristiansund in the northern
part of the county.
Although the highest degree of specialisation is related to the production of furniture, this industry has witnessed a steady decline in employment from the peak year in 1998 with almost 4,500 employees. Until 2012,
employment in the furniture industry has almost halved to approximately
2,300 employees (Møre og Romsdal fylkeskommune, 2014). The industry
is driven by a few major furniture manufacturers and suppliers (less so
designers), which have international brands and exhibit a high export rate.
As regards the local knowledge infrastructure, we find three university
colleges in Ålesund, Molde and Volda conducting applied research in close
collaboration with the industry. Ålesund University College has an academic profile focusing on the areas of maritime technology and operations,
engineering and natural sciences, life sciences, international business
and health sciences. Molde University College has university status in the
field of logistics, in which international Master and PhD programmes are
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offered. In addition, the university college has a strong focus on event and
sport management. Further research activities are undertaken in social
science, management and health sciences. Volda University College provides courses in humanities and education, social sciences and history, art
and physical education, and media and journalism. Furthermore, the university college focuses on welfare and cultural research.
The research environment is complemented by several applied research
institutes: Moreforsking is a regional applied research institute with offices
in Ålesund, Molde and Volda where it collaborates closely with the university colleges as well as industry partners. The main research areas comprise
logistics; marine focusing on resources, processing, markets and biotechnology; industrial economics and policy; society including work life and
labour mobility, public health and welfare, childhood and education and
social change; as well as transport economics. SINTEF, connected to the
Norwegian University of Science and Technology, is the largest independent Scandinavian research organisation. SINTEF has a regional office
in Ålesund, which belongs to the organisation’s fishery and aquaculture
division. Furthermore, SINTEF pursues the following research fields: ICT,
maritime technologies, materials and chemistry, energy research, petroleum research, technology and society and building and infrastructure. Bioforsk is a national R&D institute under the Norwegian Ministry of Agriculture and Food. The office in Møre and Romsdal is located in Tingvoll and
focuses on organic food and farming. Runde Miljøsenter is an international
research station located at the most southerly bird cliff in Norway, which is
located in Møre and Romsdal. It provides facilities for researchers working
for instance in the fields of climate change, bird research and fishery.
Several innovation support and cluster organisations are located in Møre
and Romsdal. In Norway, cluster organisations are financed by Innovation
Norway, the Research Council of Norway and SIVA. The programme has
three levels: the Arena programme for emergent clusters, Norwegian Centres
of Expertise for well-established, economically strong and export oriented
clusters, and Global Centres of Expertise for mature clusters that are considered to be leading global knowledge hubs within their sectors. Møre and
Romsdal was awarded one of only two Global Centers of Expertise and
three Arena clusters.
The Global Centre of Expertise, Blue Maritime, supports equipment
suppliers, shipyards, ship design companies, ship owners and ocean-going
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fishing vessels. The goals of the cluster organisation are among others to
improve the speed of product innovations, to increase productivity, to
strengthen global and national knowledge links, and to support SMEs
and start-ups. It also strives to develop opportunities in new fields such
as advanced subsea operations, blue ocean space innovations, or virtual
prototyping. iKuben, located in Molde, is an Arena cluster for manufacturing firms supporting platform technologies, which are shared by all firms,
namely logistics, material technology and production technology. Legasea,
another Arena cluster, supports firms in the sustainable and profitable
exploitation of marine biomass and raw materials. It includes companies
operating fishing fleets, land-based processing industries, fish farms, omega 3
manufacturers, and companies that refine marine proteins. The Arena
cluster Norwegian Rooms supports furniture firms in the fields of branding
and internationalisation, design and material technologies, as well as supply chain management.
Last but not least, the Ålesund Knowledge Park (ÅKP) and the Norsk
Maritimt Kompetansesenter (NMK) are important support organisations
in the regional innovation system. ÅKP is a regional centre for business
development, innovation and community building. ÅKP has a coordination role for the Blue Maritime Global Center of Expertise, the Legasea
cluster, an offshore wind power project, and the start-up activity hoppid.
no. Furthermore, it provides innovation and investment support to firms.
NMK is part of the Ålesund University College Campus and hosts many of
the aforementioned organisations and facilities, among others ÅKP, Moreforsking, the offshore simulator centre, and SINTEF as well as firms such
as Rolls-Royce, Mitie Norge AS, Zacco Norway, Segel, or Elia consulting.

Current strengths and weaknesses of the Regional Innovation System
The regional innovation system in Møre and Romsdal is characterised by a
tight network and collaboration between the industry and research organisations, including the three university colleges as well as applied research
institutes. The university colleges put an equal wait on the three missions of
higher educational institutes, namely education, research and collaboration
with the local environment. The educational programmes are well aligned
with the needs of the local industry. Firms are important for funding research activities including for instance contract research as well as sponsored professorships. University colleges and local research organisations
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conduct applied research with firms. Leading local firms and international
groups have reported that they collaborate more with university colleges
now than 10 years ago. Also, university colleges play an important role in
providing advanced vocational education and training.
One example for the synergies between, in this case, Ålesund University
College and firms is the development of a world leading training centre
for advanced maritime operations using sophisticated simulators, which
attracted global players such as Rolls-Royce to the region. The Offshore
Simulator Centre located at NMK is partly owned by the Ålesund University College, Marintek, Farstad Shipping and Rolls Royce. At the university
college, first simulators were developed, which quickly attracted the interest of maritime firms. At the NMK, we find that firms such as Marintek,
Farstad Shipping and Rolls Royce are co-located with the Ålesund Knowledge Park, and the applied research organisation Moreforsking. Hence,
we find co-location as well as active collaboration between these different
actor groups. The collaboration between industry, university colleges and
locally based research organisations provides excellent preconditions for
enhancing knowledge along an existing development path, thus promoting
path extension.
Another key strength of the regional innovation system is the presence
of competitive firms with global knowledge and trade linkages in the
maritime, oil and gas, marine and furniture industries. Due to the global
competition, firms are constantly exposed to changing market and technological conditions. From a historical perspective, firms in the region have
shown a strong ability to adapt to such changes and to innovate in order
to meet these challenges. Strong input-output relationships among local
firms (especially in the maritime industry), combined with flat hierarchies,
high-levels of trust and informal interaction patterns, create a supportive
environment for interactive learning and experience-based problem solving at the work floor.
Furthermore, an entrepreneurial culture is deeply rooted in the selfimage of the local population and regional identity. Strong family businesses
have been at the core of the development of the regional economy (although
some of them have recently been bought by international groups). These
family businesses tend to have a longer time horizon than stock-market
companies and are more prepared to invest in projects that will only pay
off in the medium- to long-term. However, international groups also play
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important roles as they are gateways to international knowledge sources
and increase the attractiveness of the region.
The aforementioned factors have allowed regional firms to utilise and
benefit from the access to abundant natural resources related to the ocean
space. The firms in the region have managed not only to exploit the natural
resources but to develop higher value products and services.
The biggest weakness of the regional research and innovation system
relates to the low capabilities in basic research. Of the three university colleges, only the one in Molde has a university status in the field of logistics.
The R&D expenditures are low and only a small share of the researchers
has a PhD degree. Admittedly, much of the innovation activities of firms
relate to applied research and application development, based on synthetic
knowledge and the DUI mode of innovation, which usually is not counted
as research and development. Nevertheless, this still points to the fact that
the regional capacities to conduct basic research and to draw on analytical
knowledge in promoting path renewal are relatively low. In the past, analytical knowledge only played a minor role for the competitiveness of firms in
Møre and Romsdal. However, competition has changed. Firms compete
increasingly in more knowledge intensive activities such as ship design,
project management, or biotech, as opposed to building and assembling
ships or selling raw materials. While the leading firms use extra-regional
sources to access analytical knowledge, other firms lack the absorptive capacity to do so because of the low share of employees with higher education.
Although local stakeholders have identified this weakness, they have
faced difficulties in addressing it. Due to the dominance of applied research
and the low capacities to publish in renowned scientific journals, which is
essential for career development in research, researchers have a strong tendency to work at universities with international reputation. Also, the main
universities in Norway are better funded to provide a favourable research
environment. This is problematic both as regards attracting and retaining
talent. Furthermore, Møre and Romsdal is a semi-peripheral region with
a relatively low attractiveness of its urban living spaces. While this is an
advantage for individuals who like outdoor experiences, many young professionals may prefer a livelier urban environment. This also relates to the
variety of jobs available and to the fact that the dominant sectors are still
male dominated. Young talent with interests in other areas, especially educated women, have a high tendency to out-migrate.
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However, the region’s accessibility is rather good with several daily
flights to Oslo and other major Norwegian cities, as well as to Copenhagen
(SAS), London (Norwegian) and Amsterdam (KLM). The daily flights to
London and Amsterdam are primarily a result of pressure from the international actors of the Blue Maritime cluster, not the least large MNE such
as Rolls-Royce. In addition, flights also operate to some destinations in the
Baltic states due to the high number of workers in the clusters that originate
from these countries.
The lack of variety is particularly problematic in terms of renewing
existing growth paths or creating new ones. The region is highly reliant
on the maritime and marine industries and access to oil and gas. Due to
the high profit margins in these sectors, and the limited labour supply, the
labour costs are extremely high and the incentives to venture out in new
fields of economic activity are limited. This creates strong lock-in effects,
which will be problematic if the existing industries are challenged by e.g.
the exhaustion of natural resources, changes in prices for natural resources,
as is actually happening with the dramatic fall in oil prices, or changes in
the technological and market environments.

Sources for new path development in Møre and Romsdal

Shared development vision for Møre and Romsdal
The region has chosen the ocean space as their main focus area. The ocean
space is clearly a broad topic under which many potential specialisations
are feasible. The ocean is seen as a resource, related to which research and
development should be undertaken and new business opportunities discovered. Within the ocean space, important development opportunities are
expected in the following specialisation areas: oil and gas (and subsea operations), advanced maritime operations, shipping and transport, the marine
industry including aquaculture, fishery and ingredients, as well as renewable energies. In order to progress in these specialisations, the objective is
to develop generic technologies or build knowledge about generic technologies in fields such as biotechnology, logistics, material technologies, process
(especially automatisation and robotisation) and product innovations, bioeconomy, visualisation, media and communication.
These priorities are well reflected by the cluster organisations, three of
which are directly related to the above fields, namely the GCE Blue Maritime, and the Arena clusters Legasea and iKuben. Also, the regional research
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environment is specialised in the above topics. Seen in a broad context,
namely the ocean space, opportunities open up for path renewal at the interfaces between these related fields.
Slightly different is the priority of supporting the furniture industry,
which is stipulated in regional documents and evidenced by the existence
of the Norwegian Rooms Arena cluster. This priority is based on a number of strong firms in this sector. In contrast to maritime and marine, this
priority is narrower and consequently aims in particular at extending an
existing development path.
Developing the regional knowledge bases
The global competitive landscape has changed significantly for the traditional industries. Global overcapacities in shipbuilding and the emergence
of new competitors from for instance China and South Korea have led to
increasing cost pressures. As a result, regional actors have clearly indicated
the need to develop the regional knowledge base and offer more knowledge intensive products. Partly these efforts are directed towards increasing efficiency by focusing on process innovations, which is typical for path
extension. Firms, however, also highlight the importance of branching into
new higher value activities, e.g. moving from shipbuilding to ship design
and the management of complex projects, moving from selling fish as raw
material to the production of healthy oils, ingredients and flavours, or
introducing business model innovations and service innovations. Such
endeavours potentially lead to path renewal.
In order to better address these challenges expressed by firms, the university colleges have strengthened their research capacities and share of staff
with PhD education, i.e. have been able to partially address the weakness
pointed out above. The industry sponsored five professorships at the university college in Ålesund. As the regional research organisations augmented the capacities to address the needs of the industry in more knowledge
intensive fields, leading firms, including global groups, have increased their
collaboration activities with the regional research environment.
Aalesund University College, as the first ever university college, just received funding for a «Centre for Research driven Innovation» with among
others the Norwegian University of Science and Technology as a partner.
In contrast to the clusters mentioned earlier, which are industry owned,
Centres for Research driven Innovation are owned by higher educational
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institutes, but require a strong industry participation and co-funding. This
distinguishes such centres from the pure basic research driven Centres of
Excellence, where only higher educational institutes participate. The establishment of such a centre in the region will clearly increase the capacity
of carrying out especially strategic or targeted basic research as well as
more sophisticated applied research in close collaboration with industrial
partners primarily in the Blue Maritime cluster, and thereby increase the
potential for path renewal.
A similar strengthening of basic research capacity could be the result of
the mergers among Norwegian higher educational institutes which is on its
way, if Aalesund University College merges with the Norwegian University
of Science and Technology, which the board of this university just has supported. The best case scenario would be that the university colleges become
gateways to analytical knowledge and basic research while still maintaining
their capacities to do applied research in close collaboration with the local
industry. However, if the resources from the university colleges to conduct
industry relevant research would be drawn to NTNU, this might diminish
the accessibility of local firms to relevant knowledge.
Scouting for global knowledge
There is awareness among regional actors about the limitations and risks
associated with relying only on local knowledge sources and learning
opportunities. Accessing complementary knowledge from outside the region
is therefore high on the agenda of firms and regional support organisations.
One example is a local, family owned firm, small in size, which has setup an advisory board with international experts. In addition the owner
of the firm is involved in regional cluster activities and shares knowledge
with other firms in complementary fields. Another example is one of the
leading local firms that explicitly searches for complementary, unrelated
knowledge. The interview partners argued that knowledge, which is very
dissimilar from what is known in the firm, offers the greatest potential for
radical innovations. The collaboration with the Oslo School of Architecture
and Design was mentioned as an example which led to a unique product.
In other words, the combination of synthetic and symbolic knowledge was
fundamental in this particular innovation process.
Also, the medium-sized and large firms with global operations, some
of which have foreign owners, are important nodes in international
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knowledge networks. One international group, for instance, finances and
maintains competence centres all over the world. Through strong inputoutput relations as well as regional knowledge networks, this knowledge
spills over regionally.
Furthermore, university colleges and locally based research institutes
provide access to extra-regional knowledge. These organisations have
strong linkages to other research environments nationally. In addition,
however, university colleges and research institutes aim at establishing
international collaborations. Clearly, the resources are limited to do so,
however, it is another example for the interplay between regional and extraregional knowledge sources. This knowledge, which is the result of collective and integrative efforts, is currently at the core of identifying new
opportunities for path renewal.
In addition, however, the interviewees have suggested that the regional
cluster organisations and in particular the Blue Maritime Global Center of
Expertise should play a key role in identifying, assessing and circulating
new knowledge in a more systematic manner. The idea is that these
support organisations should attend fairs, talk to policy makers at the
national and European level, identify trends and changes in the regulatory environment, establish contacts to leading players internationally, and
extract the relevant knowledge for firms and policy makers. While this role
is not new to the cluster organisations, several interview partners suggested
that the knowledge-search activities of the cluster organisations should
be intensified.
On the one hand, these knowledge scouting activities aim at extending
development paths for instance by introducing technologies that allow
more cost-efficient production. On the other hand, knowledge scouting
also aims at identifying trends as well as new market and technological
niches that may offer potential for generating new development paths, i.e.
foster path renewal.
Broad understanding of entrepreneurial discovery
The smart specialisation policy approach emphasises entrepreneurial discovery processes. We find that entrepreneurs in Møre and Romsdal emerge
due to their initiative, drive, ideas, knowledge and ability to mobilise
resources. There are examples of entrepreneurs not only within industry
but also within the regional research, education and training environments.

108

It is the entrepreneurs who drive things forward and take on leadership
roles. The entrepreneurs seize opportunities in the institutional landscape
such as the Arena, NCE or GCE programmes. These programmes often
strengthen existing competencies and industries further. For instance, one
of the main criteria for being awarded a GCE is the «maturity» of a cluster,
this is to say the co-location of competencies and actors covering the whole,
or at least most of the value chain, global linkages and an understanding
of international markets. Hence, these programmes rather support path
extension rather than path renewal or new path creation.
However, entrepreneurs (in firms and other organisations) use these
instruments in a rather creative manner, where activities are reported to fit
the administrative purpose while the provided resources are combined and
synergies created between e.g. the activities of the different cluster organisations. Hence, while not necessary foreseen in the design of these instruments, the «entrepreneurial» use also opens opportunities for path renewal
and possibly even path creation.
Entrepreneurial activities are not limited to firms but extend to for instance the regional research environment and regional actors. An example
of entrepreneurial activities in the regional research environment is the
application for and granting of a Centre for Research driven Innovation
grant initiated by Ålesund University College in collaboration with NTNU
Trondheim. The project aims at studying and advancing technologies for
the most demanding maritime operations, including subsea operations, installations of offshore wind, oil extraction and the extraction of minerals
from the subsea. This is a typical entrepreneurial activity, which focuses on
radical innovations that may open up completely new markets and opportunities. In this case, entrepreneurial professors take the initiative and use
the opportunities in the national institutional landscape. In contrast to the
Arena, NCE and GCE programmes, Centres for Research driven Innovation foster basic strategic or targeted research and have a more transformative focus, i.e. path-breaking discoveries.
There are also examples where regional actors lead the entrepreneurial
discovery process. The VRI programme provides support to SMEs for innovation activities. This programme co-finances pilot innovation projects
with up to 200.000 NOK. Typical activities relate to e.g. biomarine and
food value chains, including the development of new seafood products, or
the search for new ingredients and flavours using biotechnology, or the
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automation of production technologies. While most projects relate to the
dominating industries, i.e. maritime and marine, the programme is open
for projects in other areas such as public health or furniture. Hence, entrepreneurial discoveries of SMEs are supported in a broad sense.

CONCLUSIONS
Smart specialisation understood as a strategic policy approach to innovationbased regional development emphasises the diversification of the regional
economy into new fields building on the knowledge bases and capabilities
developed in the past. Entrepreneurs in all sectors of society are mobilised
and consulted in order to identify these new fields of economic activity.
These efforts to promote the development of new growth paths in regions
require an understanding of the place-based current and potential future
competitive advantage. The constructing regional advantage approach
underpins this search for competitive advantage theoretically and provides
empirical evidence. It shows that industries and regions differ in the dominant modes of innovation and prevailing knowledge bases and that regions
can be competitive in both high-tech and low-tech sectors, even in highcost economies.
We illustrate this empirically in a case study on Møre and Romsdal, a
region in western Norway. Møre and Romsdal has been very successful
economically with low unemployment and high income while scoring low
on the typical innovation indicators capturing mainly STI type innovation
activities. A competitive manufacturing industry has developed building
largely on a synthetic knowledge base and a DUI mode of innovation.
However, the competitive landscape is changing, requiring from firms continuous efforts to maintain competitive in existing fields or to venture into
new fields.
We find that also peripheral (or in the Norwegian context semi-peripheral) regions, like Møre and Romsdal have a range of opportunities for
«smart diversification» into related fields of economic activities as advocated by RIS3. First, Møre and Romsdal exhibits outstanding collaboration
between the industry, the local university colleges and applied research
institutes. Building on a culture of trust, informal networks, and flat hierarchies, interactive learning between users and producers as well as industry and applied research leads to a high speed of incremental innovation,
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enhancing efficiency and productivity along an existing development path,
i.e. promoting path extension.
Second, regional actors share a common vision to be a global leader
in the environmentally sustainable exploitation of the ocean space. This
vision is as narrow as necessary to focus regional efforts around a theme
and as broad as possible to allow for branching into new fields of economic
activities and the development of platform technologies, thus opening the
horizon for path renewal.
Third, efforts are undertaken to develop the regional knowledge bases by
firms and the regional education and research environment alike. This has
become necessary as competitiveness lies increasingly in more knowledge
intensive activities. The share of employees with PhD education is raising
and the prevailing synthetic knowledge base becomes increasingly complemented with analytical knowledge, which also increases the absorptive
capacity of regional actors to source knowledge from outside the region.
Largely these efforts focus on maintaining and increasing competitiveness
in current fields of economic activity.
Forth, due to the limited regional diversity, regional actors actively scout
for knowledge outside the region. Interestingly, this comprises small local
firms putting together international advisory boards, large international
groups financing competence centres around the world, local leaders engaging lead designers and thus introducing symbolic knowledge as source of
competitiveness, as well as university colleges and local research institutes
engaging in national and international collaborations. Furthermore, the
role of the regional cluster organisations to scout actively for knowledge
globally is clearly emphasised. Combining the regional knowledge bases
with complementary and rather dissimilar knowledge from extra-regional
sources provide opportunities for path renewal and even new path creation.
Fifth, even in a specialised region, it becomes clear that entrepreneurial
discovery processes need to be seen from a broad perspective. Entrepreneurs are found not only among firms and individuals engaging in start-up
activities but also in the local research environment, educational facilities,
cluster organisations, and public administration. Entrepreneurs are in fact
those who identify and make use of opportunities that arise not only in
markets and technologies but also in the funding environment supporting
path extension as well as the development of the knowledge bases and critical mass for future areas of competitiveness.
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Geographical sources of innovation
for upstream companies in a regional
maritime cluster
Maria Kvalsvik Frøystad, Høgskolen i Ålesund
Erik Nesset, Høgskolen i Ålesund
SAMMENDRAG
I nyere innovasjonslitteratur diskuteres ofte den geografiske kilden til bedriftsinnovasjoner, og det er i denne sammenheng uenighet om betydningen av
lokale/regionale versus internasjonale/globale relasjoner. Nyere forskning viser også at bedriftens innovasjoner er påvirket av såvel "Science-TechnologyInnovation" (STI) læringsarenaen som "Doing-Using-Interacting" (DUI)
læringsarenaen. I denne artikkelen analyserer vi innovasjoneeffektene av
kombinasjoner av læringsarena (STI/DUI) og relasjoner (regionale/globale)
med utgangspunkt i et utvalg av regionale maritime leverandører. Funnene
viser at hverken DUI eller STI læringsarena i kombinasjon med regionale
bedriftsrelasjoner innenfor verdkjeden har noen signifikant effekt på innovasjonssannsynligheten. Regional DUI-interaksjon utenfor verdikjeden
(med konkurrenter) ser ut til å ha en signifikant negative effekt på innovasjonssannsynligheten. DUI-interaksjon med globale kunder/leverandører
har derimot en stor og signifikant positive effekt på innovasjonssannsynligheten. Disse funnene står i sterk kontrast til mye av den tradisjonelle litteraturen på feltet, hvor geografisk nærhet i relasjoner ses på som en viktig faktor
for innovasjon.
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ABSTRACT
Recent literature discusses the importance of geographical sources of
innovation, revealing disagreements regarding the impact of international
versus regional interactions. New research also indicates that innovation is both a result of "Science-Technology-Innovation" (STI) mode and
"Doing-Using-Interacting" (DUI) mode of company learning. In this paper,
the effect of learning mode combinations (STI/DUI) and the geographics
of interactions (regional/global) on innovation are analyzed from a sample
of maritime suppliers in the regional maritime cluster in Møre og Romsdal.
The findings indicate that both DUI and STI modes with regional partners
within the supply chain have insignificant effects on innovation probabilities, while regional DUI mode interactions outside the supply chain (with
regional competitors) may be associated with lower innovation probability. However, a company with global DUI-collaboration yields significantly
higher odds of product innovation compared to a company with no global
DUI-collaboration. These findings contradict a wide stream of traditional
innovation literature where geographic proximity or "local buzz" is seen as
a fundamental driver of company innovation.
INTRODUCTION
In recent innovation literature the "geographic clustering effect" on the innovation capacity of companies has been called into question (Boschma, 2005;
Maskell et al., 2006; Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013). While the traditional view is that physical proximity is essential to the innovative capacity of
a company (Bathelt, 2001; Gertler, 2003), there is now a growing concern
that too much proximity may also have a negative impact on innovation:
«Regions may become locked into rigid trajectories, which weaken their
learning capability. This is especially true for highly specialized regions
that may be confronted with a spatial lock-in.» (Boschma, 2005, 14). The
"strong ties" within a cluster then become a source of weakness (Martin and
Sunley, 2006). This type of lock-in may be solved or prevented by establishing global networks, providing access to the outside world that brings in
new knowledge from trans-local relationships (Camagni, 1991). In other
words, knowledge will spill over effectively between regions when complementarities exist in terms of shared competences. Such complementarities
are captured by the notion of "related variety" (Asheim et al., 2011). This
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notion is crucial, because inflows of extra-local or global knowledge that
are similar or complementary to existing competences in the region may
particularly improve interactive learning, and thus enhance innovation
(Asheim et al., 2011).
The effect of regional (local) versus global interactions on the innovative
capacity of companies are apparently also dependent on the mode of learning. Two main modes are discussed in the literature: the "Science, Technology, and Innovation" (STI) mode and the "Doing, Using and Interacting"
(DUI) mode. The first one is based on science and technology, and is driven
by investment in research and development (R&D) and human capital in
cooperation with R&D institutions, while the second one is more experience
based, emphasizing learning-by-doing, learning-by-using and learningby-interacting (Jensen et al., 2007; Lundvall and Lorenz, 2008; Fitjar and
Rodríguez-Pose, 2013). The innovation process can thus be seen as combinations of DUI/STI modes and regional/global interactions (Isaksen and
Nilsson, 2013; Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013).
According to Bathelt et al. (2004) relatively few innovation studies have
provided satisfactory empirical evidence of the superiority of regional over
non-regional interactions. Additionally, the linking of regional/global interaction and different modes of learning has rarely been analyzed in general,
and especially not in particular within a narrow cluster context. One important general exception is Fitjar and Rodríguez-Pose (2013). They studied
1600 companies from all the main sectors operating in the six largest
city-areas in Norway. One important conclusion from their study was that
companies interacting with external (global) agents were more innovative
than companies interacting with local/regional agents, both regarding STI
and DUI mode. An interesting question is whether this also holds within a
more narrow and homogenous cluster context. The present paper adopts the
same methodology as developed by Fitjar and Rodríguez-Pose (2013), but
focuses on only one particular sector – maritime suppliers – in one particular region – Møre og Romsdal (M&R) county. The following research
question is proposed:
Is regional partnership more important than global partnership
when it comes to innovation within a narrow cluster context?
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The novelty of this analysis is two-fold: 1) It represents an analysis of a
much more homogeneously targeted population of clustered companies
than analyzed before, providing a stronger case for testing the effects of
regional versus global interactions on innovation within a cluster (i.e.
stronger internal validity). However, the analysis may claim less external
validity. 2) Because of the small sample characteristics, the testing procedure uses both traditional and robust (exact) logistic regressions.
The paper is organized as follows. The next section provides the theoretical framework for innovation and its sources. Section 3 shortly describes
the M&R maritime cluster, the data and the methods. Section 4 presents
the results and section 5 concludes.

THEORETICAL FRAMEWORK
Innovation and its genesis
Successful innovation provides companies with competitive advantages
(Lipczynski et al., 2013). Schumpeter (1928; 1948) was one of the pioneers
in recognizing that innovation was the principal driver of competitive advantage and economic growth. Much of the theoretical and empirical analyses of the economics of innovation are based on his ideas. A distinction is
often drawn between product and process innovation. Product innovation
refers to the act of bringing something new to the marketplace that improves the range and quality of products, while process innovation refers
to a new way of making or delivering goods or services (Lipczynski et al.,
2013). This distinction is, however, not always obvious. New products often
require new approaches of production, and new production processes
often alter the characteristics of the final products. Accordingly, one company’s product innovation may be another company’s process innovation
(Lipczynski et al., 2013). Another distinction may be made between "radical" and "incremental" innovations. Incremental innovation makes a small
change to an existing process or product. Drastic or radical innovation
introduces a completely new type of production process with a wide range
of applications and gives rise to a whole new genre of innovative products
usually new to the market (Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013). The major
difference captured by the labels "radical" and "incremental" is the degree
of technological novelty, and hence, the degree of new knowledge embedded in the innovation (Un, 2010). Though seldom examined, radical
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innovations are important to the financial sustainability of companies in
industries that are dependent on competitive research and development for
competitive advantage and long-term survival (Koberg et al., 2003).

Innovation and regional clusters
Innovation cannot only be seen from a technological perspective but must
also be understood as a social process (OECD, 1999). Accordingly, drivers of innovation can also be related to clusters. Porter (2008, 213) defines
clusters as:
..geographic concentrations of interconnected companies, specialized suppliers, service providers, companies in related industries,
and associated institutions (for example, universities, standards
agencies, and trade associations) in particular fields that compete
but also cooperate.
Within these cluster networks, new knowledge and information is developed in close interaction between a series of network partners (Schiele,
2006). As stated by OECD (1999) networks of innovation are the rule rather
than the exception, and almost all innovative activity involves multiple
actors. Porter (1998) argues that today’s economic map of the world is
dominated by networks or what he calls "clusters". Clusters are not unique,
they are extremely typical – and therein lies the paradox: the enduring
competitive advantages in a global economy lie increasingly in local settings (knowledge, relationships, motivations), which distant rivals cannot
imitate (Porter, 1998). This argument mainly considers the role of the local
environment for competitiveness and growth, where one highly recognized
outcome of clusters is innovation (Porter, 1990; Isaksen, 2009). Because of
the advantages clusters are expected to bring with them, several terminologies of clusters throughout the history have been created depending on the
field of interest e.g. industrial districts (Marshall, 1920) the new economic
geography (Krugman, 1991) and regional innovation systems (Cooke et
al., 1997).
Various researchers have characterized a cluster as an innovative and
unique phenomenon. However, cluster literature has not been specific
enough when it comes to the empirical description of the channels and
mechanisms that are involved in the spillover processes. This has led to
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the criticism of local knowledge spillovers being a "black box" (Breschi and
Lissoni, 2001). The ability to innovate often emerges as a result of interactions between industry actors. The reasoning is that the interplay and interactions between actors within the cluster create new knowledge. Access
to new knowledge is seen as one of the key ingredients for successful innovation and consequently company performance. It is also critical to differentiate between different kinds of knowledge spillovers (Wolfe and Gertler,
2004). A common distinction in the literature has been that knowledge
can either be easily "codified", meaning it can be standardized and written down in documents, or it can be "tacit", referring to knowledge that is
best mediated through face-to-face interaction and geographical proximity
(Audretsch and Feldman, 2004). Tacit knowledge can often emerge from
experience gained at the workplace, and through learning by doing, using
and interacting (Lundvall and Lorenz, 2008). Codified knowledge is easier
to transfer over long distances than tacit knowledge (Gertler, 2003). Thus
knowledge may rest on geographic boundaries, where the cost of transmitting information presumably rises with distance. According to Bathelt et al.
(2004) new value can be created when locally embedded knowledge of the
tacit kind is combined in novel ways with external knowledge. However,
knowledge is not a public good produced outside companies. Knowledge
accumulates over time through usage due to learning from experience, trialand-error and is a particular input (Boschma, 2005). This implies that being
part of a network, enables a company to exploit knowledge developments
and facilitates problem-solving tasks through the sharing of experience obtained when dealing with similar technologies (Babtista and Swann, 1998).
Hence, strong clusters foster innovation through heavy knowledge flows
and spillovers (Muro and Katz, 2010).

Innovation, clusters, and "global pipelines"
Clusters may, however, become stuck in established routines, ideas, and
networks of inter-related and installed knowledge that no longer yield increasing returns. The traditional literature on clusters does not account for
inter-sectorial linkages among regions. The fact that new variety may be
brought into the region through the establishment of extra-local or global
linkages, such as a diversified set of trade partners, has largely been overlooked (Boschma and Iammarino, 2007). Therefore, the significance of
establishing communication channels to the outside world has increas120

ingly received attention in recent literature (Bathelt et al., 2004; Wolfe and
Gertler, 2004; Maskell et al., 2006; Bramwell et al., 2008; Fitjar and
Rodríguez-Pose, 2011). Bathelt et al. (2004) proposed the term "global
pipelines" for referring to extra-local (global) knowledge flows. Global
pipelines are purpose-built connections between a given local company
and partners in the outside world. These partners can range from i.e. customers, competitors, suppliers or clients, to universities or research centers
(Fitjar and Rodríguez-Pose, 2011). Bathelt et al. (2004) further argue that
the more the companies within a cluster engage in the buildup of nonlocal pipelines, the more news and knowledge about markets and technologies are "pumped" into internal networks from which local actor’s benefit.
Companies develop global pipelines not only to exchange knowledge of
products or services, but also to benefit from outside knowledge inputs and
growth impulses necessary for innovation processes (Maskell et al., 2006).
It is suggested that pipelines may be better suited for radical innovations
(Fitjar and Rodríguez-Pose, 2011). Hence, successful clusters are those that
effectively at build and manage a variety of channels for accessing relevant
knowledge from around the globe (Bathelt et al., 2004). Similar to Fitjar
and Rodríguez-Pose (2013), Owen-Smith and Powell (2004) conducted
empirical research from the Boston biotechnology industry where they
demonstrated that access to new knowledge does not just arise from local
interaction but is often acquired through global interactions. Distant contexts can be a source of novel ideas and specialist insights that are useful to
innovation processes.
However, identifying the location of external valuable knowledge and
building pipelines to access to that knowledge is only part of the challenge
when attempting to increase a company’s innovative capability. An equally large task is to establish the ability to assimilate information arriving
through pipelines and to apply it successfully towards commercial ends
(Bathelt et al., 2004). Companies rest on their absorptive capacity to identify, interpret and exploit the new knowledge (Cohen and Levinthal, 1990).
Further, the performance of global pipelines also depends on the strength
of pre-established social relationships and the quality of trust that exists between the companies (Wolfe and Gertler, 2004; Bathelt et al., 2004). Bathelt
et al. (2004) state that the precise mix of local buzz and global pipelines present in each distinct cluster can vary, depending on supply chains, technologies and markets segments. Some industries might for instance require
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more buzz than others, while other industries need more pipelines. However, a mix of both local and global interactions is always required to ensure
continued growth and innovation. Thus clusters can be seen as nested
within, and impacted by regional and national innovation systems, as well
as, global relationships (Wolfe and Gertler, 2004).

Hypotheses
Based on the theoretical framework outlined in the above section, the following hypotheses are offered:
H1: Regional DUI-mode supply chain interaction has a larger impact on
product innovation than global DUI-mode supply chain interactions
H2: Regional DUI-mode supply chain interaction has a larger impact on
process innovation than global DUI-mode supply chain interactions
H3: Regional DUI-mode interactions outside the supply chain (regional
competitors) have a positive impact on product innovation
H4: Regional DUI-mode interaction outside the supply chain (regional
competitors) has a positive impact on process innovation
H5: Global STI-mode interactions have larger impact on product innovation than regional STI-mode interactions
H6: Global STI-mode interactions have larger impact on process innovation than regional STI-mode interactions

CONTEXT, DATA AND METHOD
The regional maritime cluster
Norway is one of the world’s leading maritime nations. While other nations
mainly have their strengths in one or two maritime areas, the breadth of
services, products and expertise in the Norwegian environment is
among the most comprehensive. Within Norway, the M&R county has a
world-leading cluster in design, construction, equipment, and operation
of vessels for the global oil industry (NCE Maritime, 2012). The highly
respected maritime cluster in M&R is located on the west coast of Norway
and has a total of 36 municipalities. The cluster consists of companies covering the entire global value chain of advanced marine operations (NCE
Maritime, 2012). In total, the cluster consists of 213 companies, dominated
by small and medium sized enterprises (SMEs). The cluster companies
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comprise: 19 shipping companies, 15 ship consultants, 14 shipyards and
165 equipment suppliers, as shown in figure 1. As a consequence, the maritime industry is vital for the region as it accounts for a total turnover close
to NOK 50 billion in 2012, and employing around 22 000 skilled workers
(NCE Maritime, 2012).

Figure 1: The maritime cluster in Møre og Romsdal, 2012.
Source: NCE Maritime (2012)

The targeted population is the maritime suppliers in M&R county, and
comprises equipment suppliers and service providers. The study thus
excludes shipping companies, ship yards and the fishing fleet, in addition to
supportive institutions as e.g. financial enterprises, brokers, and insurance
companies. The suppliers are part of a network of companies that draw
productive advantage from their mutual proximity and international connections, as illustrated in figure 1.
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The data sample
A list of the relevant equipment and service companies in the maritime
cluster in M&R was kindly provided to us by Møre Research Molde. This
targeted population consists of 180 companies. The survey was constructed and distributed using the online platform SurveyMonkey1 in February
2014. Respondents selected to receive the survey were members of top
management, hence reliable and qualified to answer. A pilot was conducted
to ensure quality before the final survey was distributed. The survey was
distributed to 167 respondents. After one e-mail invitation, three reminder
e-mails were sent. Finally, a follow up by phone was conducted. A total of 88
company representatives responded to the questionnaires, but only 63–65
companies completed the questionnaire to be used in the main analyses.
The survey is rather extensive and includes many questions relating to
the companies’ innovative activities: e.g. their knowledge sources of innovation, their use of regional or international partners, and R&D investment.
All this information is valuable for the investigation of company innovation sources, but only a few of them were used in the regression analyses.
Operationalizing dependent variables
Company innovation was classified in the following four types: total product
innovation, total process innovation, radical product innovation, and radical
process innovation. All four variables are binary variables and accordingly
take the value 1 if the company has innovated in the last three years, and
0 otherwise. The specifically tailored innovation survey from Fitjar &
Rodríguez-Pose (2011) was used in order to provide a reliable measure of
innovation. In accordance with the Oslo Manual, SSB defines innovative
companies as having «new or significantly improved product (goods or
services) on the market or introduced within the enterprise a new or significantly improved process during the last three years»" (Statistics Norway,
2004, 22). This classification of innovation allows for a greater nuance in
the explanation of how different forms of company partnerships may affect
different types of innovation.
The operationalization of product innovation was based on a question
in the survey asking: Apart from sales of new products from other suppliers,

1

The platform for the survey can be found at: https://no.surveymonkey.com/
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has your company introduced any goods or services into the market during
the past three years that were new to the company or significantly improved
compared to your existing products? For for process innovation the question
was: Has your company introduced any methods or processes for production
or delivery of products during the last three years that were new to the company or significantly improved compared to the company’s existing methods?
In order to determine whether the product or process innovations were
radical or incremental innovations, respondents were asked: Were any of
these product innovations new to the market/industry, or were they new to
your company? If the innovations were new to the market and/or industry,
they were characterized as radical innovations, and if they were new to the
company, they were characterized as incremental innovations. However, in
the statistical analyses only the radical innovations were extracted from the
question when asking the companies whether innovation(s) were radical
or incremental.
Operationalizing predictor variables
The predictors of the logistic regressions are the different types of collaboration partners within the DUI and STI-modes of learning. In relation to
the DUI-mode, the respondents were asked to indicate whether (or not)
they had cooperated with suppliers, customers and/or competitors during
the last three years. In relation to the STI-mode, respondents were asked to
indicate whether (or not) not they had cooperated with consultancy, universities/university colleges, and/or research institutes during the last three
years. In addition, all respondents were asked to state whether the partner(s)
(both DUI and STI) were located in the region, elsewhere in Norway or
abroad. The partners located in the region were summated with the partners located in Norway in the logistic regression analyses, now referred
to as regional partners. Due to few examples of cooperation with global
competitors within the DUI-mode, and the small sample at hand, DUIinteraction with global competitors has been excluded from the regression
models. This gives the following five independent predictor variables, all
measured as binary variables taking the value 1 if the company has collaborated during the last three years, and 0 otherwise:
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–– Regional DUI – mode non-supply chain: (competitors)
within the region
–– Regional DUI – mode within supply chain: (suppliers +
customers) within the region
–– Global DUI – mode within supply chain: (suppliers +
customers) outside the region
–– Regional STI-mode: (consultancies + universities +
research institutes) within the region
–– Global STI-mode: (consultancies + universities +
research institutes) outside the region
Operationalization of control variables
As common in company-level analyses, the model also controls for a set
of factors other than company interactions that may be related to innovation. As the maritime sample in this study is assumed to be relatively
homogenous, the analyses require fewer control variables. Because of the
large degree of homogeneity and the small sample characteristics, only
two variables were used as control variables: Company size and R&D
investment local. Company size was measured as the log of the number of
employees. Prior studies have identified a significantly positive relationship
between company size and innovativeness. Large companies have the resources required to generate ideas for new products and processes, and to
develop these ideas so that they can be implemented commercially (Fitjar
and Rodríguez-Pose, 2013), but this effect may decrease as company size
becomes large (Lipczynski et al., 2013). R&D local was measured by asking
what percentage of the company’s R&D activities are carried out locally,
elsewhere in Norway or abroad, respectively. However it should be noted
that total R&D has been experimented with in the analyses, as well as,
R&D Norway and R&D abroad, but without significant contribution.
Further, the R&D variable was used as a control variable because it is the
most common innovation measure, and is often used as a synonym for
innovation (Andersson et al., 2004). Companies who invest large amounts
in R&D are generally more innovative than companies that do not (Fitjar
and Rodríguez-Pose, 2013).
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Descriptive statistics
Table 1 shows some main descriptive statistics of the maritime supplier
companies in the sample, including company size, R&D activity total, R&D
activity local, and share of employees in the supplier companies with a
university degree.

Table 1: Descriptive statistics of the sample companies.

No. of
% of
employees sample
1–49
50–249
250 <

75,7
22,7
2,7

N = 75

Total % of
turnover % of
spent on sample
R&D

% of R&D
activity
% of
local of
sample
total R&D

% of
employees % of
with univer- sample
sity degree

0
0.2–5.0
5,1–10
10.1–20
20.1–30
30.1–75

0
1–20
21–30
31–40
41–50
51–80
81–100

0
1–20
21–30
31–40
41–50
51–80
81–100

21.7
49.3
15.9
5.8
1.4
5.8
N = 65

21.5
3.1
0
1.5
9.2
6.2
57.0
N = 65

8.6
41.4
10
2.8
8.6
14.3
14.3
N = 70

The maritime sample is dominated by small (less than 50 employees) and
medium sized companies (50–249 employees). Only 2.7 percent of the
companies are large (more than 250 employees). Most of the companies
report R&D activity, but the R&D activity differs among them. Almost half
of the companies invest between 0.2–5.0 percent of their turnover in R&D.
Approximately 29.0 percent of the companies invest at least 5.0 percent
of turnover in R&D. Almost 63.2 percent of supplier companies invest
between 51–100 percent of their R&D locally. The last column displays the
level of education and shows that 28.6 percent of the supplier companies
have more than 50 percent of employee with a university degree. Ålesund is
the dominant municipality in this sample, which accounts for 25.3 percent
of the suppliers included in the sample. Following Ålesund are Molde, representing 9.6 percent, and Herøy representing 8.4 percent. Four municipalities (Ulsteinvik, Hareid, Kristiansund and Haram) each host 7.2 percent
of the total sample. Vestnes represents 6.0 percent, while the remaining
municipalities represent between 2.4 and 1.2 percent.
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Table 2: Innovation developed in the last 3 years, % of surveyed companies.
Product
innovation

Type of innovation: (% of all companies)
N

77.10
83

Innovations were developed: (% of innovative companies)
Mainly by our company
In cooperation with other companies or organizations
Mainly by other companies or organizations
N

Process
innovation
67.5
80

64.1
14.9
14.1

64

37.0
46.3
16.7
54

As shown in table 2, the supplier companies surveyed seem to be relatively
innovative, with a broad set of knowledge sources gathered from various
actors. As the top half of the table indicates, a total of 67.5–77.1 percent of
the maritime suppliers’ report that they have innovated the last three years.
The majority of these innovations were product innovations. The product
innovations were primarily developed by the companies themselves, while
almost 22.0 percent of the suppliers report that their product innovations
were in cooperation with other organizations. Process innovations were
mainly developed in cooperation with other organizations.

Table 3: Number and share of companies collaborating
with different types of partners.
Partner type
Other firms within the conglomerate

Number of firms

% of firms

43

60.6

Suppliers

63

88.7

Customers

51

85.9

Competitors

23

32.4

Consultancies

42

59.1

University / Colleges

13

18.3

Research institute

27

38.0

N

71

71
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Table 3 displays the share of supplier companies reporting cooperation
with different partner types during the past three years. The most common collaboration partner is found in the DUI-mode within the supply
chain. Both suppliers and customers are the most frequently used partners,
with almost nine of ten companies collaborating with either one. Three of
five companies collaborate with other companies within the conglomerate.
With respect to scientific partners (STI-mode), the most preferred partners
are consultancies (almost three of five). Two out of five companies collaborate with research institutes, followed by one of five companies collaborating with universities and/or university colleges. Table 4 shows the share
between the various partner types according to category and geographics.

Table 4: Share of supplier companies in M&R collaborating with partners
within and outside the supply chain.
Partner type

Regional

Non-regional

DUI non-supply-chain

29.6

9.8

DUI supply chain

91.5

67.6

STI

64.8

18.3

N

71

71

For each collaboration category, the share of companies that have collaborated with at least one partner in the category is illustrated in table 4. It is
clear that DUI supply chain is the most preferred cooperation category,
both regionally and non-regionally. STI mode regionally is the second most
popular category.
Figure 2 illustrates the share of each commonly used partner and their
geographic location (regional or non-regional). Cooperation with partners
within the region is more common than cooperation with partners abroad.
When it comes to frequency of collaboration inside versus outside the region, the major difference can be found in the STI-mode. The largest difference in regional vs. non-regional cooperation is for consultancies: 54.9
percent of supplier companies collaborate with consultants in the region
whereas 12.7 percent collaborate outside the region. Also for collaboration
with universities and research institutes, regional cooperation is the most
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Figure 2: Percentage share of companies cooperating with different partner types.

common agreement: 18.3 percent cooperate with universities and 35.2 percent with research institutes within the region, whereas only 1.4 and 5.5
percent cooperate with universities and research institutes located abroad,
respectively.

The method
Due to the binary characteristics of the dependent variables, logit regression models were estimated in order to test the hypotheses. The population
logit model of the binary dependent variable Y (dummy for innovation)
is:
Pr(Y = 1| X) = F (β0 + βX),
where F is the cumulative standard logistic distribution function, and βX
= β1 (Regional DUI supply chain) + β2 (Non-regional DUI supply chain)
+ β3 (Regional DUI non-supply chain) + β4 (Regional STI) + β5 (Nonregional STI) + β6 (R&D local) + β7 (Company size). Pr refers to the probability of company i introducing an innovation. Four different logistic
regressions were run – one for each of the innovation outcomes (product
innovation, process innovation, radical product innovation and radical
process innovation). Due to the small sample characteristics of this study,
also Exact Logistic regression is conducted for the four models. Rather
than calculating coefficients for all independent variables simultaneously,
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coefficients for each independent variable are calculated separately with the
other independent variables (temporarily) conditioned out. This method
produces more accurate inference when the samples are small because it
does not depend on asymptotic results.

RESULTS
Table 5 shows the effects of different partner types on the probability of
innovating when controlling for company size and the share of R&D used
in the local environment.
Table 5: Logistic regressions of effects of partner types
on innovation probabilities.
Product
innovation

Radical
product
innovation

Process
innovation

Radical
process
innovation

0.094 (0.005)

0.176 (0.010)

0.374 (0.224)

1.092 (0.910)

1.008 (0.597)

1.589 (0.552)

1.750 (0.498)

0.224 (0.065)

6.629 (0.010)

1.142 (0.776)

0.904 (0.871)

1.170 (0.826)

2.147 (0.368)
4.329 (0.169)

1.141 (0.851)
3.581 (0.159)

0.304 (0.104)
0.934 (0.920)

0.572 (0.443)
2.346 (0.244)

1.402 (0.468)
1.027 (0.005)

0.800 (0.373)
1.019 (0.015)

1.228 (0.522)
1.024 (0.010)

1.119 (0.766)
1.027 (0.006)

65

65

63

63

0.353

0.197

0.213

0.191

Partner types
DUI non-supply
chain, regional
DUI supply-chain,
regional
DUI supply-chain,
global
STI regional
STI global

Control variables
Ln(company size)
R&D local
N
Cox & Snell pseudo R

2

Notes: The first number in each cell is the odds ratio. An odds ratio above 1 indicates a positive effect,
whereas a value below 1 indicates a negative effect. The numbers in brackets are the robust p-values
based on 200 bootstrapping samples. Odds ratios significant at the 5 % level are in bold.

DUI non-supply chain, regional (collaboration with regional competitors)
has a significant negative effect on the likelihood of both total product
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innovation and radical product innovation (odds ratios are less than 1),
whereas its effect on process innovation is insignificant, thus rejecting both
hypotheses H3 and H4. However, it is interesting to note that collaboration with regional competitors has a significant negative impact on product innovation rather than the expected positive effect. DUI supply chain
regional has insignificant effects on all types of innovation, whereas DUI
supply chain global has a significant positive effect on the likelihood of
total product innovation. Interacting with a global DUI supply chain actor
(suppliers and/or customers) will increase the odds of total product innovation by more than 560 % compared to a situation with no such interaction. Interacting with regional suppliers and/or customers however has
no significant effect on the likelihood of innovation. Thus hypothesis H1 is
rejected, whereas H2 is inconclusive. None of the STI-mode interactions
are significant. Hypotheses H5 and H6 are therefore inconclusive. The
control variable, company size, is not statistically significant and does not
contribute to the model. The second control variable, R&D local, is however significant.
The Cox & Snell pseudo R2 ranges from 0.353 (total product innovation)
to 0.191 (radical process innovation). The model fit thus seems reasonably
good for total product innovation, given the rather few explanatory variables. There is, however, scope for increasing the explanatory power of all
the various models by including other relevant variables.
Due to the small sample, exact logistic regressions of the four models
were also estimated. In these models the STI-mode interactions and company size were excluded in order to gain more degrees of freedom in the
estimation. These variables had insignificant effects on innovation likelihood in all four models in table 5. The results are shown in table 6.
The results from this more robust estimation seem to confirm the findings from table 5. For total product innovation the same three explanatory
variables as in table 5 (for ordinary logistic regression) were significant, and
the impacts were only slightly different. Regional interaction outside the
supply chain (i.e. with competitors) still has a strong negative effect on the
probability of product innovation, while global interaction within the supply chain (i.e. with global customers and/or global suppliers) has a strong
positive effect on the probability of product innovation.
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Table 6: Exact logistic regression of effects of partner types
on innovation probabilities.
Product
innovation

Radical
product
innovation

Process
innovation

Radical
process
innovation

0.185 (0.043)

0.275 (0.060)

0.363 (0.173)

1.326 (1.000)

0.808 (1.000)

1.204 (1.000)

1.630 (0.830)

0.203 (0.105)

5.302 (0.043)

1.109 (1.000)

0.830 (1.000)

1.274 (1.000)

R&D local

1.026 (0.002)

1.015 (0.028)

1.019 (0.005)

1.024 (0.017)

N

65

65

63

63

0.001

0.049

0.023

0.027

Partner types
DUI non-supply
chain, regional
DUI supply-chain,
regional
DUI supply-chain,
global

Control variable

2

Pr (χ ≥ Score)

Notes: The first number in each cell is the odds ratio. An odds ratio above 1 indicates a positive effect,
whereas a value below 1 indicates a negative effect. The numbers in bracket are the p-values. Odds
ratios significant at the 5 % level are in bold.

DISCUSSION AND CONCLUSION
This analysis examines whether collaboration with different partners improves the likelihood of innovating, and whether regional partnerships are
more important than global partnership when it comes to company innovation. Six hypotheses were tested by logistic regressions, and all were either
rejected (H1, H3 and H4) or inconclusive (H2, H5 and H6).
The most interesting result is the rejection of H1 and the inconclusive
result concerning H2. Contradictory to expectations, the findings revealed
that collaborating with global suppliers and customers was significantly
associated with higher probability of product innovation, whereas collaborating with regional suppliers and customers did not have any significant
effect. Being a company with global collaboration gives 430 % higher odds
of product innovation compared to a company with no global collaboration (table 6). Another interesting result comes from DUI-collaboration
with regional competitors. According to the Porterian view of clustering,
competition is a self-reinforcing driver for innovation, continually pushing
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the industry to innovate. A highly competitive arena combined with cooperation through formal and informal channels facilitates the flow of
knowledge among agents, keeping companies on their toes and driving
them to be more innovative (Porter, 2008; Fitjar and Rodríguez-Pose,
2011). In contrast, hypothesis H3 was not supported, but showed a significant negative effect. Collaboration with competitors within the region is
thus associated with lower likelihood of product innovation. These finding
are in line with Fitjar and Rodríguez-Pose (2013). Supplier companies at
maritime M&R cluster have strong rivals inside the cluster (Isaksen, 2009).
Therefore, as argued in the theoretical section, too much proximity may
result in negative innovation impact, especially in highly specialized industries. The reason for this may be the fact that maritime supplier companies
are rather homogenous. The necessary heterogeneity in order to generate
new knowledge might thus not be present (Srholec and Verspagen, 2008).
It is evident that geographic proximity to industry partners is not in itself
enough to have a positive effect on innovation.
The predictor DUI supply chain within the region was negatively related
to product innovation but did not make a significant contribution to the
model. Rather than being more effective regionally, interaction with suppliers and customers regionally does not significantly affect the likelihood
of innovation at all. This is consistent in all four logit models. These findings contradict a wide stream of the traditional innovation literature
where geographic proximity or "local buzz" is seen as a fundamental driver
of company innovation. Isaksen (2009) analyzes the innovation dynamics
in six competitive regional clusters that have been appointed NCE (including the present context, M&R cluster) where he stresses the importance of
a national innovation system in underpinning the innovation dynamics of
the clusters. Even though the significant effect of global linkages on product innovation was unexpected, these findings are in line with alternative
research that questions if local interactions are the main source of innovation (Bathelt et al., 2004; Owen-Smith and Powell, 2004; Bramwell et al.,
2008; Fitjar and Rodríguez-Pose, 2011, 2013; Wolfe and Gertler, 2004).
A reason for the limited innovation effect of cooperation with DUImode supply chain regionally may be a result of the knowledge circulation
in the cluster being neither novel nor varied enough, and thus restricts
the level of innovation (Gertler, 2003). The benefits of face-to-face interaction, which is more likely to be frequent among regional partners, may be
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outweighed by gains from seeking international partners that possess the
knowledge needed by the company to innovate (Fitjar and Rodríguez-Pose,
2011). Thus, an explanation may be the notion of "related variety" as inflow
of extra-local knowledge, which is complementary to existing competences
in the region, may particularly improve interactive learning, and thus innovation (Asheim et al., 2011). The majority of the supplier companies in the
M&R cluster may depend on new knowledge as they are engaged in production of non-standardized products and solutions, and therefore require
a complementary body of highly specialized knowledge. The maritime
cluster is international by nature with organizations and partners spanning
all over the globe. Accordingly it may be assumed that the maritime suppliers enjoy characteristics of global specialized knowledge that facilitate
the M&R knowledge intensive industry. Because of the benefits of participating in "global pipelines" they may seek the best possible partners who
provide knowledge exchange that is highly targeted towards pre-defined
goals (Bathelt et al., 2004; Fitjar and Rodríguez-Pose, 2011).
The results regarding whether regional partnerships or global partnership
are more important when it comes to innovation, yields interesting implications. It seems that external markets provide new impulses and ideas, bringing new variety to the maritime supplier companies. In this respect, spatial
lock-in may be avoided through the establishment of connections with other
organizations outside the region (Boschma, 2005). Why this is the case might
be that repeated interactions with other actors in a highly cognitive, social
and high trust environment may not yield the same returns. One may end
up developing a relative homogenous environment in which new knowledge
finds it difficult to take hold and diffuse (Fitjar and Rodríguez-Pose, 2011).
Although there was no significant support for the importance of the
STI–mode, the control variable R&D local was significant and positive in
all four regression models. Companies that carry out their R&D activities
locally are more likely to have innovations than those not investing in R&D
locally. R&D activities and collaboration with universities, consultants and
research institutes are stated as indicators of the STI-mode. Some of the
STI-mode interaction effects can, however, be captured by local research
and development activity, as the DUI type of innovation is generally not
R&D intensive (Fitjar and Rodríguez-Pose, 2013). Hence, supplier companies may carry out parts of their innovations through R&D units locally
either in-house or in collaboration with outside scientific sources.
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Despite also using robust estimators (exact logistic regressions), the
study may still suffer small sample bias. For future analyses it would be
highly welcomed to have quantitative studies of other clusters, on larger
samples and with more control variables. Likewise, to gain complementary
insight, in-depth qualitative research may also contribute to an understanding of the complex innovation mechanisms.
The future of the maritime industry at Møre og Romsdal lies in the hands
of the companies’ ability to innovate. It is becoming increasingly important to develop new products and processes in order to be globally competitive. However, the global environment for the maritime industry is rapidly
changing. International regulations, technological progress and global
competition are the main contributors shaping these challenges. In order
to meet these challenges it is necessary to be a front-runner in the innovation race. The maritime industry in Møre og Romsdal seems to be more
dependent on global linkages than previously expected, which challenges
the assertion that innovation mainly takes place in a thick environment of
local buzz. Future policy should therefore aim at keeping a stable and competitive environment and facilitate knowledge sharing through cross-border
cooperation. This implies a need for increased focus on international relations, both in the regional business environment and in academia.
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Innovasjon som komplekse prosesser
– i offentlig sektor
Hans Petter Iversen, Høgskolen i Molde
Atle Ødegård, Høgskolen i Molde
SAMMENDRAG
Bruken av innovasjonsbegrepet har de siste årene vært i sterk vekst. Sentrale
styringsdokumenter stiller krav om at også offentlig sektor må øke sin innovasjonsevne, noe som i høyeste grad har regional betydning. Innovajon
framstår som en svært sentral strategi for samfunnsutvikling, både i
næringslivet og i offentlig sektor. Vi forsøker i dette paperet å se nærmere
på innovasjonsbegrepet ut fra et kompleksitetsteoretisk perspektiv. Dette
gjør vi for å få fram noen viktige sider ved begrepet som ikke så lett blir
belyst ut fra andre perspektiver.
Vi ser da særlig på forståelse av innovasjon koplet med samfunnsutvikling, der både innovasjon og samfunnsutvikling ses som relasjonelle
og uforutsigbare prosesser. Videre trekker vi fram selve menneskesynet
eller menneskemodellen i kompleksitetsteori. Det medfører at innovasjon
og nyskaping ses som noe ordinært og menneskelig, ikke som noe ekstraordinært eller uvanlig. Da blir også endring og omstilling noe som er dypt
menneskelig og vanlig, noe som ofte skjer gjennom "rotete", uorganiserte,
spontane og gjensidige prosesser mellom mennesker. Videre ser vi nærmere
på innovasjon knyttet til ulikhet/forskjellighet, der ulikhet og forskjellighet
grunnleggende er positivt med tanke på innovasjon. Det medfører også et
positivt perspektiv på tverrprofesjonelt samarbeid. Endelig ser vi også på
innovasjon knyttet til ledelse, der vi framhever deltakelse og selvorganisering som vesentlig for innovasjon. Da er også lederes deltakelse vesentlig.
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Avslutningsvis framheves fokuset på og oppmerksomheten omkring
dagligdagse, ordinære samhandlingsprosesser. Disse er de mest vesentlige
med tanke på innovasjon og nyskaping.

INNLEDNING
Innovasjon har blitt et begrep som er overalt. I likhet med begrepene samarbeid og samhandling, er innovasjon på mange måter et honnørord.
Mange bruker det som om det fantes en felles forståelse. Og mange bruker
det mye. Det er også et begrep med positive konnotasjoner i vårt samfunn;
assosiasjonene går i retning endring, forbedring, utvikling, nyskaping osv.
Og det er trolig få som vil si at de på noen måte er i mot innovasjon.
Vi har altså et inntrykk av at innovasjon er et begrep i vekst og ekspansjon. Og vi antar at dagens samfunnsutvikling på flere måter utgjør en positiv klangbunn for innovasjonsbegrepet. Og videre at dette i stor grad har
med næringslivets behov for inntjening og konkurransedyktighet å gjøre. I
Innovasjonsmeldingen sier regjeringen f.eks. innledningsvis (Nærings- og
handelsdepartementet, 2008):
Vi vil ha et samfunn med konkurransedyktige bedrifter over hele
landet. Og vi vil ha et samfunn der vi dekker våre behov på en
måte som ikke ødelegger for kommende generasjoner. Innovasjon
og omstilling vil være en nøkkel for å få til dette (s. 5)
Kravet om innovasjon har også funnet sin vei inn i offentlige dokumenter,
offentlig politikk og offentlige forskningsbevilgninger. Dette gjelder også
helse- og omsorgssektorene. I Innovasjonsmeldingen benyttes følgende
definisjon av begrepet innovasjon (Nærings- og handelsdepartementet,
2008):
En ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse
eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i
produksjonen for å skape økonomiske verdier (s. 13).
I dette kapittelet har vi valgt å se på begrepet innovasjon ut fra et kompleksitetsteoretisk ståsted. Dette fordi kompleksitetsteorien – og da spesielt
teorien om komplekse responderende prosesser – tilbyr et prosessperspektiv
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som er annerledes enn det vi kan kalle "mainstream" organisasjons- og
ledelsesteori (og innovasjonsteori) (Stacey, 2008; Stacey et al., 2000; Johannessen, 2010). Dette prosessperspektivet gjør at vi kan belyse vesentlige sider
av innovasjonsbegrepet på en annen måte enn f.eks. i instrumentelle/
analytiske, evolusjonære eller systemteoretiske tilnærminger (Shaw, 2002;
Fonseca, 2002), som er så vidt dominerende i innovasjonslitterauturen.
Vi vil derfor her undersøke innovasjonsbegrepet nærmere i forhold til
noen bestemte grunnleggende sider av det – der vi mener kompleksitetsteori har et annerledes og i denne sammenheng verdifullt bidrag. Vi vil
også argumentere for at de temaene som vi velger å fokusere bør ha interesse både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kompleksitetsteorien er ennå ikke
en utbredt teori i Norge, men den anlegger et perspektiv på menneskelig
samhandling som på mange måter er en universell tilnærming. Vi vil trekke inn eksempler fra helse- og sosialsektoren, ettersom det er der vi i all
hovedsak har vår erfaringsbakgrunn, men prinsippene kan være likevel så
relevante innenfor andre sektorer (Stacey et al., 2000).
I dette kapittelet vil vi først se nærmere på bruken av innovasjonsbegrepet i offentlig sektor. Deretter vil vi, ut fra et kompleksitetsteoretisk
perspektiv, legge vekt på hvordan vi kan forstå innovasjon i relasjon til: a)
samfunnsutvikling, b) menneskemodell/menneskesyn, c) prosess; endring
og omstilling, d) forskjellighet/diversitet og e) organisering og ledelse.
Dette er temaområder som i lys av den innovasjonsiveren vi ser har høy
relevans – ikke minst innen helse- og sosial sektoren.

INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR
Innovasjon i offentlig sektor er på ingen måte noe nytt, heller ikke i vår region. Kommunene har jo hatt som en viktig oppgave å finne gode løsninger
på de behov kommunens innbyggere til enhver tid har hatt. Samtidig som
kommunene har vært redskaper for statlig styring, har de også vært arenaer for lokalt initiativ og lokal myndighetsutøvelse. Og særlig i den siste oppgaven har det også vært masse nyskaping og innovasjon, særlig innenfor
velferdssektoren (Rønning, 2005). Slik sett har innovasjon vært sentralt i
offentlig sektor i hvert fall fra formannskapsloven av 1837.
En rekke omfattende offentlige reformer og endringer er også tett
knyttet opp mot ambisjoner om regional utvikling. Tre slike reformer
som det er naturlig å nevne her er kommunereformen (Prop.95S, 2014),
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samhandlingsreformen (St.m. nr 47 (2008–2009)) og reformen i høyere utdanning ("SAKS"). I samhandlingsreformen forsøker myndighetene særlig
å få til et bedre samspill mellom nivåene og de ulike organisatoriske enhetene i helsetjenesten. I tillegg overføres store oppgaver fra helseforetakene til kommunene. Kommunereformen markedsføres med at en trenger
større og mer robuste kommuner for å overføre flere oppgaver til kommunene, bedre kvaliteten på tjenestene og få til en hensiktsmessig lokal
og regional samfunnsutvikling. I reformen i høyere utdanning er det også
sentralt å få til en struktur med færre og mer robuste enheter. Dette er
begrunnet bl.a. med behovet for mer og bedre kunnskap og utviklingen
av "kunnskapssamfunnet". Og det forutsettes et bedre samarbeid mellom
høyere utdanning, næringsliv og offentlige myndigheter.

Innovasjonsbegrepet
Det er vanlig å skille mellom såkalte radikale og inkrementelle innovasjoner. Radikal innovasjon beskrives da gjerne som større og gjennomgripende
endringer (oftest planlagte), som utvikling av nye forretningsideer eller
produktlinjer, ofte basert på nye ideer, ny teknologi eller behovet for
betydelige kostnadsreduksjoner (Gjelsvik, 2007). Inkrementell innovasjon
forstås alternativt som å være kjennetegnet av mindre endringer som for
eksempel kostnadsforbedringer eller mindre endringer i antall produkter
som tilbys innen en produktlinje, altså de små skritts endringer. Gjelsvik
(2007) viser også hvordan radikal og inkrementell innovasjon kan ses i sammenheng med hverandre, ved at inkrementelle innovasjoner representerer
mer «stabile» perioder i bedriften, men at disse periodene over tid ledsages
av enkelte større og mer gjennomgripende endringer. Gjelsvik befinner seg
innen en evolusjonær teoretisk tradisjon (Stacey, Griffin and Shaw, 2000;
Gjelsvik, 2007). Sett fra vårt ståsted, kan det kanskje være grunnlag for å
stille spørsmålstegn ved hele dette skillet mellom radikal og inkrementell.
Kan det like gjerne ses slik at innovasjoner stort sett er mer eller mindre
inkrementelle og kanskje også til dels "uryddige" og ikke planlagte?
Innen offentlig sektor vil det kanskje være spesielt vanskelig for en leder
eller fagansatt å iverksette store forandringer (som kan kalles "radikal innovasjon"). Dette har bl.a. sammenheng med demokratiske rettigheter og
prosesser, både politisk og organisatorisk. Kanskje vil vi da relativt sjelden
se det Gjelsvik (2007) kaller radikale innovasjoner f.eks. i kommunene,
ettersom det ofte må foreligge bred politisk enighet – eller avtaler – for at
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det skal kunne iverksettes store endringer. Derimot vil sentrale myndigheter i større grad ha mulighet til å iverksette tiltak som kan skape store
endringer for ansatte og brukerne av kommunale tjenester, endringer som
eventuelt kan klassifiseres som radikale innovasjoner, kfr endringer i kjølvannet av sykehusreformen, opptrappingsplanen for psykisk helse, samhandlingsreformen eller kommunereformen.
I Meld. St. 29 (2012–2013) (omsorgsmeldingen), som er et sentralt
styringsdokument for utviklingen av pleie- og omsorgstjenestene defineres
innovasjon (i forhold til offentlig sektor, helse og omsorg) på følgende måte:
«En måte å beskrive begrepet på kan være å si at innovasjon er
(Jensen m.fl. 2008):
• kjent eller ny viten kombinert på en ny måte eller brukt i
en ny sammenheng
• ideer omsatt til en bedre praksis som skaper merverdi
• driftig, dristig og eksperimenterende i formen
• en måte å forholde seg til oppgaver på – en kultur
• en prosess der resultatet ikke er kjent på forhånd» (s.120)
Innenfor denne rammen skilles det, som vi var inne på ovenfor, gjerne
mellom "gradvise" og mer "radikale" innovasjoner, men da likevel slik at
innovasjon ses som "noe" som er nytt – altså noe (helt) annet enn det ordinære og hverdagslige. Dette er også tilfelle for den forståelsen som er
knyttet til Joseph Schumpeters forfatterskap, og som har fått avgjørende
betydning for særlig den akademiske forståelsen av innovasjon (Berge,
2013). Her forstås innovasjon som en ny vare, ny produksjonsmåte, nytt
marked, nye råvarer/halvfabrikata eller ny organisasjonsform (Berge, 2013;
Pålshaugen and Johnsen, 2011).
Det er likevel vesentlig hvilket perspektiv som legges til grunn; Hvordan
vi ser og forstår innovasjon har betydning for hvordan vi kan eller bør forholde oss til fenomenet. Dette kan være i vårt dagligdagse liv i de organisasjonene der vi jobber. Eller hvordan vi responderer på den offentlige politikken på området, f.eks. i forbindelse med forskning eller organisatoriske og
ledelsesmessige forhold som er ment å berøre innovasjon på ulike måter.
I lys av at innovasjonsbegrepet er svært vidt og kan romme alt fra store
til mindre endringer, er det viktig at vi tar oss tid til å stoppe opp og spørre:
Hvilke innovasjoner er viktige for oss? Er det behov for innovasjon på alle
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områder innen offentlige tjenester? Er det slik at det er veldig mye som
ikke fungerer og at vi derfor må fornye oss fordi vi trenger kvalitativt bedre
tjenester, f.eks. innen helse- og omsorgstjenestene? Eller er det andre motiver som ligger bak den innovasjons- og endringsbølgen vi er vitne til? Hvis
kravet om innovasjon i f.eks. kommunene primært er økonomisk motivert,
vil dette i noen henseender kunne ha negative konsekvenser for brukerne, i
alle fall uten grundige analyser av hvordan endringene vil slå ut.
Et eksempel på dette står i Romsdals Budstikke 2.1 februar 2015, der
vi kan lese at det flere steder i landet «har vært meldt om krisetilstander i
hjemmesykepleien. Samhandlings-reformen får noe av skylda» (s. 2). Dette
kan være et eksempel på virkninger som ikke nødvendigvis var forutsett,
men som kan få stor betydning både for de som utfører tjenestene (ansatte
i hjemmesykepleien) og brukerne. Når endringer iverksettes kan vi altså
oppleve at ulike verdier i større eller mindre grad vil kunne stå i motsetning
til hverandre, eller det Wegener (2012) omtaler som "value claches".

KOMPLEKSITETSTEORI:
KOMPLEKSE RESPONDERENDE PROSESSER
Innovasjon og samfunnsutvikling
Den tyske sosiologen Norbert Elias var opptatt av sivilisasjonens framvekst
i Europa (Elias, 1994). Han viste hvordan europeiske kulturer vokste fram
ved at mange aktører – kollektivt og individuelt – alle med sine ulike planer, ambisjoner og mål, samhandlet på komplekse måter. Ulike kulturer,
skikker, samfunn og relasjoner vokste fram gjennom disse prosessene, uten
noen stor, sammenhengende masterplan. Slik vokste det fram både totalitære regimer og demokrati, omfattende vold og humanisme (Christensen
og Johannessen 2005), altså svært forskjellige livs- og samfunnsforhold.
Elias mente at mennesker, individuelt og i grupper, samhandler lokalt, mer
eller mindre planlagt, og at lokal samhandling da fører med seg framvekst
av større og mer omfattende samhandlingsmønstre. På den måten skapes
og formes lokalsamfunn, tradisjoner, institusjoner og større samfunn over
tid. Lokal samhandling er altså innvevd i, påvirket av og samtidig opphav
til bredere samfunnsmønstre. Når mye av den dominerende organisasjonsog ledelsesteorien i dag forutsetter at endring og utvikling planlegges og
gjennomføres ovenfra eller utenfra, for eksempel fra ledelsen, eierne eller
politikerne («omgivelsene»), har Elias en alternativ, relasjonell og kompleks
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oppfatning: Den lokale og selvorganiserte samhandlingen er det sentrale
utgangspunktet og grunnlaget for utvikling og endring av institusjoner,
kulturer og samfunn. I dette ligger også innovasjon.
De bredere mønstrene som følger av lokal samhandling kan da ikke fullt
ut forutses eller planlegges. Mønstrene vokser derimot fram gjennom selve
interaksjonsprosessene, herunder både gjentakende og nye mønstre. Eksempler på slike mønstre er styringsstrukturer innenfor stater (for eksempel
Frankrike) eller endringer og stabilitet i forholdet mellom ulike klasser og
sjikt i samfunnet (Elias 1994). Samhandlingen skaper både prinsipielt og
konkret avhengighet mellom deltakerne. Avhengigheten av andre er både
muliggjørende og begrensende, ut fra bl.a. konkrete maktforhold. Denne
samtidige, sammenvevde begrensningen og muliggjøringen betyr at det er
vanskelig å realisere egne planer fullstendig. Det ligger altså makt i relasjonene, og det er de manges møtende planer og intensjoner som forsøksvis
skal realiseres i disse maktrelasjonene. Utfallet av prosessene blir da mer
eller mindre uforutsigbart. Mønstre, identiteter, institusjoner, skikker og
strukturer vokser altså fram gjennom uforutsigbare, paradoksale prosesser.
Kompleksitetsteoriens perspektiv på samfunnsutvikling er i samsvar
med framstillingen av Elias sin tenkning slik den er framstilt over. Det
betyr at samfunnsutviklingen, herunder pågående endringer og reformer
i kommuner, regioner og høyskoler sjelden blir akkurat slik som myndighetene planlegger. Derimot blir den påvirket og endret gjennom den konkrete samhandlingen mellom menneskene lokalt. Og her er innovasjon og
nyskaping å forstå som prosesser som er del av samhandling og utvikling
for øvrig. Dette er altså så å si det naturlige og ordinære, samtidig som det
gir rom for det lokale og spesifikke som skapes i samspill mellom mennesker lokalt.

Innovasjon og menneskemodell
Kompleksitetsforskningen er opptatt av å undersøke det komplekse i menneskelige relasjoner, i betydningen dynamiske, gjensidige og paradoksale
(samtidig forekommende og motsetningsfulle) samspills-/samhandlingsprosesser mellom mennesker, prosesser som samtidig er både stabile og
ustabile, planlagte og uforutsigbare, gjenkjennbare og nye, gjentakende
og foranderlige (Christensen and Johannessen, 2005; Stacey et al., 2000).
Kompleks betyr her noe helt annet enn komplisert, og refererer til det
kontinuerlig dynamiske, gjensidige og interaksjonistiske/responderende i
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menneskelig handling, der handling grunnleggende forstås som kommunikasjon og samhandling. Her forstås så å si mennesket og selve menneskelivet som komplekse samhandlingsprosesser.
Innovasjon handler da om det nye som oppstår i prosesser mellom
menneskene. Og det handler om hva som gir eller skaper mening for menneskene, altså innovasjon som kommunikasjon og ny mening. Vi mener at
innovasjon bør forstås grunnleggende som framvoksende, uryddige kommunikasjonsprosesser der det skapes ny mening mellom mennesker. Og
slik ny mening kan manifesteres f.eks. som fysiske gjenstander, endringer
i relasjonelle mønstre eller ny kunnskap. Denne innfallsvinkelen bryter
derfor radikalt med ideen om at det er mulig å planlegge fremtiden på en
rasjonell og forutsigbar måte. Nye faktorer vil komme til og dynamikken
med det som er kjent vil bringe utviklingen i retninger vi ikke kan forutse.
Eksemplet med samhandlingsreformen og hjemmesykepleien ovenfor
belyser dette fordi kunnskapsbehovet regionalt øker. Hvordan vil et økt
kunnskapsbehov regionalt stå i forhold til nye føringer for høgskolestrukturen? Er det slik at en sentralisering av høgskoletilbudene vil gi ønsket
effekt innen alle fagområder?
Mustafa Emirbayer trekker i sin artikkel Manifesto for a Relational
Sociology opp et tydelig skille mellom en relasjonell og det vi kan kalle en
substansiell forståelse og tilnærming (Emirbayer, 1997). Begrepet substansiell
viser da til at utgangspunktet tas i kjerneelementer/substanser av forskjellig
slag (ting, variabler, enheter, strukturer, institusjoner, elementer, essenser)
og ikke i selve det relasjonelle – altså den dynamiske, gjensidige interaksjonsprosessen mellom menneskene. Emirbayer framstiller valget mellom et
relasjonelt og et substansielt perspektiv som et nøkkelspørsmål (Emirbayer
1997; 282). Utgangspunktet hans er da at for eksempel forskningen skal
kunne forstå, vise og gripe den sosiale virkeligheten i dynamiske, sammenhengende, relasjonelle og prosessuelle termer, noe bruk av mer eller mindre
faste, uforanderlige enheter eller substanser ikke bidrar til. Når det gjelder
tjenester f.eks. i en kommune, kan dette bety at man f.eks. kan fokusere på
organisasjoner, maktrelasjoner, identiteter, forbedringsmuligheter, anerkjennelse eller ledelse (eller for så vidt hva som helst), men da med et
sosialt, relasjonelt, kommunikativt og transformativt blikk eller perspektiv.
George Herbert Meads teorier om samtale og samhandling framhever
det gjensidige og dynamiske i spesifikke menneskelige kjennetegn som
bevissthet, selvbevissthet, refleksjonsevne, kreativitet og fantasi (Griffin
146

and Stacey, 2006; Mead, 1962). Mead er mest kjent for begrepet «symbolsk
interaksjonisme», og hans syn medfører at tenkning, følelser, identitet,
selvbevissthet, grupper og samfunn utvikles (eller innvikles) på samme
tid, innvevd i hverandre (Christensen and Johannessen, 2005). Menneskelig aktivitet og virksomhet forstås som sirkulære, kontinuerlig pågående
kroppslige gester og responser, som innvevde eller sammenvevde kommunikasjonshandlinger. Det verbale språket eller det Mead kaller «den
vokale gesten» er en særdeles viktig del av denne gjensidige kroppslige
relateringen (Vaage, 1998). Mead kaller denne kontinuerlig pågående
kommunikasjonen for «den sosiale akten».
Tenkning består i dette perspektivet av indre samtaler hos det enkelte
individ, mens sosiale samtaler foregår sammen med andre. Men indre
samtaler kan likevel ikke forstås uavhengig av sosial kommunikasjon, ved
at den består av språk, begreper og responderende tanker og følelser. Våre
gester, reaksjoner, vår kommunikasjon, våre handlinger og hele vår personlighet blir kontinuerlig møtt og vurdert sosialt, både gjennom de Mead
kalte for "signifikante andre" (familie, nære venner etc.) og gjennom "generaliserte andre" (gruppen eller samfunnet) (Mead, 1962). Selvbevissthet
utvikles da gjennom at menneskene kan ta inn over seg andres responser,
posisjon og holdninger til seg selv i bred forstand (Griffin and Stacey, 2006),
både signifikante og generaliserte andre.
Indre prosesser eller samtaler (tenkning) kan da også skape noe nytt. De
er uforutsigbare, framvoksende og kontinuerlig pågående, og det skapes
hele tiden nye tanker, følelser, temaer og mønstre. Her finnes både gjentakelser og nyskaping, på prinsipielt samme uforutsigbare måte som i samhandling med andre. Altså nyskapes og gjenskapes samfunnet, institusjoner,
organisasjoner og individet i de samme gjenkjennelige og samtidig nye,
uforutsigbare prosessene. Individ, gruppe, organisasjon og samfunn er da
ikke ulike nivåer eller systemer i menneskelig handling (slik det ofte framstår i analytiske og systemteoretiske perspektiver), men heller ulike sider av
samme "sak" – de er så å si relateringens ulike former for entall og flertall.
Dette er uttrykk for en relasjonell og kompleks menneskemodell, der
mennesket grunnleggende forstås som (sosial) prosess. Mennesket er
altså grunnleggende sett bevegelse eller endring (og samtidig stabilitet),
noe som får enorm betydning for perspektivet på innovasjon. Innovasjon eller nyskaping blir da noe grunnleggende menneskelig, ordinært
og vanlig, ikke noe ekstraordinært eller uvanlig. Denne kommunikative
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betydningen av innovasjon peker altså i retning det hverdagslige, kontinuerlige, paradoksale og uforutsigbare, og står på flere måter i motsetning
til det vi kanskje kan kalle mainstream innovasjonsteori. Og det får også
betydning for hvor og hvordan vi fester vår oppmerksomhet med tanke på
innovasjonsprosesser.

Prosess; endring og omstilling
I teorien om komplekse responderende prosesser ses innovasjon og
nyskaping altså i langt større grad som kontinuerlig pågående, lokale og
dagligdagse/hverdagslige prosesser, som ordinær hverdagslig tenkning og
responderende kommunikasjon. Dette prosessperspektivet er annerledes
enn i mainstream organisasjons- og innovasjonsteori. Endring og nyskaping er altså vanlig, det er så å si en del av den menneskelige natur (og
kultur). Dette ut fra at menneskene hele tiden gjennom ordinær handling
og samhandling har evnen til å skape nye tanker, følelser og (sam)handlinger, til å skape ny mening. Samtidig som man paradoksalt også preges
av stabilitet, gjentakelser og stagnasjon. Det betyr at potensialet for innovasjon eller nyskaping i utgangspunktet er rikelig til stede i de fleste (alle?)
organisasjoner. Da blir det interessant og vesentlig å undersøke hva det
er som fremmer innovasjon eller nyskaping nettopp i et slikt paradoksalt
hverdagsperspektiv, og hva som eventuelt ikke gjør det.
Her skal det trekkes fram et moment til: I mainstream innovasjonsteori
ses innovasjon som nevnt gjerne som noe spesielt, noe utenom det vanlige.
Det ses da ofte som en lederoppgave å systematisere, lede og ikke minst
organisere innovasjon. Det er likevel mange som ser det paradoksale i dette;
En rasjonell organisasjon som er velstrukturert og gjennomrutinisert er
ofte idealet, men kan også stå i veien for innovasjon og nyskaping – som
i prinsippet handler om det nye og ukjente (og uorganiserte) (Gjelsvik,
2007; Fonseca, 2002). Dette er altså motsetningen mellom det strukturerte
og rutiniserte og det nye, kreative og ukjente. I den offentlige litteraturen
snakkes det gjerne om innovasjon langs to akser; horisontalt og vertikalt.
Og man tenker da at innovasjon/nyskaping er noe som primært må skje
nettopp i mellomrommene – mellom forvaltningsnivåene, mellom de
organisatoriske enhetene og mellom forvaltning og sivilsamfunn. Det erkjennes da at den sterke og regelorienterte, rettsliggjorte organiseringen og
institusjonaliseringen vi ofte finner i offentlig sektor kan stå i motstrid til
innovasjon og nyskaping (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012).
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Dette (mainstream) framstår som en klar systemteoretisk forståelse, bl.a.
med fokus på systemer, delsystemer, romlige metaforer og dynamikken i
mellomrommene mellom "enheter" som sammen skaper mer enn summen
av delene (Stacey et al., 2000). I et kompleksitetsteoretisk perspektiv handler innovasjon og nyskaping om samhandling mellom konkrete mennesker
– ikke systemer. Da er det også slik at innovasjonsprosesser som oftest i
realiteten er rotete, uryddige og kanskje nettopp uorganiserte. De oppstår
og videreutvikles over tid mellom mennesker som kommuniserer, samhandler og løser dagligdagse problemer i sine virksomheter og samfunn.
Mye av denne samhandlingen er da også uformell, spontan, gjensidig og
uorganisert. Løsningene finnes mange ganger ikke på grunn av organisering og systemer, men kanskje heller på tross av og på tvers av. Når innovasjonsprosesser mange ganger i ettertid framstilles som veldesignet og
strømlinjeformet (av lederne), vil man fra et kompleksitetsteoretisk ståsted
i større grad ha blikk for at slike prosesser i realiteten er rotete, spontane,
uorganiserte og ofte uforutsigbare.

Innovasjon, likhet og forskjellighet
På mange måter det slik at man også i mainstream innovasjonstenkning
til en viss grad anerkjenner at det er behov for variasjon og forskjellighet
hvis man skal legge til rette for innovasjon (Gjelsvik, 2007; Helse- og
omsorgsdepartementet, 2012). I det offentlige ser man da etter det som
skjer utenfor eller mellom de etablerte organisatoriske enhetene. Mangel
på variasjon og forskjellighet kan da ses som barrierer mot innovasjon og
nyskaping. Likevel kan vi ikke se at spørsmålet om variasjon og forskjellighet i særlig grad er tatt opp eksplisitt i de mest aktuelle offentlige dokumentene (Helse- og omsorgsdepartementet, 2012; Nærings- og handelsdepartementet, 2008).
Sett i forhold til ulike teoretiske paradigmer vil det gjerne være slik at
evolusjonær teori anerkjenner variasjon, men da ut i fra at seleksjon skjer
gjennom konkurranse i markedet (Gjelsvik, 2007; Stacey et al., 2000). Det
kan også systemteoretisk orientert teori gjøre (altså anerkjenne variasjon),
men da mer ut fra at helheten kan og bør være mer enn summen av delene,
dvs. en slags merverdi eller synergi som utvikles gjennom samspill mellom
delene. Delene kan da ses som f.eks. organisatoriske enheter eller profesjoner, og tankegangen bygger på en slags komplementaritet, man utfyller
hverandre – og kan da både se og skape mer av den helheten man ønsker.
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I et kompleksitetsperspektiv er tilnærmingen en annen. Her eksisterer
ingen helheter, bare komplekse prosesser mellom mennesker som fører
fram mot stadig nye komplekse prosesser. Og slike komplekse relateringsprosesser består både av likheter og forskjeller, forståelse og misforståelse,
konflikt og harmoni, trygghet og angst, samarbeid og konkurranse (Griffin
and Stacey, 2005; Johannessen, 2010). Det konstruktive elementet i forskjeller, konflikt og spenning i relasjonsmønstre (her også organisasjoner) kan
da knyttes til nyskaping og samfunnsutvikling. Likhet og harmoni alene kan
lett føre med seg stabilitet og gjenskaping av tidligere mønstre, og dermed
stå i konflikt med dynamisk endring og nyskaping (Johannessen, 2009).
Med ulikhet, forskjeller og spenninger introduseres lettere nye synspunkter, perspektiver, ideer og meninger i relasjonene, der en i følelser, tankegang, samtale og samhandling må forholde seg til det andre og
nye. Utvikling, endring og nyskaping kan komme ut av denne forskjelligheten. Sett i forhold til offentlige tjenester kan ulikhet for eksempel dreie
seg om forskjeller i menneske- og samfunnssyn, syn på pasienter, brukere
og borgere, på behandling og faglig tenkning, årsaksforhold, problemer og
mulige løsninger. Når ulikhet og diversitet ses som konstruktivt og produktivt skiller det seg markant fra synspunkter om at læring og utvikling
primært krever et klima preget av helhet og harmoni slik vi ofte finner det
i systemteoretisk baserte oppfatninger (Johannessen, 2010; Senge, 1991;
Stacey, 2008).
Innen kompleksitetstenkningen ser man altså i utgangspunktet positivt
på forskjeller, og kanskje spesielt i forhold til innovasjon. Fonseca (Fonseca,
2002) definerer innovasjon som «ny mening, som er det framvoksende
produktet av pågående samtaler kjennetegnet av et rikt mangfold, som er
opplevd som misforståelse». Fonseca hevder også at innovasjonsprosessen
transformerer kollektive og individuelle identiteter. Videre sier han at slik
ny mening vil kunne legemliggjøres av en ny ting (fysisk eller ikke-fysisk)
som tilsynelatende er løsrevet fra den rotete skapelsesprosessen (Fonseca,
2002; Aasen and Amundsen, 2011). I Fonsecas forståelse er altså mangfold
og misforståelser i kommunikasjon/samtaler nødvendig for innovasjon.
Aasen og Amundsen (2011) utlegger dette slik at det er synonymt med
mangel på felles mening.
I offentlig sektor og offentlig tjenesteyting er dette med profesjonalitet
og tverrprofesjonalitet vesentlig. Det er fagprofesjoner som befolker så vel
skole- som helse- og sosialsektoren, og spørsmålet om hvordan man skal
150

tenke om sammensetning av fagstaber er vesentlig med tanke på innovasjon og utvikling. Hvordan skal man gjennom sammensetning av profesjonelle staber best mulig sikre et nyskapende fagmiljø?
Fra et kompleksitetsteoretisk ståsted er det særlig tre forhold som er
vesentlige og til dels forskjellige fra andre perspektiver på tverrprofesjonalitet. For det første er uforutsigbarhet sentralt; vi kan ikke vite hva framtida bringer, men den vil være annerledes enn her og nå. Dernest ses profesjonelle relasjoner og identiteter samtidig som både stabile og i endring
(Griffin and Stacey, 2006). Det betyr at vi ikke vet hva som vil bevares og
hva som endres. For det tredje kommer altså dette med ulikhet og forskjellighet inn som et vesentlig moment; når forskjellighet bringes inn i
samhandlingen (f.eks. gjennom et mangfold av profesjoner), kan sjansene
for nyskaping, endring og utvikling øke (Stacey, 2003; Johannessen, 2009).
Dette betyr et perspektiv på tverrprofesjonalitet som grunnleggende er
positivt og konstruktivt. I hvilken grad endring skjer vil midlertid også
avhenge av andre forhold knyttet til f.eks. ledelse, makt og konkrete lokale
samhandlingsmønstre.

Innovasjon og ledelse
Da er vi framme ved den siste dimensjonen ved innovasjon i offentlig sektor som vi vil ta opp her; nemlig betydningen av ledelse for innovasjon.
Johannessen (2010) framhever at mye av tenkningen innen innovasjon og
innovasjonsledelse er preget av kybernetisk og systemteoretisk tenkning
om målstyring og hvordan systemer/delsystemer fungerer sammen. I dette
ligger også forestillinger om lederes betydning og at ledere kan kontrollere innovasjons- og utviklingsprosesser. I oppfølgingen av dette skapes det
gjerne forenklede bilder av hvordan man kan lede eller skape organisasjoner
eller miljø som fremmer innovasjon.
I teorien om komplekse responderende prosesser (Stacey 2001; Johannessen 2010) – forstås organisasjoner som «sosiale objekter», som prosesser
hvor deltakerne tenderer til å handle likt i «like» situasjoner (Stacey 2005: 35;
Johannessen 2010). Visjoner og mål hører da til i den dagligdagse, organisatoriske virksomheten (Griffin and Stacey 2005) og organisasjonsstrukturer
forstås som gjentakende (sam)handlingsmønstre, altså som prosesser
mellom menneskene (Stacey 2008). Da oppheves hele det tradisjonelle skillet mellom struktur og prosess. "Design" av strukturer ses da som lederes
bestrebelser på å kontrollere prosessene – også innovasjonsprosessene
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– med konsekvenser for hvem og hvilke tema som inkluderes i eller ekskluderes fra samtalene/prosessene (Stacey 2007). Det har altså med makt å
gjøre.
I dette perspektivet ses ledelse som prosesser der lederne i samhandling
med andre formulerer og reformulerer tema eller ideer som eventuelt vokser fram og anerkjennes, bl.a. ut fra hvilken mening de gir for deltakerne
(Griffin og Stacey 2005; Johannessen 2010). Lederroller og lederidentiteter
vokser da fram relasjonelt, ut fra deltakernes kontinuerlige opplevelser, fortolkninger og anerkjennelse. Til tross for at de ikke kan kontrollere andres
responser blir formelle ledere ofte viktige bl.a. fordi de gis legal myndighet
til å forplikte andre, noe som også omfatter makt til å inkludere og ekskludere tema og mennesker i/fra formelle prosesser og fora. Hvilke tema og
spørsmål som tas opp og videreføres i organisasjonen – og hvordan dette
gjøres – er vesentlig for innovasjon. Da blir det også vesentlig hva ledere
tar opp og viderefører, og hvordan de gjør dette. Dette har å gjøre med hvor
man skal rette oppmerksomheten i en organisasjon (Johannessen 2010).
I et slikt prosessperspektiv blir det vesentlig at ledere deltar i utforsking
av nyskaping og kunnskapsutvikling i organisasjonen. Hvilke erfaringer
gjør vi oss med dette i det daglige? Hvilke tema og spørsmål er vesentlige
for oss her og nå? Hvordan kan vi nærme oss dem? Hvordan hegne om og
videreføre ideer og forslag som kommer opp? Hvordan går vi videre i en
ukjent framtid? Dette er ikke enkle prosesser, og slik ledelsesvirksomhet vil
mange ganger kreve både fantasi, åpenhet, mot og risikovillighet – av formelle ledere og andre medarbeidere. I dette perspektivet kan det være flere
ledere – i den forstand at ledelse er å ta opp og tematisere nye, framvoksende og vesentlige spørsmål i eller for virksomheten. Det kan også være å
presentere eller forstå gamle tema på nye måter (Griffin and Stacey, 2005).
Hvis det perspektivet som kompleksitetsteorien her trekker opp stemmer,
hvilke prosesser vil vi kunne bli vitne til dersom vi får store organisasjoner
med mange ledelsesnivå, der lederne med beslutningsmyndighet befinner
seg lang unna den daglige virksomheten? Er det mulig å styre en organisasjon godt på avstand?
Og da er vi igjen der at dette har med samarbeid og samspill å gjøre. I
lys av kompleksitetsteori er det fenomenet med selvorganisering som gjør at
organisasjoner blir det de blir (Johannessen, 2010). Da blir det sentralt i et
ledelsesperspektiv hvordan samspill og utvikling foregår i organisasjonen
– og hvordan man som leder kan delta og dermed være med å påvirke.
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Og dette er kanskje spesielt vanskelig for innovasjon ved at det nye ofte
vil medføre endringer – også når det gjelder makt og interesser. Det vil
derfor mange ganger medføre spenninger eller motstand. Derfor vil det
også være sentralt for ledere å jobbe med å forstå hvordan utvikling og
endring allerede skjer i virksomheten. Da vil man være bedre rustet til å
forstå og forholde seg også til nyskaping. Og det er et vesentlig poeng at
innovasjon medfører å stille spørsmålstegn ved gamle mønstre, herunder
makt. Dette kan være utfordrende, og det vil mange ganger kreve kunnskap,
forståelse og mot. Dette blant annet fordi man i siste instans kan risikere
forsøk på eksklusjon.

AVSLUTNING
Implikasjonene av dette handler grunnleggende sett om at innovasjon
forstås som en del av hverdagslige aktiviteter – der menneskene og menneskelig samhandling står i sentrum. Selve forståelse av menneskene og
menneskelig virksomhet som komplekse prosesser er vesentlig. I slike
prosesser er det den hverdagslige, dagligdagse samhandlingen som er avgjørende viktig. Oppmerksomheten bør derfor rettes inn mot å forstå
dagligdagse prosesser i virksomheten, herunder hvordan nyskaping og utvikling foregår. I denne sammenheng er det sentralt å se og identifisere den
rollen som likheter og forskjeller i organisasjonen har med tanke på innovasjon. Det har også betydning for ledelse og for lederne. For ledere er det
også av stor betydning at de deltar i virksomhetens utforsking av hvordan
nyskaping og kunnskapsutvikling skjer. Da kan de skape et forbedret grunnlag også for å forstå og delta i morgendagens innovasjoner og endringsprosesser på konstruktive måter.
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SAMANDRAG
I Noreg, som i dei andre nordeuropeiske landa, utgjer offentlege utgifter om
lag 50% av bruttonasjonalproduktet (BNP). Offentleg sektor spelar difor ei
dominerande rolle i dei nasjonale økonomiane. Sektoren vert utfordra av
ei aldrande befolkning, auka globalisering og redusert vekst i økonomien.
Desse faktorane trugar det økonomiske fundamentet for velferdsstaten slik vi
kjenner den i dag. Held denne utviklinga fram vil talet på personar sysselsette
i helse og omsorgssektoren snart vere høgre enn talet på sysselsette i industrien. Samstundes opplever vi ein eksplosjon av innovasjonar innanfor data
og kommunikasjonsteknologi basert på trådlause nett og ulike breibandsløysingar i heimane, på institusjonane og i det offentlege rommet. I denne
situasjonen er det mange politikarar og byråkratar som nyttar innovasjon
som eit magisk ord som skal løyse utfordringa assosiert med manglande ressursar i offentleg sektor. Mange har stor tiltru til at dei imponerande resultata
av innovasjon i industrien kan overførast til den meir arbeidskraftintensive
offentlege sektoren. Basert på litteraturgjennomgang, eit regionalt perspektiv
og røynsler frå det tverrfaglege velferdsteknologiprosjektet Arena for Læring
om Velferdsteknologi (ALV) ved Høgskolen i Ålesund vil dette arbeidet fokusere på drivarar og hindringar for innovasjon i offentleg sektor. Resultata vil
bli drøfta på tre ulike nivå; makro, meso, mikro og tolka i eit regionalt perspektiv. Drivarane er mest tydelege på makro og mikro nivå, medan hindringane i stor grad er å finne på meso, eller organisasjonsnivå.
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ABSTRACT
In Norway, as well as in other northern European nations, public expenditure is in the range of 50% of the Gross Domestic Product (GDP). This
shows clearly that the public sector plays a dominant role in the national
economy. This sector is challenged by a rapidly ageing society, increased
globalization, and economic stagnation. These factors threaten the foundation of the welfare state. If not organized differently, the number of people needed to care for an ageing population will soon outnumber working
people. At the same time we experience an explosion of new communication
technologies, based on WIFI and permanent broadband connections in
homes, nursing homes and in public areas. In this situation many politicians and bureaucrats turn to the slogan of innovation as a magic wand in
order to solve the lack of resources in public sector. Stunning private sector
innovation results by technological companies are expected to be transferable to the labour intensive public sector. Based on a literature review, a
regional perspective and lessons learned from the cross-disciplinary ALV
project at Ålesund University College (AUC), this paper will put focus on
drivers and barriers to public sector innovation. The results will be presented at three levels: macro, meso, micro, and interpreted in a regional
perspective. The drivers are mostly found at the macro and micro level,
whereas barriers are mainly found at the meso, or organizational level.
INTRODUCTION
Innovation in the public sector is high on the political agenda worldwide,
as well as in Norway (Koch and Haukenes, 2005; Agolla and Van Lill, 2013).
The Norwegian government’s White paper on innovation (NOU 2008:7)
puts places a major emphasis on public sector innovation. In 2013 the
government also launched a separate White paper titled «Morgendagens
omsorg» (tomorrows care), (NOU 2012:29) which focuses on the opportunities and benefits from increased use of welfare technology in the health
care sector.
The public sector is a big, broad and highly complex sector, which makes
it very difficult to generalize from one sub-sector to another. As pointed out
by Røste (2012) this is one of the reasons why it’s so difficult for researchers
to develop innovation theories, which fit all institutions and organizations
within this sector. We will in this paper restrict ourselves to the health care/
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welfare sector mainly. For an updated literature review on public sector
innovation and an in depth analysis of innovation definitions see Perry
(2010). In this paper we lean on the innovation definition by Albury (2005):
«the creation and implementation of new processes, products, services and methods of delivery which result in significant improvements in outcomes efficiency, effectiveness or quality»
The project Arena of Learning of Welfare technology (ALV) is a local initiative in the Ålesund region in order to establish an interdisciplinary arena
for learning and experimenting with welfare technology. The project partners come from various local and regional public sector organizations
within the health care sector and a number of academics from several departments at Ålesund University College (AUC). The project team includes
professionals from administration, healthcare and technology. The project
is funded from the county Governor (Fylkesmannen i Møre og Romsdal)
and aims to develop a facility for experimenting, demonstration and learning of welfare technological issues. The facility, located at the department
of health sciences on the campus of AUC, was originally a flat for the
demonstration of rehabilitation and care. The first phase of the ALV project
running from the 1st of August 2013 to the opening of the rebuilt experimentation flat in June 2014, will be the focus here. This paper is built on
experiences and reflections during the project’s weekly meetings in the first
phase of the project. The main theoretical angle will be based on innovation
literature. Methodologically we will rely on experiences from the project,
combined with reflections and an extensive literature review. The intended
contribution of this paper is to the stream of research related to the following broad research question:
What are the drivers and barriers of public sector innovation?
The paper is organized as follows: Section 2 contains various theoretical
perspectives on innovations and governance in the public sector. We review literature focused on public sector innovation drivers and barriers in
the health sector primarily. A description of the ALV project, the regional and institutional context and a description of project actors are given
in section 3. Examples of situations and experiences in the project are
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provided in section 4. The results will be discussed and conclusions will be
drawn in the final section of the paper.

THEORETICAL PERSPECTIVES
Innovation Theory
The Austrian economist Schumpeter’s pioneering work from 1934 is the
starting point for most discussions of innovation in academia. Schumpeter’s
(1934) view was that innovations are new combinations of goods, or services.
These new combinations are introduced into a market by a profit-seeking
individual (the entrepreneur). His view on innovation evolved over time
from focus on a single entrepreneur to focus on larger entrepreneurial companies (organizations). Later, academics gradually switched focus towards
collaboration between organizations – in this context, private companies.
Collaboration between government and knowledge providers together with
private companies, was introduced by Lundvall (1988), which developed into
a theory of national innovation systems (Freeman, 1987; Lundvall, 1992).
The highly complex interaction between industry, government and academia
in the Triple-Helix theory (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000; Leydesdorff,
2006; 2010) draws a framework for explaining conditions for innovation in a
knowledge-based economy. This was the first of the major innovation theories to put explicit emphasis on the role of governments in innovation.
Traditionally the literature on innovation has its background in supplydominated areas where an innovation yields a supplier competitive advantage. The driving force behind this process is market competition. An
evolutionary perspective (Nelson and Winter, 1982) would briefly say that
this is a process with variations (of products and services), an open competition between alternative providers where the winner strengthens their
position in the market and the looser weakens their position. The winner
accumulates profit and the losers are gradually forced out of the market. If
a product or service provider is able to establish a monopoly, they are sheltered from competition and have no incentive to lower prices or increase
product performance. A temporary monopoly can be established through
first-movers advantages (Lieberman and Montgomery, 1988) where price
skimming may occur. A temporary monopoly can also be established
through technological lock-in where actors in the market provide a range
of products where the offered products are incompatible with competitor’s
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products, or when use of the product requires additional services only provided by the supplier. Another aspect is the switching cost for a company to
substitute one supplier’s products or services for another. These switching
costs may be related to initial transaction costs, to supplier specific learning
by the buyer and to contractual switching costs (ibid).
From product innovation literature (Adams, 2004) it has been established that on average a company needs to generate about 10 innovation
concepts to create one commercial success. This tells us that most innovations fail. The process of (product) innovation was for some time modeled
as a linear, sequential process (Trott, 2014). Current innovation models
(Berkhout et al., 2010) underline that innovation is a cyclic process where
end-user feedback as well as knowledge and experience from the innovating company are of vital importance. The success of an innovation is to
a great extent a function of accumulated learning and experiences in the
innovative company. Given this argument, innovation is closely linked to
learning at the individual or organizational levels.

Public sector innovation
As stated by several authors (Hartley, 2005; Koch and Haukenes, 2005)
the literature on public sector innovations is sparse and characterized by
over-reliance on private sector. Perry (2010) gives a thorough literature review on the subject. Others like Aasen and Amundsen (2011) have pointed
to a tendency to oversimplify the link between innovation, technology
development and economic growth. In the public debate and in political
rhetoric, the private sector is often painted as competitive, productive and
innovative. This is contrasted by a public sector often painted as ineffective,
expensive and rigid (Røste, 2012). One of the main differences between private and public sector innovation has been put forward by Moore (1995):
Private sector innovation drivers seek to gain competitive advantages and
maintain advantages through the protection of knowledge, technology
and other resources. Public sector drivers seek to achieve widespread improvements in governance and service performance in order to increase
public value. Hartley (2005) states that the public value of innovation can
be enhanced through collaborative arrangements to create, share, transfer,
adapt and embed best practice, for example through pilot and demonstration projects. It should be noted that Koch and Haukenes (2005) state they
consider learning and innovation intertwined phenomena.
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Public Governance
Innovation is also closely linked to ideology in the public sector. The original analysis of typologies for public sector governance, developed by
Benington and Harley (2001) and Harley (2005) has served as a framework for several authors. In their analysis of innovation in the public sector
Sørensen and Torfing (2011) use three schools of thought, or governance,
within public administration.
•

Traditional top-down oriented bureaucracy (Weber,
1978) characterized by focus on stability, rule-governed
practices, horizontal division of labor and hierarchical
decision-making. According to Downs (1967) public
bureaucracies tends to grow and have great difficulties
bringing about changes, resulting in a situation where all
their resources are spent on internal coordination and
external boundary wars.

•

New public management (NPM) can be seen as a reaction
to bureaucracies (Niskanen, 1987). The main concept
was to introduce market-driven mechanisms and to create a more dynamic and flexible public sector. Sørensen
and Torfing (2011) states that this approach has at least
two main limitations: «a) it builds on a dogmatic assertion
that the main source of efficiency-enhancing innovations
comes from imitating the competitive logics in private
sector and b) it places the responsibility for public sector
innovation solely in the hands of public managers»

•

Network governance. Within this framework the role of
public managers is not to produce public innovation alone,
but rather to create, institutionalize and manage open and
flexible arenas of collaborative interaction with other relevant and affected actors (Hartley, 2005; Nambisan, 2008).

The differences between the three schools of thought are summarized in
Figure 1, below. As can be seen from the figure, the role of policy makers as
well as the role of the population varies dramatically in the three paradigms.
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Figure 1 Competing paradigms and public sector innovation
(composed from Bennington and Hartley, 2001 and Hartley 2005).

Public sector innovation drivers and barriers
We searched the literature in order to get an overview of academic literature focused on drivers and barriers for innovation in public sector. As a
part of the EU funded Publin-project, Koch and Haukenes (2005) give an
overview of innovation barriers in the public health system.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Size and complexity
Heritage and legacy
Professional resistance
Risk aversion
Public/political profile and accountability
Need for consultation, and unclear outcomes
Public (and end-user) resistance to change
Pace and scale of change
Absence of organizational learning capacity
Absence of resources
Technical barriers

Several authors have referred to organizational learning obstacles in the
public sector. We refer to Chapman (2002) who discusses the most important obstacles to this learning. In this context it is relevant to quote Deutsch
(1963) «Those in power can afford not to learn».
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Barriers to public sector innovations have been reported by Mulgan and
Aulbury (2003):
•
•
•
•
•
•
•
•

Reluctant to close down failing programs or
organizations
Over-reliance on high performers as sources of
innovation
Technologies available, but constraining cultural or
organizational arrangements
No reward or incentives to innovate or adopt new
innovations
Poor skills in active risk or change management
Short-term budgets and planning horizons
Delivery pressure and administrative burdens
Culture of risk aversion

In their analytic model for studying collaborative innovation Sørensen and
Torfing (2011) divide the drivers and barriers into five subgroups:
•
•
•
•
•

Cultural factors
Institutional factors
Inter-organizational factors
Organizational factors
Identity related factors

In their conceptual model of public sector innovation, Agolla and Lill
(2013) focus on drivers. They divide drivers into internal and external
factors.
•
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Internal drivers
–– Strategy
–– Climate
–– Leadership
–– Entrepreneurship
–– Resources

•

External drivers
–– Political
–– Economical
–– Social
–– Technological
–– Ecological
–– Legal

The MEPIN study (Bugge et al., 2011) was a pilot study employing a drivers
and barriers questionnaire regarding public sector innovation. For the drivers they focused mainly on where the drivers for innovation come from.
•

Drivers
–– Internal-management
–– Internal staff
–– Political driving force
–– Public organizations
–– Business
–– Citizen

•

Barriers
–– Lack of flexibility in law
–– Lack of incentives
–– Lack of funding
–– Risk of failure
–– Lack of cooperation in organization
–– Internal barriers (time or incentives)
–– External barriers (rules, suppliers, resistant users)

Asen and Amundsen (2011, p. 114) give an overview of drivers and barriers to public sector innovation. They mainly refer the work of Koch and
Haukenes (2005). As can be seen from the various barriers and drivers
found in the literature they seem to reflect the complexity of the sector and
the difficulties in developing one set of indicators that fits all parts of the
sector. This is further complicated by the fact that several factors are both
drivers and barriers. Technology is such a factor that it is clearly regarded
as a driver of innovation by most authors. At the same time technology
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is experienced as a barrier when introduced into non-technical organisations, typically in parts of the health care system. However, there is a
great difference between the technical capabilities and support in a large
hospital in urban areas and in an organization for home-based care in a
small municipality in a rural area. The use of the terms external and internal, as used by Agolla and Lill (2013) can be related to the complete sector
or to a part of the organization in a multi-scale organization.
Findings from this MEPIN survey, which recruited respondents from
public sector leaders, are also found in Foyn (2011). TEKNA (The Norwegian
Society of Graduate Technical and Scientific Professionals) performed
an innovation survey among their public sector members. (Tekna, 2014)
and compared the results to the findings from Foyn (2011). They reported
that there seems to be a large discrepancy between leaders’ perceptions of
innovation drivers and barriers (Bugge et al., 2011; Foyn, 2011) and the

Table 1. Survey data for innovation in public sector
(Bugge et al. 2011; Tekna 2014)
Innovation drivers
Internal-management

Central gov.

Local gov.

TEKNA 2014

77,6

75,6

45
45

Internal-staff

49,4

53,5

Political driving force

57,6

52,8

Public organizations

21,2

14,2

Business

25,9

24,4

Citizen

29,4

38,6

Central gov.

Local gov.

TEKNA 2014

Lack of flexibility in law

7,3

9,4

28

Lack of incentives

6,3

13,7

35

Innovation barriers

Lack of funding

20,8

35,3

38

Risk of failure

10,4

4,3

20

Lack of cooperation in organisation

7,3

3,6

31

Internal barriers (time or incentives)

20,8

36,2

55/35

External barriers (rules, suppliers, resistant
users)

7,3

13,8

20/12/15
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perception of technical staff in the sector. The leaders judged the importance of leaders as innovation drivers much higher than the technical staff.
On the other hand there seems to be a systematic deviation between the
results from technical staff and leaders when it comes to barriers. Typically 30% of the staff members reported lack of cooperation between departments as a barrier, whereas less than 5% of leaders reported the same.
More than 20% of the staff reported procurement regulations as barriers
to innovation; in contrast less than 5% of leaders reported the same. Lack
of incentives was reported as a barrier by over 40% of the staff members,
while 10% of the leaders reported the same. This shows some of the same
difficulties in reporting innovation in public sector as previously found in
private sector. This also confirms that «the devil is in the details», showing
that innovation on a strategic level is easier than its actual implementation.
The Baumol effect (Baumol and Bowen, 1966) is also relevant to a discussion of drivers and barriers in public sector innovations. It relates to
the differences between the development of labour productivity in labourintensive sectors like nursing, education and art on one hand, and in manufacturing industries on the other. Industry productivity increases over
time due to technical innovation, resulting in higher salaries. However, as
an example, it takes a nurse the same time to change a bandage today as
30 years ago, although wages are not the same. The Baumol effect can be
summarized as in the subtitle of Baumol’s newest book (Baumol, 2012);
«Why computers get cheaper and health care doesn’t».
The drivers and barriers can, for simplicity, be divided into three levels:
macro, meso and micro. The macro level is the overall level which influences society, and includes mainly politics, economics and technological
development. The mid-level, which might be at the organisational or institutional level, is the level between the policy makers at macro level and the
service providers at micro level.
General innovation theory findings tell us that most product innovations fail and that the success of an innovation process is thereby closely
linked to successful organizational learning. Researchers like Koch and
Haukenes (2005) find that the absence of organizational learning capacity
is characteristic of the public sector. Mulgan and Auibury (2003) report
that short-term perspective and risk aversion are barriers to public sector
innovation.
We will compare the drivers and barriers from the literature review with
our experiences and findings of the ALV Project.
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The ALV project
Regional Context
Norway is divided into three levels of administration: the central government, 19 counties and 428 municipalities. Ålesund (46,000 inhabitants) is
the largest municipality in the county of Møre og Romsdal (260,000 inhabitants).This county is divided into 36 municipalities. The project was initiated
by representatives from the municipality of Ålesund and they contacted
Ålesund University College (AUC) in order cooperate in applying for
funding from the county council. A project group with the representatives
from the municipality and the AUC was formed. Academics from the department of health science, computer science and the business department
were represented. The municipality was represented by professionals from
health services, housing services and ICT services (each from their own
budget unit). The group was later supplied with representatives from NAV
Hjelpemiddelsentralen (the Norwegian Labour and Welfare Administration, department of technical aid). This organization has responsibility for
supplying (technical) aids such as hearing aid etc., to people with daily and
work-life challenges, . NAV has a central organization as well as units at the
county and municipality levels. The department of technical aids has offices
at the county level. The office in the county of Møre og Romsdal is located
in Ålesund. All municipalities and counties must follow the same rules and
regulations developed by the central organisation.
The health care system is characterised by a high number of actors at
various geographic levels. The federal government offices of the Norwegian
Ministry of Health and Care Services (Helse- og omsorgsdepartementet),
the Norwegian Directorate of Health (Helse direktoratet) and The Norwegian Board of Health Supervision (Helsetilsynet) are located in Oslo. The
health care system is then divided in four geographic regions. As an example,
Health Mid-Norway (Helse Midt-Norge) has responsibility for services to
the inhabitants in the three counties of Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag,
and Nord-Trøndelag. Health Mid-Norway has three separate units in
the county of Møre og Romsdal: Health Sunnmøre, Health Nordmøre
and Health Romsdal, each with their own hospitals and specialized institutions. At the lowest level of administration, each municipality has a
department for health and welfare. The services of such a department are
typically home-based care, day centre activities, assisted living centres etc.
There is a highly complex system of interactions between actors at various
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geographical levels. To this picture, it should be added that the size of the
municipalities in Møre og Romsdal ranges from less than 1000 inhabitants (Stordal) to 46,000 inhabitants (Ålesund). It is definitely a challenge
to provide inhabitants in a small municipality with the same services as
those in larger municipalities. As a result of the difference in size and geographic distance, there are also a number of inter-municipal organizations.
Health services are then organized in at least five levels, where the health
regions are a level between the county and the central government and the
inter-municipal organisations are on a the level between the municipality
and the county.

ALV, Re-building the flat
The project group meet at least once a week in order to define the project
and to decide on the new building. The AUC department of construction
and engineering was hired to draw the new flat. The test flat is located at the
department of health sciences. The actual building is owned by Statsbygg
(central governments Estate Company). The AUC management department handled the day-to-day management of the building. The department
of health science used the room and considered it as one of the departments’ resources.
It was agreed that the flat should have access to Ålesund municipality’s
net. This closed net is used by the municipal health service. It was essential
that the flat had access to the same systems and services. At the same time,
the flat needed to be equipped with the wireless net from AUC. It should
be noted that the department responsible for the management of the ICTsystem at AUC is a different organisational and budget unit than the department of engineering and science. The ICT department in Ålesund was
represented by the leader of the unit.
NAV supplied the flat with various welfare technology solutions. These
technologies and their suppliers are approved by the central organization
in NAV. These approvals are negotiated every second year and the local
NAV-offices are only allowed to refund technology and suppliers from a central list. The contribution from NAV was made possible through a flexible
interpretation of the rules and regulations, through involvement of the
leader of the county office.
Private companies were involved in order to sponsor the flat with various
technological and practical solutions.
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RESULTS
During the re-building of the flat a lot of decisions were made regarding
technical solutions and funding. The owner of the building (Statsbygg)
needed to be consulted for major changes; minor changes were discussed
with the department of management, which organized the modifications
through use of subcontractors for pluming, electricity etc. The various
actors like NAV Hjelpemiddelsentralen had their own subcontractors. At
the same time the municipality of Ålesund had their own subcontractor for
installing electricity and ICT-systems. The department of ICT at Ålesund
University College also has a separate subcontractor for ICT-systems. Each
of the actors had one or more budgets to file.
A door opener is a useful technical unit and the ALV flat should be
equipped with the standard solution from NAV Hjelpemiddelsentralen.
The use of a door opener contravened fire and safety regulations for a public building, so Statsbygg had to be consulted and a solution with a separate
escape route had to be negotiated. The department of ICT wanted to install
an open solution. The ICT-department in Ålesund also had requirements
since the required device was to be linked to their network. A schematic
overview of actors involved is given in Figure 2, below.
STATSBYGG
Fire Safety
regulation

NAV
Regulations
for Approved
technical
solution

Ålesund
Municipality
ICT
department
Regulations
for ICT net

Budget A

Budget B

Budget C

Budget D

Subcontractor

Subcontractor

Subcontractor

Subcontractor

ALV project

Ålesund University College
Department of management

Budget E

Budget F

Figure 2. Actors involved in installation the door opener
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This figure clearly illustrates the complexity behind involving organisations designed for efficiency under stable conditions rather than changing
conditions.
The Project leader is employed in the Health and Welfare Administration in the municipality of Ålesund. It was difficult for the project leader
to get an overview of the various actors inside the University College. As
an outsider, the distribution of responsibilities for various aspects of the
re-building was very confusing. The other actors had similar experiences.
From the University College it was very difficult to consider the complexity with approximately 80 separate budget units in the municipality of
Ålesund. The same applied for how the other actors looked upon NAV.
This situation makes it difficult identify where decisions are, or should be,
made, who has formal responsibility and who will pay. One member of the
Project group from the Health department served as a lobbyist for the ALV
project from inside the actual department.
The Project group experienced a situation, which Aasen and Amundsen
(2011) have described, characterized by the fact that most time and effort
are spent coordinating activities between the actors rather than actually
performing the activities. The fact that the actors are multi-level with several coordination mechanisms within each of the actors’ organizations is
a challenge. Several members of the Project group articulated that there
seem to be a fragmentation in responsibility where too many have too little
responsibility, and that the responsibility mainly relates to their own budget
unit. Koch and Haukenes (2005) have described this as a situation dominated by thinking in organizational silos, where the main focus is internal
rather than project goal.
Amongst the Project group we didn’t experience what several authors
have described as professional resistance (Aasen and Amundsen, 2011).
The communication between the members of the group worked very well
and all members strived to understand other members’ perspectives.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Summing up our findings we use a multi-level approach dividing our findings into three levels: macro, meso, micro, and combine these levels with a
regional perspective.
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Macro-level
Using the classical PESTEL macro factors, as found by Agolla and Lill
(2013), the first of these are political factors (P). Europe-wide, as well as
in Norway, there is political pressure to enhance public sector efficiency.
This can clearly be seen by the focus innovation and efficiency has been
given in various political documents (White paper on innovation (NOU
2008:7); White paper on health care sector (NOU 2012:29)). The changing
regimes in public governance (Bennington and Hartley, 2001; Hartley,
2005) are also an important part of the political factors enhancing public
sector innovations. Recession and economic stagnation, which are expected
to have a stabilizing or negative effect on public income, is the most dominant economic factor (E). Social factors (S) are exemplified by an ageing
population, a declining birth rate, and a more fragmented family structure.
Technological factors (T), a main driver, are exemplified by the increased
availability and use of ICT in both the public and private sectors. At the
same time technology is a barriers to implementing public sector innovations. Ecological (E) factors are not found to be among the main drivers,
but are relevant when it comes to home-based care and transport arrangements. Legal factors (L), according to which all citizens are entitled to the
same level of public services, are definitely drivers as well as obstacles to
public sector innovation. The lack of flexibility in law is, according to Bugge
et al. (2011), a possible barrier to public sector innovation.
MESO level
The mid-level is the organisational or institutional level, which is between
the policy makers at macro level and the service providers at micro level.
Koch and Haukenes (2005) list the absence of capacity for organizational
learning as an important barrier to innovation. Mulgan and Auldbury
(2003) name the reluctance to close down failing programs and organizations, short-term budget horizon, a culture of risk aversion, and administrative burdens as leading barriers. They also suggest that mismatches between technologies available and organizational arrangements to support
new technologies can be serious obstacles to public sector innovations. The
findings from the surveys of Bugge et al. (2011) and TEKNA (2014) are
very relevant at this level. If we concentrate on innovation barriers it seems
that these become more serious as you move closer to the operational
level. Table 1 also illustrates the difficulties in classifying respondents into
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the three levels used in this paper. In the ALV Project, the organization
of budget units seems to be one of the major obstacles to efficiency in the
project. When responsibility, both organizational and budget-wise, is fragmented all decisions must be negotiated ("need for consultation" in Koch
and Haukenes, 2005) and clarified back and forth resulting in considerable use of resources on coordination rather than operation. Short-term
budgets and planning horizon combined with delivery pressures and
administrative burden as reported by Mulgan and Aulbury (2003), seem
to be characteristic for the organizations involved. Lack of compatibility
between various technological platforms ("technical barriers" in Koch and
Haukenes, 2005) is also a major issue. It is our impression that some private
vendors in this sector try to create technological "lock-in" situations to gain
competitive shelter. Procurement processes for technical health care related
equipment managed by administrative staff can also cause inefficiency,
misunderstandings, and lack of organizational involvement. The absence
of a culture for cooperation between organizations in the same sector,
reported by Bugge et al. (2011) could also be identified. The same authors
reported lack of funding and lack of incentives, to be major public sector
barriers to innovation. Both factors could be observed in the ALV project.

MICRO level
The operational level, either individual or organizational related, is the lowest level in our analysis. At this level we find what Sørensen and Torfing
(2011) describe as identity related factors. This aligns closely with the barriers related to strongly and strictly regulated professions in public sectors
as described by Koch and Haukenes (2005). Experiences from the ALV
Project state that professionals can be the most important innovation driver. The desire to develop better services with higher quality is generally a
goal for most professions. It is of the utmost importance that public sector
organizations support these entrepreneurial individuals and their initiatives with funding and organizational support.
The Regional perspective
Most public sector services are complexly intertwined and organized across
various geographic levels. Many resources are used to coordinate information within these systems creating potential efficiency gains the through
introduction of new and more efficient information systems.
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The Baumol effect tells us that we should be reluctant to implement
findings and methods from industry directly to the public sector; however
an increased use of small-scale experiments would be very beneficial. The
actual regional contexts, with a number of small and medium sized municipalities are well suited for such experiments combined with "top-down"
and "bottom-up" strategy. Top management must provide resources (time
and money) together with flexibility and control (top-down). The initiative
and professional judgement of public sector employees is the other key to
success (bottom-up). Learned service provider awareness of professional
challenges should be combined with small-scale experiments with new
technologies and learning together with the citizens.
Public sector innovation should improve the quality of services for citizens, working conditions and the professional quality of service providers,
and should result in a more efficient use of public money.
Based on the literature review and ALV project observations, we find
that the main drivers of public sector innovation located at the macro and
micro levels, whereas the primary barriers to innovation seem to be found
at the meso or organizational level.
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Statlig styring og regional
innovasjonspolitikk
Else Ragni Yttredal, Møreforsking
SAMMENDRAG
Regionale offentlige aktører har i et regionalt innovasjonssystemperspektiv
en sentral rolle i å utvikle regionale fortrinn. I tråd med dette var intensjonene i forvaltningsreformen (2010) å styrke regionene som «regionale
utviklingsaktører». Funnene i denne studien viser imidlertid at regionale
aktører, gjennom statlig forvaltningspraksis, er underlagt sterke statlige
føringer i innovasjonspolitikken.
Artikkelen tar utgangspunkt i forvaltningen av midler til regional innovasjon i «kompensasjonsordningen for differensiert arbeidsgiveravgift».
Utviklingen av statlig styring i kompensasjonsordningen tyder på at reguleringer og mål- og resultatstyring i stor grad har fått diskursivt hegemoni i
sentralforvaltningen. En tilstand av diskursivt hegemoni foreligger når det
ikke lenger er spørsmål om hvordan ting skal være eller hvordan oppgaver
skal løses. Forvaltningspraksis synes dermed å ha blitt avpolitisert, til tross
for at funnene fra denne studien viser at slik praksis har stor betydning for
regional innovasjonspolitikk. Artikkelen argumenterer for at det er grunn
til å styrke den kritiske tenkningen rundt forvaltningspraksis og undersøke
nærmere i hvilke sammenhenger reguleringer og mål- og resultatstyring
fungerer etter formålet.
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Innledning
De politiske intensjonene i regionalmeldingen (Kommunal- og regionaldepartementet, 2006–2007) og forvaltningsreformen (Kommunal og
regionaldepartementet, 2008–2009) var å styrke fylkene som regionale
utviklingsaktører for gjennom dette å skreddersy den regionale innovasjonspolitikken. I forvaltningsreformen med virkning fra 1. januar 2010 skulle
kommunene og staten fortsatt være de viktigste leverandørene av velferdstjenester, mens regionene skulle være de sentrale «regionale utviklingsaktørene» (Kommunal og regionaldepartementet, 2008–2009, 9).
Intensjonen i forvaltningsreformen følger internasjonale trender i regional innovasjonspolitikk. Regionaliseringen svarer også til grunntanken i
regional innovasjonssystemtenkning (RIS) (Asheim and Gertler, 2005;
Edquist, 2006; Isaksen og Asheim, 2008; Moulaert and Sekia, 2003; Nilsson og Uhlin 2002; Spilling og Rosenberg 2007). I disse perspektivene har
regionale fortrinn kommet i sentrum.
Regionale offentlige aktører kan i en RIS-tilnærming ha en sentral rolle
ved å bidra til å utvikle regionale fortrinn. Systemtilnærmingen har imidlertid fått kritikk for å behandle politikkutforming som en svart boks med en
enkel omforming av politiske anbefalinger til regional innovasjonspolitikk.
Kritikere hevder også at tilnærmingen forutsetter at det offentlige fungerer
enhetlig og ubundet rasjonelt – noe som i praksis viser seg problematisk
(Nilsson og Uhlin 2002; Uyarra 2010, 130).
Det trengs dermed mer kunnskap om hvordan den regionale innovasjonspolitikken blir til. Denne artikkelen tar derfor for seg spørsmålet: På hvilken
måte påvirker statlig styring regional innovasjonspolitikk?
Den ser på kjennetegn ved statlig styring og hvordan denne påvirker
innovasjonspolitikken. Artikkelen tar videre for seg hva dette betyr for
den regionale innovasjonssystemtenkningen og policyanbefalinger knyttet
til denne. Artikkelen baseres på empiriske funn knyttet til samhandling
og flernivåstyring mellom Kommunal- og regionaldepartementet og fylkene i regionalpolitikken. Funnene er knyttet til kompensasjonsordningen
for differensiert arbeidsgiveravgift1 og hentet fra perioden før og etter
forvaltningsreformen.

1

Programkategori 13.50, kapittel 551, post 61 på statsbudsjettet. Ordningen het i 2014
«Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift».
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Innledningsvis blir det i artikkelen sett nærmere på teoretisk tilnærming
og metode. Deretter blir de empiriske funnene knyttet til kompensasjonsordningen presentert. Diskusjonen tar for seg hvordan vi skal forstå de empiriske funnene, mens avslutningen ser på hva funnene betyr for regionale
innovasjonssystemtilnærminger og hvilke policyimplikasjoner funnene har.

Teoretisk tilnærming
En klassisk motsetning knyttet til statens rolle for økonomisk utvikling i
etterkrigstiden har stått mellom ny-klassisisme og avhengighetsteoretikere
(Wallerstein, 1979). I kjølvannet av Keynes (1936) sine teoretiske betraktninger hadde staten på 1950 og -60 tallet en framtredende rolle i gjenoppbyggingen av den vestlige verden. Dette forandret seg imidlertid mot slutten av 1960-tallet da nyklassisk teori gjorde seg gjeldende. Gjennom den
fikk markedet igjen en sentral rolle, selv om også teoretikere som Polanyi
(1944) hevdet at det selvregulerende markedet var en utopi og blant annet
Gershenkron (1962) pekte på at europeisk industrialisering hadde landspesifikke særtrekk både knyttet til statens rolle, hvordan bankene fungerte
og det ideologiske fundamentet for industrialisering.
Mot slutten av 1900-tallet skjøt den økonomiske veksten i en del utviklingsland fart, de såkalte nyindustrialiserte landene. Nyliberalistene tok
de nyindustrialiserte landenes vekst til inntekt for sin tilnærming, ettersom
det så ut til at veksten gikk sammen med en liberalisering av den økonomiske politikken. Det er imidlertid gjort flere studier som peker på at den
økonomiske veksten ikke bare gikk sammen med en liberalisering av økonomien, men også med en sterk statlig styring av den (Deyo, 1987; Evans,
Rueschemeyer and Skocpol, 1985; Haggard, 1990; Mardon, 1990; Wade,
1990).
Johnson (1982) sin studie av det økonomiske byråkratiet i Japan, dannet
grunnlaget for utviklingsstatbegrepet. Johnson ser på det økonomiske
byråkratiet, og spesielt MITI (Ministry of International Trade and Industry) sin rolle som drivkraft i industrialiseringen av Japan. Han finner her
en høy grad av interaksjon mellom de statlige institusjonene og den private
økonomiske sfære. De offentlige institusjonene har vært premissleverandører og retningsgivende for industrialiseringen, og har på den måten, ifølge
Johnson, kunnet optimalisere nytten av nasjonale ressurser. Johnsons
studie ender opp med en tentativ japansk industrialiseringsmodell. Med
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dette mener han å kunne løfte fram kunnskap om økonomisk vekst og
industrialisering utover Japans historiske omstendigheter. Modellen har
fire elementer: 1. Et lite, billig elitebyråkrati. 2. Et politisk system som gir
byråkratiet nok handlingsrom. 3. Effektiv statlig intervensjon i markedet.
4. En pilotorganisasjon som MITI.
Siden dette har innovasjonsbegrepet fått en sterk betydning for
forståelsen av økonomisk utvikling. Også begrepet «nasjonale innovasjonssystemer» ble først utviklet gjennom studier av forutsetninger for Japans
høye vekstrate i perioden før og etter andre verdenskrig. Freemans (1987)
studier indikerer at det japanske systemet hadde spesielle kjennetegn som
fremmet innovasjon. Disse var knyttet til fire forhold: MITI (Ministry of
International Trade and Industry), forskning, utdanning og industristruktur. Som for utviklingsstatbegrepet, er grunntanken i denne tilnærmingen
at det nasjonale systemet, sammensatt av de offentlige institusjonene og
private virksomheter til sammen skaper forutsetningene for og rammene
rundt innovasjon eller økonomisk utvikling. På mange måter danner
denne tilnærmingen grunnlaget for statistiske kartlegginger a la den årlige
utgivelsen "Det norske innovasjonssystemet" (Blant annet Norges Forskningsråd 2010).
Freeman hadde fokus på de nasjonale systemene. Forskning knyttet til
regionale innovasjonssystemer (RIS) endrer blant annet geografisk fokus
fra nasjon til region og legger vekt på at regioner er ulike og på den måten
har ulike forutsetninger for innovasjon (Asheim, 2011; Asheim and Gertler
2005). Asheim and Gertler (2005) viser til to karakteristika ved den globale
økonomien. Den første dreier seg om at innovativ aktivitet ikke er enhetlig
eller tilfeldig fordelt over det geografiske landskapet. De påpeker også at jo
mer kunnskapsintensiv den økonomiske aktiviteten er desto mer geografisk samlet synes den å være. For det andre mener de at denne tendensen
til geografisk konsentrasjon har blitt sterkere over tid (Asheim and Gertler,
2005, 291). De mener disse funnene er fundamentale for innovasjonsprosessen og at taus kunnskap er avgjørende for innovasjonsaktivitetens
geografi.
Læring, interaksjon og nærhet mellom regionale aktører som FoU,
næringsliv og det offentlige står sentralt i ideen om regionale innovasjonssystemer (Boschma, 2005; Cooke and Morgan, 1998). Isaksen og Asheim
understreker blant annet at regioner og næringer utvikler seg med grunnlag i ulike kunnskapsbaser (Isaksen og Asheim, 2008).
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Hvordan skal så den regionale politikken tilpasses i lys av dette? Parallelt med at det regionale systemperspektivet har fått økende akademisk
betydning, har også den nasjonale innovasjonspolitikken fått en sterkere
regional dimensjon. Jakobsen og Onsager (2008) påpeker at det i Norge først
var et godt stykke ut på 1990-tallet at politikken i større grad ble strukturert rundt en mer systemteoretisk innovasjonspolitikk og at innovasjoner
ble oppfattet som interaktive. En gjennomgang av innovasjonsvirkemidler
på 1990- og 2000 tallet tyder på at flere av de norske innovasjonsvirkemidlene har blitt mer regionale i løpet av det siste tiåret. For det første synes
det som om regional skreddersøm, dvs. at tiltakene tilpasses de spesifikke
regionale utfordringene, vektlegges i økende grad. For det andre har det
vært en utvikling fra at tiltakene var rettet mot relativt enkle nettverk til
at de i økende grad retter seg mot bredere regionale konstellasjoner eller
partnerskap. For det tredje er det også en økende vektlegging av regional
medfinansiering innenfor virkemidlene (Jakobsen og Onsager 2008, 10).
Laranja m.fl (Laranja, Uyarra and Flanagan, 2008) oppsummerer policyimplikasjonene for systemtilnærminger av denne typen slik: Intervenering
både på nasjonalt og regionalt nivå ved å koordinere systemet og hjelpe til
med å skape nettverk. Målsetningen er å skape en sammenheng mellom
rollene og funksjonene til aktører i systemet og en adekvat institusjonell
setting (Laranja, Uyarra, og Flanagan 2008, 832–833).
Ron Boschma (Boschma, 2005) viser i en mer evolusjonær tilnærming
og gjennom statistiske analyser at bedrifter basert på en beslektet
kunnskapsbase (related variety) i en region, har bedre sjanse for å overleve. Beslektet variasjon er, ifølge Boschma, viktig fordi det er basis for
kunnskapsoverføringer mellom komplementære næringer på regionalt
nivå. Han mener kunnskapsoverføringen skjer gjennom tre mekanismer:
Spinoff, arbeidskraftmobilitet og nettverksformasjoner. Med bakgrunn i
dette mener han at regional innovasjonspolitikk burde framskynde disse
typene læring mellom bedrifter og bygge på regionspesifikke fortrinn. Målsetningen bør være å binde sammen komplementære sektorer og utnytte
beslektet variasjon som en kilde til regional diversifisering.
Flere har imidlertid pekt på utfordringer knyttet til en regional innovasjonssystemtilnærming. Utfordringene er i stor grad knyttet til regionen
som geografisk enhet og hva den består i og som enhet for innovasjon og
kunnskapsproduksjon. Det blir blant annet pekt på at både taus og kodifisert kunnskap blir utviklet og delt også i nasjonale og globale settinger, at
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beslektet kunnskapsbase kan være vel så viktig som geografisk nærhet for
kunnskapsutvikling og at geografisk nærhet vil ha ulik betydning for ulike
personer og organisasjoner i ulike regioner (Jakobsen og Onsager, 2008;
Bathelt, Malmberg and Maskell, 2004; Uyarra, 2007; 2010).
Samtidig ser systemtilnærminger også ut til å ignorere at "staten", "regionen" og "det offentlige" er sammensatt av en mengde aktører med svært ulikt
geografisk utgangspunkt, ulike interesser og agendaer (Uyarra, 2007; 2010).
Det er gjort lite forskning på dette området, noe som er problematisk,
spesielt siden erfaringer fra områder som organisasjonsteori og statsvitenskap viser at mange forhold påvirker gjennomføring og effekter av offentlig
politikk (Offerdal, 2000). I denne artikkelen skal vi se nærmere på noen
faktorer som kan gi mer kunnskap om styring og styringsmekanismer i regional innovasjonspolitikk og hvordan disse påvirker utformingen og gjennomføringen av politikken. På denne måten vil vi fylle ut noe av det som synes
å være en svart boks i den regionale innovasjonssystemtenkningen.

Metode
Differensiert arbeidsgiveravgift ble innført i Norge i 1975. Ordningen
skulle bidra til å sikre bosetning i distriktene gjennom å stimulere til sysselsetting. Dette skulle oppnås ved at kostnadene for bruk av arbeidskraft ble
lavere i distriktene enn i mer sentrale områder. I september 2002 gjorde
EFTAs overvåkingsorgan ESA vedtak om at differensiert arbeidsgiveravgift
ikke var i samsvar med EØS-avtalen. Norge måtte dermed legge om den
differensierte arbeidsgiveravgiften fra og med 2004. De nye satsene ble innført gjennom en overgangsordning fram til 1. januar 2007. De økte satsene
utgjorde over en milliard kroner i privat sektor i 2006 og disse midlene ble
for en stor del ført tilbake til fylkene i hele perioden gjennom programkategori 13.50 kap. 551, post 61 på statsbudsjettet. Ordningen het opprinnelig «Næringsrettede utviklingstiltak – kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift» (kompensasjonsordningen) og har blitt videreført helt fram til
nå, men hadde i 2014 navnet «Næringsrettede midler til regional utvikling,
kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift».
I perioden 2004–2006 ble det gjennomført en landsomfattende evaluering
av kompensasjonsordningen. I organisasjons- og prosessdelen av evalueringen ble det hentet inn data fra fire kilder: 1. Studier av handlingsplaner
og andre dokumenter fra Sogn og Fjordane, Nordland, Troms, Hedmark
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og Møre og Romsdal. 2. Intervjuer med sentrale aktører i de fem fylkene
(fordelt over to år). 3. Evalueringsmøte i de sentrale styringsgruppene i alle
fem fylkene. 4. Evalueringsmøter med alle fylker representert samtidig. I
de kvalitative intervjuene ble bare personer som på en eller annen måte var
sentrale i prosessen med kompensasjonsordninga intervjuet. Informantene
i de ulike fylkene har likevel vært svært forskjellige. Dette var et resultat av
at ordningen var svært ulikt organisert i fylkene (Yttredal et al., 2007).
Evalueringen ble fulgt opp i Sogn og Fjordane fylke i perioden 2011–2013.
Ordningen ble da kalt INU-FSF (INU).2 Det ble gjort følgende datainnsamling på organisasjonssiden: 1. Dybdeintervju med alle medlemmer i
INU-styret. 2. Dybdeintervju med instanser og personer som er nært
knyt-tet til ordningen, som Innovasjon Norge, Sogn og Fjordane fylkeskommune, INU-sekretariatet og Kommunal- og regionaldepartementet.
3. Innholdsanalyser av tildelingsbrev fra departementet til Sogn og Fjordane
fylkeskommune (likelydende også til de andre fylkeskommunene). På effektsiden ble det samlet inn data hos bedrifter og organisasjoner som hadde
fått tildelt midler i perioden og dybdeintervju med noen av disse både i
2011 og 2013. I tillegg ble det gjennomført en datainnsamling knyttet til
flaskehalser i innovasjon for de største bedriftene i fylket (Dvergsdal og
Yttredal, 2014; Yttredal, Dvergsdal og Amdam, 2011).

Empiri
Den empiriske framstillingen vil konsentreres rundt to spørsmål
1. Hva kjennetegner statlig styring av kompensasjonsordningen over tid?
2. Hvordan påvirker statlig styring regional innovasjonspolitikk?
Hva kjennetegner statlig styring av kompensasjonsordningen over tid?
Stortinget vedtok at offentlig sektor skulle kompenseres fullt ut for den økte
arbeidsgiveravgiften fra 2004. Privat sektor skulle kompenseres ved å ta inn
igjen virkemiddelet transportstøtte og gjennom næringsretta utviklingstiltak, i tillegg til at bagatellstøttereglene skulle benyttes. Målet var at de
økte avgiftene skulle tilbake til det geografiske området som betalte inn
2

Fullt navn på ordningen: «Den Interkommunale Næringsretta utviklingsordninga
som kompenserer for økt arbeidsgiveravgift i kommunene Førde, Sogndal og Flora,
INU-FSF»
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avgiften. I tildelingsbrev fra departementet i 2004, ble det presisert at dette
fremdeles er næringslivets penger og at økningen i avgifter skulle kompenseres «krone for krone».
I det første tildelingsbrevet av 10. februar, 2004 fra Kommunal- og
regionaldepartementet til fylkeskommunene er retningslinjene for bruk av
midlene svært åpne. I utgangspunktet er bruk bare avgrenset av ESA sitt
regelverk i tillegg til pålegg fra departementet om at næringslivet skal være
i «førersetet» og at pengene ikke skal benyttes til drift i offentlige virksomheter. Ordningen blir oppfattet som fleksibel og interessant for næringslivet. De involverer seg i ordningen for å få penger tilbake, og blir med dette
også involvert i fellestiltak og mer overordna spørsmål knyttet til regional
utvikling – noe som blir sett på som en bonus for regionale partnerskap.
Med utgangspunkt i evalueringen i 2004–2006 og diskusjonene som kom
opp i den sammenheng har vi skissert fire mulige scenarier i den videre
utviklingen av den statlige styringen av kompensasjonsordningen:
Næringslivsscenariet består i fremdeles sterk fokus fra departementet på
at næringslivets behov skal være i forgrunnen og styrende for utviklingen.
Lokal styring og lite byråkratisering vil være en viktig del av et slikt scenario.
Argument for et slikt valg vil kunne være at kompensasjonsordningen engasjerer næringslivet, skaper nye samarbeidsformer mellom det offentlige og
næringslivet og at det også skaper gode lokale løsninger.
Regional utvikling – scenariet består i at det blir større fokus fra departementet på at midlene skal benyttes til regional utvikling framfor spesifikk
støtte til enkeltbedrifter. Argumenter for en slik utvikling er knyttet til de
svake sidene ved ordningen, som problemstillinger knyttet til habilitet med
bakgrunn i at næringslivet ved oppstarten av ordningen både var søkere til
og forvaltere av ordningen.
Fylkeskommunescenariet består i at det blir større fokus på at fylkeskommunene skal ha en sterkere rolle i arbeidet med og fordeling av midlene.
I dette kan det også ligge en sterkere fylkeskommunal folkevalgt kontroll
med midlene. Fylkeskommunen ble i mange fylker forbigått ved innføring
av ordninga. Dette kan sies å undergrave målsetningen om at fylkeskommunen skulle ha en sterkere rolle som regional utviklingsaktør. Svak
folkevalgt kontroll med midlene var også et argument mot de organisatoriske løsningene som ble valgt.
Kontrollscenariet tar utgangspunkt i at kompensasjonsordningen var en
ordning med svært sterk næringslivsdominans med enkelte plasser sterk
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fokus på «tilbakebetaling» av midlene til de bedriftene som var rammet av
bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift. Dette utgangspunktet styrket
argumenter for en sterkere regional eller statlig kontroll av midlene.
Med bakgrunn i disse scenariene ble det gjennomført ordtellinger og
andre analyser av endringer i tildelingsbrevene i perioden. Analysene viste
at næringslivet ikke har fått økt fokus i føringene fra departementet. Formuleringen «næringslivet sine penger» som var svært styrende for innretningen av midlene i 2004 ble bare benyttet det første året og falt så helt vekk.
Formuleringer knyttet til «næringslivet sine» (eller næringslivets) har blitt
helt borte fra 2007. Antallet språklige vendinger som inneholder "næringsliv" er også mer enn halvert i perioden, mens ordet «bedrift» har kommet
til. Vi kan likevel ikke si at noen av disse ordene er dominerende i tildelingsbrevene. Næringslivsscenariet får dermed liten støtte i ordtellingen.
Regional utvikling-scenariet får også bare svak støtte. Ordet «samfunnsutvikling» er ikke nevnt i det hele tatt i perioden 2004–2011, mens
ordene «regional utvikling», som ikke ble nevnt i det hele tatt i 2004 og
2005, er nevnt fem ganger i 2007 og 2010 og seks ganger i 2011.
45
40
35
30
Fylkeskommune

25

Folkevalgt

20

Fylkesng

15

Fylkesplan

10

5
0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figur 1: Støtte for fylkeskommune-scenariet i ordtellingen: Antall ord med innhold knyttet til fylkeskommunen i tildelingsbrevene fra KRD til Sogn og
Fjordane fylkeskommune i perioden 2004–2011.
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Fra og med 2007 blir ordet «fylkeskommune» svært ofte nevnt i tildelingsbrevene, hele 41 ganger i 2007, mot 2 ganger i 2006. Ordtellinga gir dermed
støtte til at fylkeskommunen skal ha en viktigere rolle i arbeidet med kompensasjonsordningen etter omleggingen i 2007 da store deler av det private
næringsliv fikk tilbake differensiert arbeidsgiveravgift. På den andre siden
ser det ikke ut til å være stor vekt på folkevalgt kontroll med midlene. Ord
som fylkesting og folkevalgt blir svært sjelden nevnt i hele perioden, selv
om den folkevalgte kontrollen indirekte kommer inn gjennom føringer
knyttet til større vekt på samordning med fylkesplanen fra 2007.
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Figur 2: Støtte til kontrollscenariet i ordtellingen. Antall ord med innhold knyttet
til rapportering og kontroll i tildelingsbrevene fra KRD til Sogn og Fjordane
fylkeskommune i perioden 2004 til 2011.

Et ord som «rapport» og ord sammensatt med rapport som «rapporter», «rapportering» og så videre blir nevnt bare fem ganger i tildelingsbrevet i 2004.
Samme ordet var nevnt 35 ganger i 2007 og hele 46 ganger i 2010. Endringene faller sammen med store omlegginger av rutiner knyttet til midlene. Til
omleggingen i 2007 blir det også utviklet felles retningslinjer for kapittel 551
post 60 og 61. Retningslinjene er fornyet og utvidet hvert år i heile perioden.
Verken næringslivsscenariet eller regional utvikling-scenariet får dermed
støtte i empirien. Det kan heller ikke tolkes slik at fylkeskommune-scenariet
får sterk støtte. Bakgrunnen for denne tolkningen er at, til tross for økende
fokus på fylkeskommunen i tildelingsbrevene, er det fra KRD samtidig blitt
fokusert på sentrale målsetninger med de regionale midlene. Det blir også
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innført nye retningslinjer for midlene som i stor grad er de samme som for
de ordinære regionale midlene. Sentral kontroll med midlene blir dermed
gjeninnført gjennom sterkere statlig styring via fylkeskommunene. Fylkeskommunale politiske organer har også fremdeles en svært perifer rolle i
tildelingsbrevene og blir ikke løftet fram som ansvarlig instans i stor grad.
Det er dermed kontrollscenariet som får sterkest støtte i ordtellingene og
andre funn fra tildelingsbrevene. Kontrollscenariet får også støtte i andre
deler av empirien. Samtidig sår funnene i studien tvil om hvorvidt endringene i tildelingsbrev og regelverk er del av en målrettet prosess sentralt.
Snarere synes endringene å bli oppfattet av forvaltningen som del av en
selvfølgelig utvikling. Det faktum at Høyre hadde ansvarlig minister da
kompensasjonsordningen ble innført i 2004, mens Senterpartiet hadde
ansvarlig minister siden, kan også tyde på at utviklingen ikke nødvendigvis
er målrettet – selv om den kan ha vært et resultat av politisk kompromiss i
en rød-grønn regjering. De overordnede politiske intensjonene knyttet til
forvaltningsreformen om å styrke fylkene som regionale utviklingsaktører
blir med dette heller ikke fulgt opp gjennom forvaltningspraksis.

Hvordan påvirker statlig styring regional innovasjonspolitikk?
Den statlige styringen påvirker kompensasjonsordningen i Sogn og Fjordane
på flere måter. For det første endres organisering av ordningen regionalt
over tid. Da kompensasjonsordningen ble innført i 2004 "kuppa" bedriftene ordningen i Sogn og Fjordane. De bestemte seg for å etablere et svært
næringsdominert "fondsstyre" med 8 næringslivsrepresentanter i tillegg til
representanter for NHO, LO og Fylkeskommunen sitt hovedutvalg for Plan
og Næring. Styret dekket hele fylket, men det ble lagt vekt på at næringslivsrepresentantene skulle representere de geografiske områdene i fylket.
Et årsmøte av representanter for bedrifter som ble rammet av økning av
arbeidsgiveravgift valgte styret.
I 2007 fikk 23 av 26 kommuner tilbake differensiert arbeidsgiveravgift
og ordningen måtte gjennom en revisjon. I Sogn og Fjordane har arbeidet i
hele perioden vært organisert gjennom et fond registrert i Enhetsregisteret
i Brønnøysund som en forening. Også etter 2007 er årsmøtet øverste organ,
men sammensetningen er noe endret. Årsmøtet består fra dette året av en
representant fra hver av bedriftene som fremdeles har økt arbeidsgiveravgift, en representant fra hver av de tre kommunene og en representant fra
Sogn og Fjordane Fylkeskommune.
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Styret for fondet er også endret. Antall representanter ble redusert til
ti. De tre kommunene fikk mulighet til å peke ut en representant hver og
dermed fikk ordførerne i Sogndal, Florø og Førde plass i styret. Næringslivsrepresentantene ble redusert til fem: En fra Sogndal og to fra Førde og
Florø. Fylkeskommunen fikk en representant og NHO Sogn og Fjordane
fikk fremdeles mulighet til å peke ut styreleder. Fylkesrådmannen kan
møte i styremøtene som observatør.
For det andre ble ordningen i oppstarten oppfattet som fleksibel og
interessant for næringslivet og næringslivet involverte seg i ordningen for
å få penger tilbake, men gjennom fondet og arbeidet med forvaltning av
midlene engasjerte de seg også i felles utfordringer knyttet til regional utvikling. Over tid mener imidlertid, ikke bare private, men også offentlige
aktører, at handlingsrommet ble snevret inn og at muligheten for å finne
gode regionale løsninger ble mindre (Yttredal, Dvergsdal og Amdam, 2011).
Informantene påpeker at «regelverket» i form av et knippe departementale dokumenter, har stor betydning for opplevelsen av et stadig minkende
handlingsrom. Blant dokumentene som ble oppfattet som «regelverket» er
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Figur 3: Viser fordeling i perioden 2007-2013 av midler fordelt på bedriftsrettede
og regionale prosjekter i INU-FSF. Overvekten av midler bevilget til bedriftsrettede prosjekter i 2009 skyldes en stor bevilgning til kaianlegg ved
Fjord Base AS. Bevilgningen ble definert som bedriftsrettet prosjekt.
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tildelingsbrev, KRD sine retningslinjer, BØS (Bestemmelser om økonomistyring i staten) og EU-reglementet med tilhørende norsk veiledning.
Bedriftene er også svært kritiske til næringslivet sin svekkede rolle i forvaltningen av midlene. De oppfatter at mer og mer av midlene har gått til
regionale tiltak uten det de oppfatter som spesielt nyskapende innhold eller
at det kommer næringslivet til gode. Endringene førte til mindre interesse
både for midlene og forvaltningen av dem hos bedriftene.
For det tredje har virkemiddelbruken blitt endret og midlene i økende grad
blitt bevilget til regionale prosjekter, på bekostning av bedriftsrettede tiltak.
I 2010 brøt samarbeidet mellom INU-styret og Innovasjon Norge i Sogn
og Fjordane sammen, et samarbeid som var nødvendig for å gi direkte
bedriftsrettet støtte. INU-styret gjorde et strategisk valg om å satse på regionale prosjekter for å beholde råderetten over midlene. Dermed falt også
bedriftsrettede midler vekk.

hvordan skal vi forstå funnene?
Regionalpolitikken skal gjennomføres i en virkelighet med mange aktører
og komplekse sammenhenger. Kommunikativ teori og bottom-up tilnærminger tilsier at det er nødvendig med samhandling mellom ulike
aktører og innspill fra ulike nivåer for å lykkes i arbeidet. Kompensasjonsordningen framstår i utgangspunktet som et eksempel på en governanceprosess (Amdam og Veggeland, 2011; Rhodes, 1997; Røiseland og Vabo,
2012). Den inneholder vertikal samordning mellom departementer,
regioner og kommuner og den inneholder samarbeid mellom offentlige og
private aktører på regionalt og lokalt nivå.
Den nasjonale evalueringen av kompensasjonsordningen fra 2004–2006
viste at ordningen i begynnelse initierte og styrket partnerskap, kommunikasjon og samarbeid i fylker over hele landet. Det mest nyskapende
resultatet av ordningen var at næringslivet kom på banen i diskusjoner og
prosesser knyttet til regional utvikling i flere regioner. Denne utviklingen blir likevel ikke fulgt opp og støttet oppunder i videre statlig styring
av ordningen. Næringslivet og deres interesser blir mer og mer perifere i
styringsdokumentene og det er lite fokus på å styrke kommunikative prosesser på alle nivåer.
Det synes å være to elementer som er viktige for å forstå denne utviklingen. Sammenfattet ser det ut til at sporene er tydeligst av mål- og
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resultatstyring i datamaterialet. I praksis er offentlig sektor i dag preget av
de store endringene knyttet til styring og ledelse som ble innført på slutten av 1990-tallet. Endringene som i en samlebetegnelse kalles New Public
Management (NPM), er inspirert av markedsorientert tankegang i privat
sektor og innebærer endringer både i organisasjonsstruktur, ledelsessyn
og styring. NPM prøver på mange måter å oppnå både mer kontroll og
mer frihet samtidig. Mål og resultatstyring er et element av NPM og blir
av Christensen m.fl. karakterisert som et «stort og komplisert kontrollorientert system» (Christensen et al., 2002, 100). Grunnen de gir for denne
karakteristikken er at målsetninger og resultatindikatorer har blitt svært
detaljerte og at kravet om formalisert skriftlig rapportering mellom administrative enheter har økt sterkt – noe vi klart ser spor av i den historiske
utviklingen av kompensasjonsordningen.
For det andre er det vanskelig å overse de overnasjonale dimensjonene.
EU-reglementet og spesielt den nasjonale tolkningen av dette er viktige
retningsgivere i det informantene kaller «regelverket». Til tross for at EUregelverket har ligget fast i perioden kompensasjonsordningen har vært
i funksjon føler aktørene at handlingsrommet ut fra regelverket har blitt
snevret inn. For eksempel var trusselen om at bedrifter må betale tilbake
tilskudd, dersom regelverket ikke blir fulgt, svært effektiv for å strømlinjeforme bruk av midler når styret i INU-FSF skulle vurdere søknader. Dette
kan delvis skyldes at det i perioden finnes eksempler på at bedrifter og andre har blitt dømt i henhold til EU-regelverket. Blant annet Amdam og
Veggeland (Amdam og Veggeland, 2011) kaller hangen til økende bruk av
reguleringer for reguleringsstaten.
De empiriske funnene peker imidlertid videre mot noe enda mer interessant, nemlig at mål- og resultatstyring har fått et diskursivt hegemoni
(Neumann, 2001) og at dette igjen i sterk grad påvirker regional innovasjonspolitikk. Vi skal se litt nærmere på dette.
En diskurs er for Foucault (1969 (2011)) historisk og den materialiserer
seg blant annet i skrift og språk. Foucault mener diskursen former tenkning og ytringer slik at personer og ytringene ikke kan sees uavhengig av
den konteksten og den historien de er en del av. Neumann (2001) viser til
Lukes (1974) sitt klassiske skrift om makt der makt defineres som at «A exercises power over B when A affects B in a manner contrary to B’s interests»
(Lukes, 1974, 34). Lukes skiller mellom tre dimensjoner i maktutøvelsen:
Faktisk handling, forholdet mellom beslutninger og ikke-beslutninger og
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A sin makt til å forme ønsker og behov hos B. Foucault sitt maktbegrep
legger, ifølge Neumann, til enda en dimensjon. Foucault mener at A ikke er
et suverent handlende subjekt med makt over B. Han eller hun tar snarere
utgangspunkt i hvordan tingenes orden framstår som normal og uproblematisert både for A og B. Neumann peker videre på at «representasjon»
kommer mellom den fysisk gitte verden og vår sansning av den. Det dreier
seg om måten verden framtrer for mennesker på:
Når bærere av samme representasjon institusjonaliserer seg, utgjør de en posisjon i diskursen. Når en representasjon er forholdsvis uutfordret i diskursen, så uutfordret at den fremstår
som «naturlig», eksisterer det en tilstand av hegemoni. Som enhver annen situasjon må hegemoniet opprettholdes av diskursivt
arbeid, altså representasjonsbekreftende produksjon av utsagn og
praksiser (Neumann, 2001, 168, egen utheving).
En tilstand av diskursivt hegemoni foreligger dermed når det ikke lenger
er spørsmål om hvordan ting skal være eller hvordan oppgaver skal løses.
Når det oppstår en tilstand av hegemoni vil det være lite rom for diskusjon,
nettopp fordi tilstanden oppleves som naturlig.
Dette er interessant i denne sammenheng. Mål- og resultatstyring og
EU-regelverket kan i seg selv ikke forklare diskrepansen mellom intensjonene i forvaltningsreformen og utviklingen av statlig styring i kompensasjonsordningen. Det kan heller ikke forklare at utviklingen mot sterkere
statlig styring gir inntrykk av å være noe som «bare skjer». Ut fra empirien ser det ut til at diskursen basert på logikk knyttet til mål- og resultatstyring og i denne sammenheng materialisert gjennom dokumenter som
tildelingsskriv, BØS og norsk tolkning av EU-regelverket, i stor grad har
formet tenkningen internt i departementene og at utviklingen dermed
skjer ubevisst og oppleves som naturlig. Det blir dermed liten diskusjon
rundt forvaltningspraksis. Imidlertid viser empirien i denne artikkelen at
forvaltningspraksis former den vertikale samordningen av regionalpolitikken, gir en følelse av mindre selvstendig handlingsrom i regionen og påvirker virkemiddelbruk.
Det kan være mange grunner til at mål- og resultatstyring og reguleringer har fått diskursivt hegemoni i regionalpolitikken. Det som er viktig
i denne sammenheng er likevel å forstå at et slikt hegemoni vil kunne ha
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dyptgripende konsekvenser for regionenes mulighet til å drive selvstendig
regional politikk. Dersom regionene til enhver tid underordnes statlige
målsetninger gjennom reguleringer og mål- og resultatstyringssystemet,
eller dersom statlige og regionale målsetninger står i motsetning til hverandre, blir fylkenes og det regionale partnerskapet sin rolle som «regional
utviklingsaktør» utfordrende. Ekstra utfordrende er det fordi reguleringer
og mål- og resultatstyring er institusjonalisert i retningsgivende dokumenter som den norske fortolkningen av EØS-regelverket og BØS. Disse
legger svært sterke føringer og har følge med trusler om sanksjoner, noe
regionene og aktørene i nettverkene er svært opptatt av og som dermed i
sterk grad styrer adferd.

funnene i et innovasjonssystemperspektiv
I et regionalt innovasjonssystemperspektiv skal den regionale politikken
tilpasses regionale forhold og den norske regionalpolitikken skal ifølge forvaltningsreformen leve opp til en slik tenkning. Funnene i denne studien
viser imidlertid at regionale aktører, gjennom statlig forvaltningspraksis, er
underlagt sterke statlige føringer i innovasjonspolitikken.
Eksempelet fra kompensasjonsordningen illustrerer det som synes å
være en avpolitisering av forvaltningspraksis, til tross for at det har stor
påvirkning på regional politikk. Utviklingen i statlig styring av ordningen
tyder på at reguleringer og mål- og resultatstyring i stor grad har fått
diskursivt hegemoni i sentralforvaltningen. En praksis som har diskursivt
hegemoni vil være utenfor politisk kontroll og åpen diskusjon, fordi man i
liten grad er oppmerksom på sine holdninger i denne sammenheng. Målog resultatstyringen kan dermed bidra til å sette til side Stortingets og
regjeringens intensjoner om at regional innovasjonspolitikk skal skreddersys til regionale forhold, uten at det er diskusjon eller bevissthet rundt
mekanismene.
Funnene kan således øke forståelse av hvordan statlig styring påvirker
regional innovasjonspolitikk og fylle ut deler av det Uyarra (2010) kaller
den svarte boksen i et regionalt innovasjonssystemperspektiv – nemlig
kunnskap om hvordan den regionale innovasjonspolitikken blir utformet.
Funnene indikerer også at policyanbefalinger med utgangspunkt i innovasjonssystemteori og -tankegang må ta høyde for forvaltningspraksis og
rådende hegemoni i denne diskursen for å oppnå ønsket resultat.
190

Kompensasjonsordningen som eksempel på flernivåstyring løfter opp
viktige prinsipielle spørsmål for forvaltningspraksis innenfor andre sektorer og områder. Statlige og overnasjonale reguleringer og mål- og resultatstyring er en viktig del av alle sektorer. Funn fra sektorer som pleie- og
omsorg og undervisning viser også økende rapporterings- og dokumentasjonskrav (Gjertsen, Solvoll og Gjernes, 2012; Møller, Prøitz og Aasen,
2009). Samtidig vet vi at virkeligheten er kompleks og at det i mange tilfeller er vanskelig å måle samfunnsmessige virkninger av ulike tiltak. Det er
grunn til øke bevisstheten og den kritiske tenkningen rundt forvaltningspraksis og å undersøke nærmere i hvilke sammenhenger reguleringer og
mål- og resultatstyring kan bidra til gode løsninger, i hvilke tilfeller det er
behov for å tilpasse forvaltningspraksis til situasjon og formål og i hvilke
sammenhenger en slik forvaltningspraksis virker mot intensjonen.
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Tango for tre – korleis kan innovative
nettverk vekse fram i rurale strøk?
Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking
Jon Gunnar Nesse, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Øyvind Heimset Larsen, Kristine Skarbø, Frida Ekström og
Kristin Løseth, Vestlandsforsking
SAMANDRAG
Det sentrale forskingsspørsmål i denne artikkelen er: Kva er drivkrefter for,
og hindringar mot, utvikling av innovative nettverk i rurale strøk? For å få
svar på dette spørsmålet studerte vi i løpet av 2012–13 fleire presumptivt
innovative nettverk i Sogn og Fjordane, eit typisk ruralt fylke. Dei undersøkte nettverka representerer følgjande fem felt: informasjonsteknologi,
marin næring, frukt og bær, reiseliv og energi. Datainnsamlinga vart gjort
ved hjelp av semi-strukturerte intervju, og innanfor kvart nettverk har vi
snakka med aktørar frå offentleg sektor, FoU-miljø, bedrifter og organisasjonar. Nettverka har ulik alder og storleik. Delvis på grunn av dette har dei
kome ulikt langt i sine innovative aktivitetar. I analysen tek vi utgangspunkt
i ein modell bygd på ein kombinasjon av teori om innovasjonssystem og
institusjonell teori, med sentrale nettverksfunksjonar som kjerne. Analysen
avdekker drivkrefter og hindringar for utvikling av innovative nettverk i
rurale strøk, og gir innspel korleis samhandlinga mellom aktørane i innovasjonssystemet kan bli betre.
INNLEIING
Denne artikkelen er blitt til i samband med gjennomføring av prosjektet
"Innovation in Rural Places – Conditions and Barriers" (Nesse et al., 2014).
Prosjektet er ein del av programmet Verkemiddel for regional FoU og
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innovasjon (VRI) i Norges Forskningsråd, og er støtta av Norges Forskningsråd og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tidshorisonten var 2011–13.
I tradisjonelle teoriar om innovasjonssystem er det ofte definert tre hovudaktørar; offentlig sektor, FoU, og privat næringsliv. Men desse teoriane som
er utvikla i meir sentrale, tett befolka strøk er ikkje alltid gyldige i rurale
strøk. Vår målsetting er å identifisere "den rurale logikken", det som gjer
at aktørane i innovasjonssystemet i Sogn og Fjordane får til å samhandle
betre, illustrert gjennom metaforen "Tango for tre". Sogn og Fjordane fylke
eignar seg godt for å kaste lys over innovasjonsproblematikk i norske rurale
område fordi det ber eit sterkt ruralt preg. Det er eit av dei spedast befolka
fylka i landet; både når det gjeld lågt folketal og låg folketettleik er det berre
slått av Finnmark. Byane er få og små, fjordane lange og fjella høge, transporten ei utfordring, og breibandet mange stader manglande. På bakgrunn av dette stiller vi følgjande forskingsspørsmål: Kva er drivkrefter for,
og hindringar mot, utvikling av innovative nettverk i rurale strøk?
I denne artikkelen brukar vi analysar av fire nettverk med ulik alder
og ulik grad av suksess som bakgrunn for å diskutere dette spørsmålet. I
tillegg ser vi på to bedriftscasar. Resten av artikkelen er lagt opp slik: Først
presenterer vi teorigrunnlaget, så forklarar vi metoden, deretter presenterer vi nettverka og bedriftscasane, og til sluttdiskuterer vi resultata og trekkjer konklusjonar.

TEORIGRUNNLAG
I denne artikkelen kombinerer vi ulike teoretiske bidrag, bl.a. teori knytt til
innovasjonssystem, kapasitet for endring og institusjonell teori. Dette gjer
vi for å kunne identifisere logikken i arbeidet med innovasjon i eit fylke
som Sogn og Fjordane.
Vår definisjon av innovasjon baserer seg på Schumpeter (1983): introduksjon av nye innputt, nye prosessar, nye produkt (varer og/eller tenester),
nye marknader og nye organisasjonsformer for å auke verdiskapinga.
Innovasjonssystem og nettverk
Innovasjonssystem eksisterer og er omtala i litteraturen på minst tre ulike
nivå; regionalt, nasjonalt og globalt, men også som sektorvise innovasjonssystem (Asheim and Isaksen, 1997; Lundvall, 1992; Smith, 1997). Medan
nasjonale innovasjonssystem ser nasjonalstaten som grunnlaget for inno196

vasjonssystemet (Lundvall, 1992), legg andre vekt på rolla til det regionale, dvs. fylkeskommunen eller andre regionale aktørar når det gjeld innovasjon og innovasjonssystemet (Asheim and Isaksen, 1997; Storper, 1997).
Å styrke det regionale innovasjonssystemet er kjernen i det å styrke utviklinga av ein region. Innovasjonssystemet er eit sosialt og dynamisk system som gjør det muleg å etablere den fleksibiliteten som trengst i innovasjonsprosessar. Viktige innsatsfaktorar i eit innovasjonssystem er tilgang
til og deling av kunnskap og læringsprosesser (Lundvall, 1992). Læring
skjer ofte i krysspunktet mellom organisasjonar, bedrifter, styresmakter og
FoU-institusjonar, såkalla trippel heliks- samarbeid (Asheim and Isaksen,
1997; Leydesdorff and Etzkowitz, 2001). Trippel heliks representerer eit syn
på innovasjon som noko som skjer i skjeringspunktet mellom næringsliv,
kunnskapsproduserande institusjonar og styresmakter, heller enn noko
som skjer i bransjen åleine (Etzkowitz, 2008).
I vårt arbeid kombinerer vi trippel heliks (Etzkowitz, 2008) med teoriar
om sosial og institusjonell kapital (Bourdieu, 2001; Healey et al., 1999;
Putnam, 1993) i nettverk. Healey et al. (1999) definerer «institusjonell kapasitet» som evna og fleksibiliteten i eit system til å handtere innovasjon og
endring som resultat av eksterne krefter. Dei definerer den institusjonelle
kapasiteten, eller endringskapasiteten som eit samspel mellom tilgang til
kunnskaps- og relasjonsresursar og evne til å mobilisere til endring. Vi ser
dette som ein viktig føresetnad for samspelet i trippel heliks.
Ei viktig utfordring i Norge og internasjonalt er å sikre ei balansert utvikling mellom regionar og mellom by og land. Små byar og landlige område spelar ei viktig rolle i den regionaløkonomiske utviklinga fordi dei
ofte leverer innsatsfaktorar i form av råstoff til produksjon andre stader,
og små byar er regionale senter for levering av tenester. Mange rurale område har ein netto utmigrasjon, generelt er tendensen at unge nyutdanna
personar forlét området (melder flytting under eller etter utdanning). Ein
annan trend er at både private og offentlege tenester og tenesteytarar blir
konsentrert til større stader eller byar, ei sentralisering som undergrev lokal
levering av tenester. Dette kan skape tapt økonomisk makt og kan føre til at
bedrifter i regionen mister mulegheit til å ta del i nye innovasjonar.
Rurale regionar har særlege utfordringar når det gjeld innovasjon og arbeidet med å auke graden av innovasjon (Tödtling and Trippl, 2005). Hovudproblemet Tödtling and Trippl (2005) peiker på er "organizational thinness". Dette eksemplifiserer dei med mangel på næringsgrupperingar og
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låg grad av utvikling i desse grupperingane; dominans av små bedrifter; låg
grad av FoU i næringslivet; få og små FoU-miljø; utdanningssystem som
har fokus på lågare grads utdanning; liten grad av kunnskapsoverføring;
mangel på viktige støttesystem.
For å skape meir balanse i utviklinga må det arbeidast med ulike strategiar for å vege opp for utfordringane, gjennom tiltak som støtter opp om
kunnskapsdeling og etablering av innovative prosjekt. Eit viktig element
her er det å skape møteplassar og nettverk fordi det er ein føresetnad for
kunnskapsbasert utvikling og spreiing av idear, teknologi og forbetring av
produkt og forretningsprosesser (Cooke, 1998), dvs. for å styrke innovasjonsevna i bedriftene.
Vår forståing av nettverk er basert på Törnqvist (1997) og Castells (2000).
Eit nettverk er samansett av samankopla, men uavhengige nodar. Nodane
i nettverket er enkeltpersoner eller grupper av aktørar (både menneskelege
og tekniske) og nettverket knyter saman ulike evner og kunnskapar. Det
som knyter nettverket saman er interesser eller kommunikasjon av idear og
impulsar (Törnqvist, 1997; Castells, 2000), altså relasjonsresursane (Healey
et al., 1999).
Nettverk gir tilgang til kunnskap. Og tilgang til kunnskap er viktig for
innovasjon og verdiskaping i verksemder. Regionar prega av "organizational
thinness" (Tödtling and Trippl 2005), som Sogn og Fjordane kan vere eit
døme på, vil sannsynligvis ha problem med å oppretthalde verdiskapinga, og
vere mindre attraktive for unge med utdanning. I prosjektet eit Kunnskapsbasert Sogn og Fjordane peikar forskarane på samspelet mellom BANKfaktorane (Bu- og arbeidsmarknadskvalitet, Arbeidsmiljø, Næringsliv og
Kunnskapsmiljø) for å kunne utvikle eit konkurransedyktig og kunnskapsbasert næringsliv og utvikle regionen vidare (Jakobsen et al., 2012).
I VRI har vi forska nærare på det regionale innovasjonssystemet for å
kunne identifisere den rurale logikken. For å få til det må vi kople saman
vår eiga forsking og anna relevant forsking til noko som gir meining for
regional utvikling og verdiskaping. Vi opplevde at dei vi snakka med ikkje
kjenner seg att i bruken av ordet innovasjonssystem, det er noko "større",
noko dei ikkje er involvert i. Innovative nettverk er derimot eit omgrep
dei kunne holde seg til. Vi nyttar derfor omgrepa innovasjonssystem og
nettverk nesten synonymt. Vår tanke er at innovasjonssystemet i Sogn og
Fjordane består av ei rekke innovative nettverk som saman utgjer deler
av eit regionalt innovasjonssystem. Bedrifter og deira tilsette si plassering
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i nettverk har stor innverknad på tilpassingsevne, evne til å mobilisere
ressursar og dermed innovasjon. Det er også derfor vi har valt å studere
eit utval nettverk med tanke på å seie noko om kva som karakteriserer
innovasjonssystemet.
Det er viktig å poengtere at nettverka vi har studert er i ulike fasar. Vi kan
her skilje mellom ein formativ fase, og ein vekstfase (Bergek et al., 2008).
Det er dessutan praktisk å operere med fleire fasar etter vekstfasen, som
eit modningsstadium (veletablerte nettverk) og eventuelt også tilbakegang
(jf. Adizes, 1988) Dette vil ikkje seie at alle går same stien, og at utviklinga
er gitt på førehand, men det betyr at ein ikkje kan forvente same aktivitetsnivå og funksjonalitet i nyoppstarta som i veletablerte nettverk.

Funksjonell analyse av innovative nettverk
Vi ønskte altså å kartlegge drivkrefter for og barrierar mot utvikling av innovative nettverk i Sogn og Fjordane, eller i rurale strøk generelt, med sikte på
å identifisere "den rurale logikken", det som gjer at aktørane i innovasjonssystemet i Sogn og Fjordane får til å samhandle betre. Modellen for arbeidet vårt er utvikla av Bergek et al. (2008). Desse svenske forskarane lanserer
eit opplegg for analyse av nettverk som inneheld følgjande seks fasar (jf.
figur 1): Utveljing av nettverk, kartlegging av nettverksstruktur, kartlegging av nettverksfunksjonar, evaluering av nettverksfunksjonar, drivkrefter

Figur 1 Funksjonell analyse av nettverk (tilpassa frå Bergek et al., 2008)
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og barrierar og til sist tilrådingar til endringar både i nettverket og på det
politiske planet. Modellen er basert både på omfattande litteraturstudiar og
praktisk utprøving i Sverige. Vi såg at den med visse modifikasjonar, som
vi vil kome attende til, også ville kunne brukast i Norge. Her skal vi første
omgang forklare dei sentrale elementa i modellen, supplert med bakanforliggande? teoriar som vi meiner er sentrale.
Startpunktet er å velje kva nettverk som skal studerast. Bergek et al.
(2008) ser spesielt på teknologiske innovasjonssystem (TIS), men modellen kan brukast generelt. Det neste er å kartlegge nettverksstrukturen. Dei
strukturelle komponentane i nettverket består av aktørar, relasjonar mellom aktørane og institusjonelle forhold. Aktørar kan vere både personar
og organisasjonar. Institusjonelle forhold kan mellom anna vere dei spelereglane som ligg til grunn for samhandlinga i nettverket.
North (1991) har definert institusjonar som menneskeskapte avgrensingar som strukturerer politisk, økonomisk og sosial interaksjon. Desse
avgrensingane kan vere både uformelle og formelle. Døme på uformelle
avgrensingar er normer, sanksjonar, tabuområde, vanar, tradisjonar og
åtferdskodar. Formelle avgrensingar er gjerne lover, forskrifter, avtalar og
eigedomsrettar. Sjølv om North (1991) brukar omgrepet avgrensing, blir
det kanskje meir korrekt å snakke om både avgrensingar og føringar for
tenkemåtar og handlingar. Scott (2001) definerer institusjonar som kulturelle-kognitive, normative og regulative element som, saman med tilhøyrande aktivitetar og ressursar, skapar stabilitet og meining i det sosiale
livet. Dette er dei tre pilarane innan institusjonell teori. Den regulative
pilaren hos Scott fell saman med det North (1991) kalla formelle avgrensingar, og omfattar reglar for åtferd og tilhøyrande sanksjonar for å sikre at
reglane blir følgde. Dei uformelle avgrensingane har Scott delt i to, høvesvis
den normative og den kulturelle-kognitive pilaren. Den normative pilaren
er bygd på det som individet oppfattar som sosiale plikter og bindande forventningar frå omgivnadene. Til sist plasserer Scott tankar og handlingar
som er så innarbeidde at dei ikkje lenger blir sett spørsmålsteikn ved i den
kognitive pilaren.
Fordelen med institusjonar er at dei skapar spelereglar, og gjer samkvem
mellom menneske enklare og meir føreseieleg. Dermed blir også transaksjonskostnadene i samband med kjøp og sal mindre, og fortenesta høgare.
Innbakt i denne fordelen er ei mogleg ulempe: Når menneske med bakgrunn frå vidt forskjellige institusjonar møtest, kan det oppstå mistydingar
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og konfliktar utan at nokon av partane eigentleg ønskjer det. Og når ein
studerer innovasjon og utvikling, vil ein gjerne finne institusjonelle forhold
som skapar barrierar mot endring. Og det er ikkje så rart, for innovasjon
kan nettopp bety at eksisterande institusjonar blir utfordra og kanskje får
redusert betydning, medan nye institusjonar blir bygde opp. Derfor kan
motstand mot endring vere både forståeleg og rettmessig, t.d. når folk ikkje
vil ha vindmøller i nabolaget sitt, og når fiskarar ikkje vil ha vindmøller på
fiskefelta. Institusjonell teori kan forklare kvifor slike barrierar oppstår, og
kan dessutan gi oss idear om korleis grunnlaget for motstanden mot endringa kan takast bort. Om meir entreprenørskap og innovasjon er ønskjeleg i ein region, vil det vere nyttig for politikarar og avgjerdstakarar å ha
oversikt over institusjonelle forhold som hemmar og fremjar slik aktivitet.
Dei sentrale nettverksfunksjonane hos Bergek et al. (2008) er:
•

Kunnskapsutvikling og -spreiing i nettverket: Ulike typar kunnskap (teknisk, marknadsmessig, logistisk, etc.)
og ulike kjelder til kunnskap ( FoU, praktiske erfaringar,
kopiering)

•

Marknadsoppbygging: For nye produkt kan marknadene
vere lite utvikla eller ikkje-eksisterande, og må derfor
byggast opp.

•

Legitimitet: Dette dreier seg om at det nye må bli
sosialt akseptert i dei relevante omgivnadene, og må
vere i tråd med dei institusjonelle pilarane. Dette er
ikkje noko ein kan ta lett på. Legitimitet må byggast
opp systematisk.

•

Ressursmobilisering: Innovasjonar krev mobilisering av
ei rad ulike typar ressursar (kompetanse/kulturell kapital, finanskapital, komplementære aktiva)

•

Påverking av søkeretning: Dette betyr å skape incentiv
for å søke seg til nettverket blant dei som er målgrupper
for samarbeidet. Det inneber konkrete fordelar, men
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også at dei viktige aktørane er med, då er det lettare å få
med dei andre
•

Entreprenøriell eksperimentering: Sidan utvikling av
innovasjonar inneber høg grad av usikkerheit, trengst
det tilsvarande høg grad av eksperimentering. Nokre av
eksperimenta vil vere vellukka, andre ikkje, men det er
vanskeleg å plukke vinnarar på førehand.

•

Utvikling av positive eksternalitetar (skaping av "gratis
nytte"), t.d. knytt til reduksjon av usikkerheit for andre,
kunnskapsspreiing til ikkje-medlemmer, etablering av
felles gode, rørsle på arbeidsmarknaden (arbeidskrafta
tek med seg kunnskapar dit dei flytter), etc. Det å ha
gratispassasjerar kan oppfattast som negativt, men her
er det den positive sida av dette som blir framheva. Når
nokon har skapt noko som andre kan ha nytte av, er det
eit teikn på at dei har lukkast.

Desse funksjonane kan ikkje sjåast som uavhengige av kvarandre. Det er
til dømes ikkje lett å bygge opp marknader og mobilisere ressursar dersom
legitimiteten er låg. Aktørar som er veldig innovative må skape nye
marknader – ikkje berre okkupere eksisterande. Aldrich (1999) kallar
slike banebrytande tiltak for kompetanseøydeleggjande, fordi det ikkje
berre dreier seg om betringar innan ein bransje (kompetanseoppbyggande innovasjonar), men eit grunnlag for heilt nye bransjar. Tilsvarande
snakkar Schumpeter (1975) om "kreativ øydelegging". Typisk for kompetanseøydeleggjande innovasjonar er at gamle aktørar har problem med
å tilpasse seg det nye, for deira kunnskapar blir forelda eller irrelevante.
Utviklinga innan fiskeria kan vere eit døme. Betre metodar for å finne og
fange fisk har i stor grad vore kompetanseoppbyggande innovasjonar. Når
fiskeoppdrett greip om seg fekk vi noko kvalitativt forskjellig frå fiske, då
aktiviteten ikkje lenger var avgrensa til eit berekraftig uttak av ein fornybar
ressurs. Og landbaserte akvakulturstasjonar lokalisert nær dei store verdsmarknadene vil t.d. kunne rive grunnlaget bort frå eksisterande aktørar
innan fiskeoppdrett. Overgangen frå mekaniske til elektroniske kontormaskiner er eit anna døme, skildra m.a. av Starbuck et al. (1978).
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Det er i hovudsak to typar hindringar innovative entreprenørar møter:
Mangel på kunnskapar og mangel på ekstern aksept eller legitimitet, dette fordi
ein går inn på nye område som er delvis ukjende både for entreprenøren sjølv
og for omgivnadene (Aldrich and Ruef, 2006). Reparasjon av kunnskapsmangel må knytast opp mot læreprosessar, altså skaping og spreiing av kunnskapar.
Legitimitetsproblema kan arte seg både som regulative, moralske og kognitive konfliktar (Scott, 2001). Uansett om det er tale om å etablere ein ny type
institusjon eller å endre ein eksisterande, vil ein kunne stå overfor store legitimeringsproblem når det gjeld å få gjennomslag for det nye. Aldrich and
Ruef (2006) skisserer ei rad med strategiar innovative entreprenørar kan ta i
bruk for å overvinne kunnskaps- og legitimitetsproblem. Tema som går igjen
i desse strategiane er å skaffe kunnskapar gjennom eksperimentering, å skape
og bruke nettverksressursar og å akkumulere ressursar for å overkome vanskar.
Vurdering av nettverkets funksjonalitet og betringsmulegheiter går ut
på å analysere sterke og svake sider ved nettverksfunksjonane. Ein skal også
prøve å knyte overordna mål og prosessmål til dei same punkta. Det neste
punktet er identifikasjon av drivkreftene for, og hindringane mot, at desse
måla kan nåast. Det siste punktet består av tilrådingar til politiske styresmakter og eventuelt aktørane i nettverket om korleis dei sterke sidene kan
utviklast vidare, og korleis barrierane kan overvinnast. Sjølv om analysen
består av ulike komponentar (nettverksfunksjonar), er det viktig å ha med
seg eit heilskapsperspektiv, og sjå dei enkelte elementa i ein samanheng.

METODE
Vi gjer her greie for analysemodell, val av nettverk og datainnsamling og
analyse.
Analysemodell
Med utgangspunkt i teoriane presentert i del 2 har vi vidareutvikla den
funksjonelle analysen av nettverk. Vi vil halde fast ved hovudfasane hos
Bergek et al. (2008), men ved å trekke inn institusjonell teori (Aldrich,
1999; Aldrich and Ruef, 2006; North, 1991; Scott, 2001) og institusjonell
kapasitet (Healey et al., 1999) har vi gjort justeringar i elementa som inngår i analysen. For kvart av dei utvalde nettverka har vi kartlagt nettverksstrukturen med aktørar, relasjonar mellom aktørane, institusjonelle
forhold, kort historikk og overordna mål. Dessutan har vi redusert talet
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nettverksfunksjonar frå sju til seks ved å slå saman marknads-oppbygging
og entreprenøriell eksperimentering hos Bergek et al. (2008), sjå tabell 1.

Tabell 1. Seks funksjonar som er viktige i innovative nettverk.
Funksjon

Forklaring

Medlemsfordeler (Incentiv)

Gode grunnar til å bli medlem og bidra aktivt for alle som burde vere
med, innan næringsliv, det offentlege og FoU-miljø. Ofte"counter"nettverk-mekanismar

Kunnskap og
kunnskapsflyt

Tilgangen til kunnskap i nettverket og utvikling, deling og spreiing av
kunnskapar i nettverket

Innovasjon

At det blir utvikla innovasjonar i samsvar med vår definisjon: Nye og
forbetra; orwganisasjonsformer, input, prosessar, produkt (varer og
tenester) og marknader.

Legitimitet

Vi viser her korleis nettverk kan bygge opp legitimitet på ulike område
og nivå. Det er viktig å vere merksam på at det er ulike typar legitimitet,
og at legitimitet kan analyserast på ulike nivå (enkeltaktør, nettverk,
mellom nettverk, regionalt, nasjonalt og eventuelt internasjonalt).
Ekstern legitimitet: At nettverket har tillit og godt omdøme i
eksterne omgivnader
Intern legitimitet: At leiinga av nettverket har tillit hos dei som bør
vere med i nettverket (både eksisterande og potensielle medlemmer)
Legitimitet er særleg viktig å ha hos dei som er leiande eller
meiningsdannande, og hos dei som har mynde til å ta viktige avgjerder på feltet eller området.

Ressursmobilisering

Evne til å mobilisere ulike typa ressursar: Ikkje berre pengar, men det
å ha tilgang på kompetanse, kunne rekruttere inn ny kompetanse
utanfrå, og det å ha kontaktar mot avgjerdstakarar og aktørar med
makt på feltet eller området

Ekstern nytte
(«positive
eksternalitetar»)

Av og til snakkar ein om gratispassasjerar som eit problem. Men det
er positivt for samfunnet rundt om at eit nettverk skapar nytte for
andre enn eigne medlemmer. Dette er eit teikn på at nettverket har
oppnådd noko som andre set pris på.

Når det gjeld evaluering av funksjonaliteten brukar vi ei SWOT-analyse,
altså ein analyse av sterke og svake sider, og av truslar og mulegheiter (sjå
t.d. David, 2011). Resultata frå SWOT-analysen skal brukast til å identifisere drivkrefter og hindringar for innovasjon i nettverka. Dette skal i sin
tur føre fram til implikasjonar for det rurale innovasjonssystemet. Vi kjem
tilbake til dette i avsnittet om datainnsamling og analyse.
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Val av nettverk
Vi gjennomførte våren 2012 ei initial kartlegging av innovative nettverk
som var aktive i Sogn og Fjordane. Dette vart gjort gjennom eit intervju
med representantar for 25 av dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane (i den
siste kommunen fekk vi ikkje kontakt med rette vedkommande). Så mange
som 117 nettverk vart identifisert som resultat av denne runden. Desse er
gått gjennom av forskarane og det er samla inn meir informasjon om nettverka for å kunne klassifisere dei.
Nettverka varierer i storleik (tal medlemmer), geografisk utstrekning,
formål, næringsperspektiv og grad av innovasjonsfokus. Innafor rammene
til dette prosjektet er det ikkje mogleg å gjere ei kartlegging av alle nettverka så prosjektet har drøfta seg fram til at vi vil gå inn i eit variert utval
med fem nettverk.
Prosjektet definerte eit sett med utvalskriterium som skulle hjelpe med
å identifisere kva nettverk vi skulle prioritere i det vidare arbeidet. Utvalskriteria var:
•

Fagleg/Teoretisk/Metodisk vinkling
–– Innovasjon: Er eit innovativt nettverk, i det minste eit
element av innovasjon i planar eller konkrete
aktivitetar
–– Storleik: Får betre data ved val av små/mindre nettverk og intervjuar alle deltakarar kontra gjere eit utval
av respondentar
–– Sekundærdata: Nettverk med tilgang på sekundærdata
– rikare datasett

•

Regional prioriteringar
–– Alder: Etablerte og nye nettverk
–– Geografi: Dekke ulike delar av fylket – Indre – Ytre /
Nord – Sør
–– Bransje: Viktige bransjar i Sogn og Fjordane (Jakobsen
et al., 2012)
■■ Fornybar energi og Fiskeri og havbruk, Kunnskapsintensive næringar, bygg og anlegg, vinter- og
opplevingsturisme, landbruk
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Etter ein nøye seleksjonsprosess stod vi igjen med fire nettverk og to
bedriftscasar: IT-forum Sogn og Fjordane, Frukt- og bærnettverket i Sogn
og Fjordane, Bedriftsnettverket i Jostedalen, Energiregion Sogn og Fjordane
og bedriftscasane Hellenes og Sogn Aqua. Merk at sidan både bedriftsnettverket i Jostedalen og Energiregion Sogn og Fjordane var relativt unge nettverk, kunne ikkje dei vere like langt komne i innovative aktivitetar som
IT-forum og Frukt og bær.

Datainnsamling og analyse
Designen vår er teoribasert i den forstand at vi byggjer på kjende teoriar
om innovasjonssystem og funksjonsanalyse av nettverk. Samstundes måtte
vi vere opne for funn som ikkje passa inn i teoriar som t.d. er laga for meir
urbane område. Vi dreg derfor også vekslar på eksplorativt design basert på
"grounded theory" (Glaser and Strauss, 1967). Nettverksanalysen er basert
på offentleg tilgjengelege data (sekundærdata) og djupintervju med aktørar
i nettverket.
Vi hadde altså fire nettverk og to bedriftscasar som vi skulle kartlegge
og analysere nærare. Frå den initiale kartlegginga av 117 nettverk hadde
vi ein viss basisinformasjon. Denne basisinformasjonen supplerte vi med
tilgjengelege sekundærdata (i utgangspunktet frå nettsider og organisasjonsdatabasen ravninfo.com, og etter kvart også gjennom interne dokument frå nettverka og bedriftscasane).
Den viktigaste informasjonen fekk vi gjennom djupintervju med sentrale aktørar i nettverka og bedriftscasane. Gjennom intervju med leiar
eller sekretariat i nettverket samla vi ytterligare informasjon og fekk tilgang
til meir sekundærdata. Desse innleiande intervjua var spesielt viktige for
å få ei oversikt over personane som er involvert i nettverket (namneliste),
og å få tips om kven som var dei mest aktuelle intervjuobjekta. I bedriftscasane hadde vi kontaktpersonar i leiinga som var villige til å gi oss den
informasjonen vi trengde.
Vi laga ein intervjuguide for nettverka, og ein spesielt for bedriftscasane.
Eit initialt utval av respondentar vart valt ut av forskarane etter dei innleiande
samtalane nemnt ovanfor, der dei mest sentrale personane vart peika ut.
Desse personane avdekka andre kontaktar i nettverket, som alt kunne vere
del av utvalet vårt, eller kome i tillegg etter den såkalla snøballmetoden,
om vi fann tipsa interessante. Vi hadde semistrukturerte intervju på ca. 1
time med dei utvalde respondentane og dei som etter kvart kom i tillegg.
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Intervjurunden vart avslutta når vi ikkje lenger fekk ny informasjon om det
aktuelle nettverket. Intervjua vart transkriberte av intervjuarane sjølve eller
ein assistent.
Ved bruk av analysemetodar utvikla innan "grounded theory" (Glaser
and Strauss, 1967) vart innsamla data koda og kategorisert for å identifisere mønster. Forskarane gjekk gjennom og koda, analyserte og konseptualiserte intervjua for å kunne generalisere til anbefalingar for den regionale innovasjonspolitikken. Analysen omfatta både ei subjektiv koding,
kva handlar dette om, kva som var viktige omgrep og setningar som kom
fram i samtalen, og ei teoretisk koding der vi såg etter omtale av dei teoretiske omgrepa vi var på leit etter, og fellesnemnarar på tvers av intervju og
på tvers av nettverk.
Prinsippet for den teoretiske kodinga, som vi legg vekt på i denne artikkelen, er vist i tabell 2. Vi tok utgangspunkt i dei seks funksjonane som er
nemnde ovanfor, og så kopla vi dei til ein SWOT-analyse, mål for funksjonane, drivkrefter og barrierar for måloppnåing og implikasjonar politikk,
vidare forsking og det aktuelle nettverket. Poenget med dette er at når forskarane les gjennom dei transkriberte intervjua, kan dei notere relevant
tekst frå intervjua i dei ulike rutene i tabellen. I praksis viste det seg for
komplisert å ha så mykje inn i ein tabell, så vi delte kodinga og den vidare
analysen i to delar: Først ein vanleg SWOT-analyse, og så på bakgrunn av
den kople dei ulike funksjonane til mål, drivkrefter, barrierar, implikasjonar for nettverket, implikasjonar for rammevilkår og til slutt kva som har
overføringsverdi til andre nettverk. For bedriftscasane valde vi ein enklare

Tabell 2. Funksjonell analyse av nettverk.
Funksjon SWOT-analyse

Mål for dei ulike
funksjonane

Drivkrefter og barrierar
for måloppnåing

Implikasjonar

Medlemsfordelar
Kunnskapar
Innovasjon
Legitimitet
Ressursmobilisering
Ekstern nytte
Samla vurdering
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versjon av funksjonsanalysen. Det blir for omfattande å ta med alle desse
tabellane her, men interesserte kan sjå i Nesse et al. (2014), kapittel 4, der vil
resultata av SWOT-analysane og funksjonsanalysane kunne finnast.
Etter å ha gjort analysane for kvart enkelt nettverk og bedriftscasane,
gjorde vi nye analysar på tvers av nettverka, der vi prøvde å generalisere og
trekke ut viktige lærdommar (Nesse et al., 2014, kap. 6.2). Det er først og
fremst desse analysane på tvers vi dreg vekslar på i denne artikkelen.

PRESENTASJON AV CASANE
Dei fem casane er alle lokalisert innan fylket Sogn og Fjordane. Casane
varierer i storleik (tal medlemmer), geografisk utstrekning, formål, næringsperspektiv og grad av innovasjonsfokus.
Case: Bedriftsnettverket i Jostedalen
• Oppstartsår: 2012
• Tal intervju: 7
Innovasjon Norge Sogn og Fjordane ønskjer å legge til rette for utviklinga av
meir marknadsretta og konkurransedyktige opplevingstilbod i Sogn og Fjordane. Med verkemiddelet Bedriftsnettverk vil dei med utgangspunkt i allereie
eksisterande bedriftssamarbeid, prøve å bidra til å styrke innovasjonsevne,
konkurransekraft og lønnsemd gjennom å tilby finansiering og tilgang på
kunnskapsressursar. Fire nettverk innan tematiserte opplevingskonsept var
med i forprosjektet, og tre av dei er med i eit treårig hovudprosjekt. I tillegg
til bedriftsnettverket i Jostedalen er det eit nettverk knytt til Gulen Dykkersenter i Gulen/Bergen og eit nettverk i tilknyting til Bratt Moro i Sogndal.
Som små bedrifter i ei lita bygd har reiselivsbedriftene i Jostedalen i
større eller mindre grad samarbeidd i fleire tiår. Gjennom Innovasjon Norge
sitt bedriftsnettverksprosjekt har bedriftene formalisert samarbeidet, med
definerte felles målsettingar, eit styre og ein daglig leiar i halv stilling. For
nettverket i Jostedalen er det eit hovudmål å styrke skuldersesongane, blant
anna gjennom å tilby nye produktpakkar.

Case: Energiregion Sogn og Fjordane (ESF)
• Oppstartsår: 2012
• Tal intervju: 18
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Initiativet til nettverket Energiregion Sogn og Fjordane vart teke av Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane i 2010, og i 2011 finansierte Sogn og Fjordane
fylkeskommune ei forundersøking for å sjekke interessa blant bedriftene.
Føremålet var å samle aktørane frå ulike delar av verdikjeda i produksjon
av fornybar energi, for å utnytte potensialet betre og auke verdsskapinga i
fylket. På bakgrunn av dette vart det sendt ein søknad om Arena-status til
Innovasjon Norge i 2012. Søknaden fekk god omtale, men nådde ikkje opp.
Arbeidet i nettverket har i stor grad konsentrert seg om Arena-søknaden.
I tillegg til dagleg leiar har det i periodar vore brukt ein konsulent og ein
sekretær. Det har dessutan vore medlemsmøte med innleigde føredragshaldarar ca. ein gong i året. Leiinga i nettverket ønskjer å kome med ein
ny Arena-søknad i 2014. I mellomtida må grunnlaget for søknaden betrast
ved å engasjere bedriftene meir. Til hjelp i dette arbeidet er det leigd inn ein
konsulent med erfaring frå Arena-prosjekt i Hordaland.
Dette er eit døme på eit nettverk som er relativt nytt, og som er forsøkt
konstruert, meir enn at det veks fram naturleg. Slik sett illustrerer Energiregionen dei problema som møter når ein skal dra i gang eit nytt nettverk.

Case: IT-forum Sogn og Fjordane
• Oppstartsår: 1995
• Tal intervju: 10
Initiativtakarar til IT-forum var Vestlandsforsking ved Jan Per Styve, og
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ved Oddvar Flæte. På dette tidspunktet blei ulike verksemder i fylket inviterte til å delta, deriblant Sogn og
Fjordane fylkeskommune, Vegvesenet, Høgskulen i Sogn og Fjordane, KS
og Vestlandsforsking. Nettverket retta seg meir mot IT-brukarar framfor
IT-utviklarar og IT-bransjen, og gjer det også i dag, trass i at det i dag er
meir vanleg at også IT-bransjen er representert i nettverket. IT-forum er
det eldste nettverket vi har studert, og det er eit komplekst nettverk med ei
variert historie og med mange ulike aktørar og verksemder involvert.
Føremålet med IT-Forum er å ta initiativ til, vere koordinator og pådrivar for aktivitetar som fremjar rasjonell og utviklingsretta bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i næringsliv og offentleg
sektor, og der gjennom for innbyggarane, i Sogn og Fjordane. Det skal
særleg arbeidast for å styrke og utvikle samhandling og samordning mellom etatar, organisasjonar og bedrifter i fylket.
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IT-Forum har arbeidd målretta og langsiktig og har mellom anna bidrege
til at offentlege stillingar er flytta til Sogn og Fjordane og til ei investering i
infrastruktur på 200 millionar til breiband i fylket.

Case: Frukt og bær-nettverket i Sogn og Fjordane
• Oppstartsår: 2001
• Tal intervju: 19
Nettverket og miljøet knytt til frukt- og bærproduksjon i Sogn og Fjordane
er tufta på tradisjonar som kan sporast tilbake til Vikingtida (Starheim,
2009). Rundt det siste millenniumsskiftet var innteninga låg og det var
følgjeleg nokså dårleg stemning i miljøet, og det vart stilt spørsmål om ein
skulle satse vidare eller avvikle (Brendehaug et al., 2000). Men i dei første
åra i det nye hundreåret har både produksjonen og økonomien svinga oppover. Omsetjinga av dei seks største frukt- og bærartane på fruktmottaka i
fylket gjekk opp frå under 20 millionar i 2002 til om lag 97 millionar i 2012.
I 2009 vart Sogn og Fjordane det største frukt- og bærfylket i landet målt i
omsetjing, ein posisjon som sidan har vorte behalde. Det er særleg innan
bringebærproduksjonen at utviklinga har vore positiv; om lag halvparten av
den noverande omsetjinga er av bringebær. Denne framgangen er eit produkt av mange omstende, men eit utstrekt nettverksarbeid er ein nøkkelkomponent. Ein har klart å dyrke fram eit sterkare lagarbeid både lokalt,
innan bygdene, og på eit regionalt nivå mellom bygdene. Spesielt dei siste
åra har ein klart å få til samarbeid både på tvers av geografiske, sektorielle,
og bransjemessige grenser.

Case: Marin næring i Sogn og Fjordane
I den innleiande kartlegginga, basert på intervju frå næringssjefar og rådmenn, vart det overraskande nok ikkje peika på noko næringsnettverk
innan marin sektor. Vi hadde òg samtalar med Sogn og Fjordane fylkeskommune om dette og kom fram til at det var få nettverk i denne næringa.
Sjømatproduksjon er ei viktig næring i Sogn og Fjordane, og eit av satsingsområda i fylkets verdiskapingsplan fram mot 2025 (Sogn og Fjordane fylkeskommune, 2014). Prosjektet valde derfor ei alternativ tilnærming. I staden
for å gå inn i eit etablert nettverk, tok prosjektet kontakt med to bedrifter
frå marin næring, Sogn Aqua og Hellenes, for å finne ut meir om korleis
bedrifter i næringa arbeider i nettverk. Sogn Aqua driv med oppdrett av
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kveite og Hellenes er leverandør av prosessløysingar, mellom anna til marin
næring. Gjennom denne kontakten fekk vi også informasjon om eit marint
nettverk som er under etablering, nemleg Marint Vekstforum.
Metodisk betyr det at vi har kartlagt innovative nettverk i marin sektor ut frå to einskildbedrifter, kalla ein egosentrisk analyse (Borell and
Johansson, 1996), for å finne ut korleis bedriftene arbeider i nettverk med
andre, og korleis dei samarbeider med støtteapparatet i offentleg sektor.
Begge verksemdene har vore synlege i regionen, gjennom medieoppslag
om nyvinningar og utvikling, og begge satsar på FoU og innovasjon for å
forbetre eigne produkt, nå nye marknader og utvikle unike produkt. Basert
på tidlegare dialog med verksemdene visste vi frå før at begge bedriftene
nyttar nettverka sine aktivt.

DRØFTING
– FUNKSJONELL ANALYSE AV INNOVATIVE NETTVERK
I prosjektet har vi både sett nærare på kvart enkelt nettverk og sett etter
trekk på tvers av nettverka. I det følgjande set vi søkelys på trekka vi finn på
tvers av nettverka. Vi startar med ein gjennomgang av strukturelle komponentar, går vidare til å sjå på ulike funksjonar i nettverka, og deretter ser vi
på drivkrefter og barrierar for høg funksjonalitet.
Strukturelle komponentar

Historikk
Der er stor variasjon i alder mellom nettverka. IT-forum skil seg ut med
ein tidleg oppstart allereie i 1995, medan fleirtalet er forholdsvis nyoppstarta. Dette er litt paradoksalt, fordi dei andre nettverka er bygde opp
med base i næringsfelt som har lang historie i fylket, medan informasjonsteknologi er eit relativt nytt nærings- og fagfelt. Frukt- og bærnettverket
og Bedriftsnettverket i Jostedalen byggjer likevel på ei samarbeidshistorie
som går langt tilbake i tid, trass i at dei noverande formelle nettverksstrukturane er av nyare dato. På den andre sida har ikkje Energiregion Sogn
og Fjordane og Marint Vekstforum tilsvarande historikk og relasjonar å
byggje på. Begge næringane – energiproduksjon og marin verdiskaping – har lang tradisjon og historie i fylket, men dei undersøkte nettverka er av nyare dato, og vi finn ikkje at dei bygger på nokon eksisterande
samarbeidsrelasjonar.
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Når det gjeld initiativtakarar er det òg variasjon mellom nettverka, men
vi merkar oss at offentlege aktørar, og spesielt Fylkesmannen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge, har bidrege til oppstarten av fleire av nettverka.
Formål
Alle nettverka er relaterte til enkeltfelt, og målsetjingane for nettverka er
knytte til tilrettelegging for næringsutvikling og auka verdiskaping innan
og i tilknyting til desse felta. IT-forum skil seg noko frå dei andre nettverka ved at det har ei stor brukarorientering, og såleis ikkje berre er knytt
til utvikling av IT som ei næring i seg sjølv, men som ein infrastruktur
og eit verkty for både næringsliv og offentleg sektor i eit breiare perspektiv. Alle nettverka har ei fylkesomspennande målsetjing, med unntak av
Bedriftsnettverket i Jostedalen, som har fokus på næringsutvikling i eit
lokalt område (men som er knytt til eit større prosjekt og nettverk der
målsetjinga frå initiativtakar Innovasjon Norge si side kan seiast å vere
fylkesomspennande).
Aktørar
Dei fleste studerte nettverka involverer representantar frå både næringsliv,
offentleg sektor og FoU-institusjonar. Dette er i tråd med trippel heliksmodellen, der teorien er at utvikling skjer gjennom samhandling mellom
representantar for desse tre sektorane. Ulike aktørgrupper er likevel med i
ulik grad. Tabell 3 gir eit oversyn over graden av involvering av aktørar frå
kvar sektor i dei fem nettverka. Vi merkar oss at på tvers er det størst representasjon av næringsliv og offentleg sektor, medan FoU-aktørar er mindre
involverte. I dei fleste nettverka er dei ulike sektorane representerte i ulik
grad. Unntaket er frukt- og bærnettverket, der alle sektorane har stor grad
av representasjon.
Vi ser vidare at ein del av enkeltaktørane går igjen i fleire av nettverka.
Dette blir kalla multipleksitet (Greve, 1995), og gjer at banda mellom aktørane blir sterkare. Tabell 3 gir også eit oversyn over dei aktørane som, på
ein eller annan måte, spelar ei formell rolle i fleire nettverk. Tabellen syner
at slike multiple roller vert spela av aktørar frå alle dei tre sektorane i trippel heliks-modellen. Frå offentleg sektor spelar Innovasjon Norge ei rolle i
alle nettverka. Sogn og Fjordane fylkeskommune ei rolle i tre av nettverka,
og Fylkesmannen er inne med representantar i to. Når det gjeld FoU, er
Høgskulen i Sogn og Fjordane inne i tre nettverk, og Vestlandsforsking og
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Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane er med i to. Nokre bedrifter er òg
representerte i to av nettverka, dette gjeld Lerum, Sparebanken Vest Sogn
og Fjordane, og Sogn og Fjordane Energi. I nokre av tilfella er aktørane
representerte ved same person, medan i andre er det ulike personar som er
representantar i ulike nettverk.
Det at fleire aktørar går att i ulike samanhengar viser at nettverka i
nokon grad er vevde inn i kvarandre. Slike krysspunkt kan vere positivt ved
å styrke kunnskaps- og erfaringsflyten mellom nettverka. Vi merkar oss òg
at det er stor skilnad mellom nettverka når det gjeld involvering av desse
aktørane; IT-forum samlar faktisk alle, Frukt og bær og Energiregionen
nokså mange, medan Bedriftsnettverket i Jostedalen og det nyoppstarta
Marint Vekstforum har få av desse aktørane med, i alle fall førebels.

Tabell 3. Oversyn over enkeltaktørar som spelar roller i fleire nettverk,
fordelt på sektor
Sektor/Nettverk

Marin

Energiregion

Jostedalen

IT-forum

Frukt
og Bær

Total

X

X

X

X

X

5

X

X

3

X

X

2

Offentleg sektor
Innovasjon Norge
Sogn og Fjordane Fylkeskommune

X

Fylkesmannen i Sogn og
Fjordane
Næringsliv
Sogn og Fjordane Energi

X

X

2

Sparebanken Vest Sogn
og Fjordane

X

X

2

Lerum

X

X

2

X

3

FoU
HiSF

X

X

VF

X

X

Kunnskapsparken i Sogn
og Fjordane

X

2
X

2
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Om vi går eit nivå ned frå institusjonane, kan vi sjå på kva personar det
er som er med i nettverka. Sjølv om vi ikkje har data for alle nettverksmedlemmene, seier demografisk informasjon om dei intervjua nettverksrepresentantane oss noko om kva som karakteriserer dei som er aktive i
dei undersøkte nettverka. Når det gjeld kjønn, er derdet ei stor overvekt av
menn mellom dei til saman 57 intervjua personane; heile 83% av desse var
menn, medan berre 17% var kvinner. Snittalderen mellom alle dei intervjua
er 51 år, og også innan kvart nettverk ligg snittalderen omkring 50. Under
ein fjerdedel (23%) er i aldersgruppa 20–45 år. Dei fleste av dei intervjua
er menneske med høg utdanning; 24% har anten fullført utdanninga si
med vidaregåande skule eller fagbrev, medan 76% har høgare utdanning,
inkludert 12% med doktorgrad. Den typiske nettverksrepresentanten er
såleis ein godt utdanna mann i 50-åra. Dette er eit mønster som går att
innan kvart nettverk.
Det at dei aller fleste er menn kan henge saman med at nettverksdeltakarane ofte har leiarroller i sin organisasjon. Sjølv om kjønnsrollemønster
har endra seg gjennom den siste generasjonen, og fleire kvinner har kome
inn også i slike samfunnsroller, så er der likevel langt frå ein god kjønnsbalanse. Det at få unge personar er med kan for det første vere knytt til
det same poenget; mange leiarar er over 50 år. Dette har delvis med det å
gjere at leiaransvar krev kompetanse og erfaring som det tek tid å bygge
seg opp. Dei som har ei lang karriere bak seg har hatt god tid til å byggje
opp kontaktar, og det kan derfor tenkjast at dei har lettare for å vere aktive
i nettverksarbeid. Det generelt høge utdanningsnivået mellom nettverksrepresentantane er igjen delvis knytt til det føregåande; dei som har leiarroller har gjerne høg utdanning fordi rollene dei har krev slik kompetanse.
På den andre sida kan ein seie at utdanning gir innpass i og kjennskap til
nøkkelstillingar i næringsliv, offentleg sektor og FoU-miljø. Utdanningstida er også ofte ein nettverksskapande fase, og dette vart eksemplifisert i
fleire intervju der det kom fram at noverande "nettverkskollegaer" også var
tidlegare studiekameratar.
Relasjonar
Relasjonane innan nettverka er både formelle og uformelle, og både tette/
sterke og svakare. Alle nettverka, med unntak av bedriftscasane, har formelle strukturar som inkluderer til dømes styringsgrupper, representantskap eller sekretariat. Desse strukturane etablerer forventingar og plikter
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mellom aktørane. I tillegg er det i større eller mindre grad uformelle relasjonar mellom dei involverte personane. Frå eit av bedriftscasane ser vi
korleis små bedrifter kan nytte eit stort personleg nettverk for å lukkast:
«Vi kjenner heile den norske oppdrettsnæringa so og seie. Vi har eit enormt
nettverk av eksportørar og leverandørar. FoU, økonomar og ingeniørar. Heile
den biten der føler vi at vi har ein god kontakt med. Vi har nesten brote kontakten med våre konkurrentar.»
Nokre nettverk ber preg av å ha ein tettare struktur enn andre. Til dømes
innanfor frukt- og bærnettverket er relasjonane på eit lokalt plan, innanfor
bygdene, også tette og sterke, og dette gir eit godt grunnlag for samarbeid.
I tillegg kjenner mange av personane i nettverket på regionalt plan kvarandre gjennom utdanning og deltaking på ulike aktivitetar og i ulike organisasjonar opp gjennom åra. IT-forum har også personar og undergrupper
med tette band, men i tillegg legg ein vekt på å skape ein møteplass for å
knyte nye svakare relasjonar gjennom ein årleg konferanse. I likskap med
dei ovanfor har Energiregion Sogn og Fjordane og Marint Vekstforum formelt medlemsskap og offisielle relasjonar mellom medlemmene, men som
nyetablerte nettverk i ein tidleg fase gir dei inntrykk av at relasjonane mellom medlemmene enno ikkje er veldig sterke.

Funksjonsanalyse på tvers av nettverka
I dei neste paragrafane vil vi gjennomgå og drøfte kvar av dei undersøkte
funksjonane på tvers av nettverka.
Medlemsfordeler
Alle nettverka opererer med gode grunnar til å bli medlemmer; sentralt
står læring og auka lokal verdiskaping (tabell 4). Men graden av deltaking av potensielle medlemmer varierer mellom nettverka. Høgast grad av
deltaking er det i frukt- og bærnettverket; dei fleste bedriftsaktørane på
tvers og på langs av verdikjeda i fylket er med, i tillegg til relevante aktørar
i FoU-, rådgjevings- og offentlege etatar på fylkesnivå. Der er også brei
deltaking i IT-forum, som fungerer som ein sentral møteplass for aktørar
med interesse i IKT i heile fylket. I Jostedalen er fem av sju reiselivsbedrifter
med i bedriftsnettverket, noko som også må seiast å vere ei høg deltaking.
Energiregion Sogn og Fjordane, på den andre sida, har ikkje fått med alle
relevante aktørar, og spesielt er det nokre store energibedrifter som har valt
å stå utanfor. Dette tyder på manglande incentiv for deira vedkomande.
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Tabell 4. Medlemsfordelar og incentiv
Nettverk

Medlemsfordelar og incentiv

Bedriftsnettverket i Jostedalen

Nytten av å samarbeide og lære frå kvarande, saman kan vi oppnå
meir. Lokal prosjektleder i 50% stilling er med å drive prosessen.

Energiregion
Sogn og
Fjordane

Ønske om å delta i store felles oppdrag. OG kvalifisere seg for framtidige og store kontraktar. Behalde større del av verdiskapinga i fylket.
Leverandørar til næringa interessert, produsentar i næringa ikkje like
interessert, dei er ikkje "tent med at leverandørane organiserer seg,
dei vil ha mest mulig konkurranse og billigast mulig utvikling"

IT-forum Sogn og
Fjordane

Små miljø oppnår meir ved å samarbeide. Kunnskapsdeling viktig.

Frukt- og
bærnettverket

Nytten større enn kostnaden. Lett å følgje med på utviklinga i
sektoren. Betre kjennskap til andre aktørar. Deltaking skaper vinnvinn prosessar i næringa. Mange drivne av personlig engasjement for
utvikling av næringa

Marin næring

Tidleg fase nettverk, men interessa rundt lanseringsmøtet tyder på at
det er ei stor interesse mellom potensielle medlemmar

Av nokre vert det opplevd som eit Sunnfjordinitiativ; det er lite deltaking
frå Nordfjord og Sogn. Når det gjeld Marint Vekstforum er det for tidleg
å vurdere styrken av incentiva for å vere med, men interessa rundt lanseringsmøtet tyder på at det i alle fall er ei stor interesse mellom potensielle
medlemsaktørar. Ein av initiativtakarane sa det slik: «Deltaking i nettverket kan skaffe medlemmane tilgang til marknad, det skjer jo uformelt på
møteplassen. Og så får du presentert problemstillingar. Og vi, som skal
prøve å finna løysingar, må jo få definert problemet.»
Informasjonen frå intervjua viser at ulike aktørar har ulike incentiv for
å vere med. Både i Jostedalen, IT-forum og i frukt- og bærnettverket vart
det trekt fram nytten ved å samarbeide og lære av kvarandre, og det vart gitt
utrykk for at aktørane ikkje ser på kvarandre først og fremst som konkurrentar, men ser at saman kjem ein lengre. Det vart også trekt fram at samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser er særleg naudsynt på grunn av
den avgrensa storleiken på fylket; ved å stå saman i møtet med omverda, så
kan ein klare ting ein ikkje hadde klart enkeltvis. I nettverka får ein tilgang
på kunnskap, teknologi og råd, i tillegg til at ein vert kjend med og betre
kan samhandle med andre aktørar. I Energiregionen kan det verke som om
medvitet om dei ulike fordelane av nettverkssamarbeid enno ikkje er langt
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utvikla. Bedriftscasane innan marin næring tyder på at det å vere alliert
med andre er svært viktig for utviklinga i begge bedriftene, og at dei har
eit tydeleg medvit om dette. I alle nettverka går det att at ulike aktørar finn
ulik grad av nytte av å vere med i dei aktuelle nettverka, og dette fører igjen
i ulik grad av engasjement og aktivitet mellom aktørane.
Kunnskapsutvikling og -spreiing i nettverka
Som arenaer for kunnskapsutvikling- og spreiing har dei to mest etablerte
nettverka, frukt og bær og IT, kome langt. I IT-forum vert ny kunnskap
henta inn utanfrå og spreidd gjennom den årlege konferansen, og i arbeidsgruppene vert det arbeidd med spissa område. Frukt- og bærnettverket har
høg fokus på kunnskapsutvikling og -deling. Ny kunnskap kjem inn gjennom fleire kanalar, slik som studiereiser, innleigde ekspertar, og rådgjevingstenesta, og det er mange aktivitetar der informasjon og kunnskap vert
spreidd, slik som kurs, seminar, og e-postar. I bedriftsnettverket i Jostedalen
vert ny informasjon og kunnskap spreidd raskt gjennom dei tette banda
mellom dei få aktørane. Gjennom nettverksarbeidet har kunnskapstilførsla
utanfrå vorte betra, både i form av erfaringar frå andre tilsvarande nettverk
i andre delar av fylket, og frå FoU-hald. Ny marknadskunnskap er eit viktig
mål for nettverket, men dei har også hatt problem med å få tak i denne
spesifikke kunnskapen. Dette viser at i tillegg til god flyt innan nettverket,

Tabell 5. Kunnskapsutvikling og -spreiing
Nettverk

Kunnskapsutvikling og -spreiing

Bedriftsnettverket i
Jostedalen

Har hatt utfordringar med å få tak i spesifikk kunnskap og informasjon
vedrørande marknaden. Spreiing av ny kunnskap skjer effektivt og
raskt i nettverket. Tilgang til kunnskap spesielt frå programkoordinator
og frå dei andre nettverka i programmet.

Energiregion
Sogn og Fjordane

Fagseminar i nettverket. Ønskjer å etablere prosjekt for å betre utvikling og spreiing av kunnskap i nettverket.

IT-forum Sogn og
Fjordane

Årlege konferansar, prosjekt, innhenta foredragshaldarar og arbeid i
undernettverk

Frukt- og
bærnettverket

Studiereiser, innleigde ekspertar, og rådgjevingsteneste. Mange
aktivitetar der informasjon og kunnskap vert spreidd, slik som kurs,
seminar, og e-postar

Marin næring

Det er enno tidleg å seie noko om kunnskapshandsaming
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er det vesentleg å få inn rett type kunnskap utanfrå. Energiregion Sogn
og Fjordane er eit relativt nytt nettverk. Informantane rapporterer om at
kunnskapsutvikling ikkje i tilstrekkelig grad er kome i gang. Dei har ein del
seminar, men mange av desse har vore knytt til utvikling av Arena søknad
og ikkje til kunnskapsutvikling og -spreiing. Som ein deltakar frå ei bedrift
sa: «Det har ikkje vore så mange møte om korleis ein skal dele kunnskap,
for ein er vel ikkje kome ned på det nivået endå, føler eg.» Det er enno
tidleg å seie noko om kunnskapshandsaming i Marint Vekstforum.
Innovasjon
Innovasjon og utvikling er eit mål og tema for alle dei intervjua aktørane og
nettverka. Generelt er det eit sterkt fokus på det å vere innovativ og kome
fram til nye og betre løysingar i alle felta. Men også her er der stor variasjon i omfang av innovasjonsprosessar som involverer fleire av nettverksaktørane (tabell 6). Bedriftsnettverket i Jostedalen er i ferd med å utvikle
nye produkt og produktpakkar der ulike leverandørar står saman, men
hadde på intervjutidspunktet (2013) enno ikkje fått dei ut i marknaden.
Dei har også vore innovative gjennom å arbeide fram nye produkt, pakka
opplevingar, som skal drivast i samarbeid mellom alle aktørane. Energiregionen har enno ikkje vorte ein arena for innovasjon, men enkeltaktørane har vist innovativ evne før, og der er såleis eit grunnlag for vidare
innovativ aktivitet. Ein informant frå ei bedrift sa det slik: «Innovasjon er
jo eit vanskelig ord. Det er jo å få fram nye løysingar og ting som ikkje folk
har kjennskap til ifrå før av. Det er me veldig gode på!» IT-forum er først og
fremst ein arena for kunnskapsutveksling, kontaktskaping og idéutvikling,
medan ansvaret for vidareutvikling og iverksetting av idear gjerne vert teke
av mindre grupper av medlemsaktørar.
Innan frukt- og bærnettverket har det vore eit sterkt innovasjonsfokus
dei siste åra, og vi fann døme på ei rekkje nyutviklingar frå innsatsfaktorar og
til marknader dei siste 15 åra. Dei fleste av desse har vorte utvikla i eit samarbeid på tvers av fleire aktørar. I analysen har vi valt å leggje til grunn ei
forståing av innovasjon som byggjer på definisjonen til Schumpeter (1983).
I følgje dette perspektivet omfattar innovasjon introduksjon av nye innsatsfaktorar, nye prosessar, nye produkt, nye tenester, nye marknader og nye
organisasjonsformer for å utvikle verdiskaping. Som det går fram av figur
2, så har aktørane involverte i frukt og bær klart å få fram innovasjonar av
alle desse typane i løpet av dei siste åra.
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Tabell 6. Innovasjon.
Nettverk

Innovasjon

Bedriftsnettverket i
Jostedalen

Har fleire innovative satsingar på gang. Nye produktpakker retta mot
skuldersesongen. Nye, marknader og ny organisasjon som koordinerer
og pakker produkt. Hatt problem med å innhente spesifikk marknadsinformasjon som grunnlag for produktutvikling. Viktig med ein formalisering av samarbeidet utover prosjektperioden og få på plass ein
dagleg leiar eller eit styre som pådrivar for innovasjonsarbeidet

Energiregion
Sogn og
Fjordane

Tidleg-fase-nettverk, lite er oppnådd så langt, ein er eigentleg ikkje i
gang. ESF kan bli ein arena for innovasjon og nyskaping, men er det
ikkje no.

IT-forum Sogn og
Fjordane

Er ein arena for innovasjon der nye idear vert vidareutvikla for fylket
og medlemmene sitt beste. Stor grad av involvering av ulike medlemmer, men tid og ressursar er knappe faktorar hjå dei små verksemdene.

Frukt- og
bærnettverket

Eit sterkt innovasjonsfokus, kan finne døme på ei rekkje nyutviklingar frå innsatsfaktorar og til marknader. Dei fleste av desse har vorte
utvikla i eit samarbeid på tvers av fleire aktørar.

Marin næring

Dei to bedriftene nyttar ulike samarbeidsformer for innovasjon, Den
eine nyttar open innovasjonsprosessar, og lagar teknologipilotar for
andre. Den andre har eit meir lukka system der dei knyter ressurspersonar tett til eiga verksemd og innovasjon i eigen produksjon.

Figur 2. Døme på innovasjonar innan frukt og bær i Sogn og Fjordane
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Legitimitet
Eit nettverks legitimitet fortel noko om at handlingane i, og på vegne av,
nettverket blir oppfatta som ønskelege, sømmelege eller passande i relevante omgivnader. For innovative nettverk er det å ha legitimitet ein kritisk
faktor; for rekruttering, gjennomslag og gjennomføring.
Når vi snakkar om legitimitet og roller i nettverket siktar vi til dei faktorane som påverkar handlingar, tankar og kjensler i og om nettverket. For
at nettverka skal bli etablert og nå målsettingane trengs det nokon til å
drifte nettverket. For å utvikle nettverket og legitimiteten til nettverket er
det behov for eit mangfald av roller; leiar, drivkraft, kunnskapsleverandør,
utførar, relasjonsbyggar og nokon som er villig til å investere i nettverket
for å gi det ein økonomi, i form av medlemsavgifter, prosjektmidlar eller
driftsmidlar. Den personen eller teamet som har dette ansvaret må ha god
innsikt i den næringa eller konteksten nettverket opererer under. Dei som
leiar nettverket (person eller team) må ha legitimitet til å gjere det. Dei
må ha legitimitet i eigen organisasjon slik at ein kan sette av ressursar til å
gjennomføre arbeidet. Dersom det skal gjerast på sida av full jobb vert det
ofte nedprioritert. Dei må ha legitimitet i populasjonen, dvs. dei må ha eller
klare å etablere tillit til aktørar som er aktuelle som medlemmer. Dersom
dei ikkje har slik legitimitet vil det vere vanskeleg å rekruttere nye medlemmer. Dei må òg ha ein viss legitimitet i forhold til andre populasjonar
(nettverk) og samfunnet for å kunne framstå som talsperson for nettverket.
Legitimiteten må altså vere etablert eller etablerast raskt gjennom kognitive
strategiar for å bygge legitimitet slik at medlemmer, potensielle medlemmer og omgjevnadane har positive tankar og kjensler for nettverket, dette
er særlig viktig. Sosiopolitiske strategiar byggjer legitimitet overfor politisk
nivå og samfunnet generelt.
Det er sjeldan ein person innehar alle evnene som er nødvendig, men
dei som leiar nettverket må vite om eigne sterke og svake sider, og vite
kven, og kva kunnskapsressursar, som kan bidra til å løyse utfordringar.
Leiaren må ha slik oversikt både innafor og utanfor nettverket (relasjonsressursar). Dei må også ha tid og ressursar til å etablere samhandlingsaktivitetar som driv nettverket vidare gjennom formasjonsfase og vekstfase
til modning. Dei må aktivt trekkje med dei relevante aktørane i nettverket
slik at alle føler dei har noko att for å vere medlem. Det gjeld også å engasjere breitt både med tanke på kjønn og alder, slik at fleire blir motiverte til
aktiv deltaking.
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Ein representant for eit nettverk sa at den som leiar nettverket må vere
"supermann" om alle desse eigenskapane skal finnast i ein person, derfor
er det betre å satse på eit team. Ein annan aktør trekker fram prosjektet
Tredrivar (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 2013). Her har Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane gått saman med Innovasjon Norge om å finansiere eit prosjekt som har som mål å stimulere
til auka bruk av tre. Denne type støtte i formativ fase kan vere viktig for
å få nettverket over i ein vekstfase. «Vi tenkjer då på auka avverking av
skog og auka bruk av lokalt trevirke i regionale treforedlings-bedrifter. For
kvart ledd av verdikjeda som vert skapt i regionen, aukar verdiskapinga og
mulegheitene for fleire arbeidsplassar» (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane,
2013).
I frukt- og bærnettverket har denne støtta kome gjennom programarbeidet, og finansiering av prosjekt som styrker næringa. I bedriftsnettverket i Jostedalen har finansiering gjennom bedriftsnettverksprogrammet gjort det muleg å frikjøpe ein halv stilling hjå ei lokal bedrift til prosjektleiing og drift av nettverket. Vidare finansierer prosjektet ein rådgivar som arbeider på tvers av dei tre nettverksprosjekta innan opplevingsnæringane, det gir både tilførsel av kunnskap og rådgjevaren fungerer som
eit bindeledd mellom nettverka. Også Marint Vekstforum har fått midlar
gjennom bedriftsnettverkprogrammet til Innovasjon Norge. IT-forum har
ansvar for oppfølging av eit delområde i planarbeidet til Sogn og Fjordane
fylkeskommune, noko som er med på å drive sekretariatet saman med
medlemsavgifter.
Energiregionen har fått støtte frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune i
oppstartsfasen, men dette er eit meir komplisert nettverk med mange små
verksemder. Det er ei større utfordring å bygge legitimitet internt i nettverket enn i forhold til omgjevnadane. Sosiopolitisk legitimitet er etablert,
administrativt og politisk nivå ser nytten og behovet for eit slikt nettverk,
men utfordringane ligg i den interne legitimiteten og etablering av ein felles
arena der medlemmene i nettverket ser at dei får dekka sine målsettingar
for å gå inn i nettverket. Følgjande innspel frå informant i verkemiddelapparatet viser eit klårt behov for å bygge legitimitet:
Eg opplever at vi har gitt ganske klare råd i forhold til å jobbe
med innhald, jobbe med samarbeid mellom bedrifter, byrje ein
plass, berre finne nokre små prosjekt, ting å samarbeide om. Vi
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har tilbydd oss å fasilitere ein workshop, ei samling der ein kan
møtast og ha idémyldring om kva ein kan jobbe med og så vidare. Men det er på ein måte ikkje gjort – dei initiativa er ikkje
tekne vidare.
Dei fleste undersøkte nettverka nyt likevel ein viss grad av legitimitet i
ulike omgjevnader, men det er rom for at denne kan styrkjast (sjå tabell
7). Både marin næring, Bedriftsnettverket i Jostedalen, Energiregion Sogn
og Fjordane og Frukt- og bærnettverket representerer næringar med ei
lang historie i fylket, og eit potensiale for vidare utvikling, noko som styrkjer legitimiteten til både næringane og dei tilhøyrande nettverka i samfunnet så vel som i politiske arenaer. Alle nettverka har også fått offentleg

Tabell 7. Legitimitet
Nettverk

Påverke tankar og kjensler i og om
nettverket (kulturelt-kognitivt)

Arbeide politisk for å styrke
nettverket (sosiopolitisk)

Bedriftsnettverket i
Jostedalen

Finansiering har gjort det mulig å
frikjøpe ein halv stilling til
prosjektleiar. Rådgivar som bidrar
med kompetanse i prosjektet

Finansiering frå Innovasjon
Norge
Kopla til av NCE
Fjord-tourism

Energiregion
Sogn og
Fjordane

Større utfordring å bygge legitimitet internt enn ifht omgivnadane.
Nytt nettverk, få resultat å vise til.

Finanisert forprosjekt frå
offentlige. Offentlige aktørar
ser potensialet til nettverket

IT-forum Sogn og
Fjordane

Veletablert nettverk, lang historie.
Får til meir saman enn kva kvar
enkelt klarer aleine
Gjennomføringsevne
Førebilde for andre

Bygger ein samarbeidsinfrastruktur mellom etablerte
organisasjonar
Aktive i strategiske satsingar
Nærleik til avgjerdstakarar
Høyringsinstans
Lobbyverksemd (breiband,
helse)

Frukt- og
bærnettverket

Veletablert nettverk, lang historie
Leia av person med brei
kompetanse og anerkjent av
nettverket.
Gode resultat av delprosjekt

Bygger ein samarbeidsinfrastruktur mellom etablerte
organisasjonar
Aktive i strategiske satsingar
Nærleik til avgjerdstakarar
Høyringsinstans

Marin næring

Nytt nettverk intern legitimitet
ikkje undersøkt

Har fått støtte frå Innovasjon
Norge
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økonomisk støtte i ei eller anna form, noko som stadfestar legitimitet hjå
offentlege aktørar, og styrkjer legitimiteten på eit vidare sosiopolitisk plan.
Energiregionen søkjer å styrkje legitimiteten gjennom Arena-søknad, men
har enno ikkje oppnådd dette. Innan marin næring har Marint Vekstforum fått positiv medieomtale, og dette styrkjer legitimiteten i samfunnet. Det at Marint Vekstforum har fått midlar frå Innovasjon Norge
til oppstarten av nettverket, styrkar legitimiteten både innan næringa,
i samfunnet, og på det politiske plan. Sjølv om ein del bedrifter allereie
er med i Marint Vekstforum, er mange framleis ikkje med, og ei vidare
involvering av fleire aktørar ville styrke legitimiteten både innan næringa og utover. I Jostedalen vart det peikt på at aktivitetsbedrifter ikkje
er representerte i alle relevante fora innan reiselivet, noko som kan vere
eit teikn på manglande legitimitet for denne typen bedrifter innan reiselivsbransjen. Frukt- og bærnettverket har generelt høg legitimitet mellom
aktørane. Dei arbeider no med å styrkje legitimiteten til frukt- og bærprodukt frå fylket utover i samfunnet. IT-forum har stor legitimitet i fylket
og også i relevante nasjonale fora. Stikkord bak dette er høg aktivitet,
oppnådde resultat, og brei involvering av ulike aktørar i regionen, ofte på
organisasjonsleiarnivå.
Ressursmobilisering
Graden av ressursmobilisering oppnådd i nettverka varierer (sjå tabell 8).
Felles for mange av medlemsaktørane, og særleg medlemsbedriftene, er at
dei er små og derfor har knapt med tid og pengar å bruke på meir langsiktig
utviklingsarbeid og breiare nettverksprosessar. Derfor vert ekstern støtte,
særleg frå offentleg sektor, viktig for å drive nettverksprosessane.
Det nyoppstarta Marint Vekstforum har allereie fått finansiell støtte
av Innovasjon Norge, og fått auka kompetanse i form av nye medlemmer.
Tida vil vise korleis denne mobiliseringa utviklar seg vidare. I Bedriftsnettverket i Jostedalen er enkeltbedriftene så små at dei ser på den oppnådde finansielle og rådgjevingsstøtta frå Innovasjon Norge som svært viktig
for å drive utviklinga i nettverksarbeidet. Energiregion Sogn og Fjordane
har fått til lite finansiell ressursmobilisering så langt, men nettverket i seg
sjølv har stor velvilje i Fylkeskommunen og Innovasjon Norge, pga. det
store verdiskapingspotensialet. Som ein informant i konsulentbransjen sa:
«Me har eit stort potensiale i fylket her og me meiner at alt for liten del av
kaka blir fordelt lokalt.»
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Om søknader til offentlege midlar går inn, og om ein får med større
bedrifter som lettare kan prioritere ressursar til utviklingsarbeid, kan ressursmobiliseringa betrast. IT-forum har vore sterkt på ressursmobilisering.
Fleire av medlemmene har bygd seg opp god kjennskap til strukturar og
system, og ein har gjennom dette klart å mobilisere finansielle ressursar
både innan nettverket, og i form av prosjektmidlar både regionalt, nasjonalt og på europeisk nivå. Likevel er det ueinigheit mellom dei som var
intervjua når det gjeld rollene til næringslivsaktørane versus offentlege
aktørar i nettverket. I frukt- og bærnettverket har ein også klart å mobilisere finansielle ressursar for utviklingstiltak på regionalt og nasjonalt nivå.
Nettverket kombinerer medlemsaktørar med høg og variert kompetanse,
og ein har klart å kombinere denne kompetansen for å nå nye og høgare
mål saman, samstundes som ein har trekt inn spesialkompetanse utanfrå.

Tabell 8. Ressursmobilisering
Nettverk

Ressursmobilisering

Bedriftsnettverket i
Jostedalen

Svært små enkeltbedrifter. Rådgjevingsstøtta frå Innovasjon Norge
svært viktig for å drive utviklinga i nettverksarbeidet.
Ei halv prosjektleiarstilling, gjer at det er framdrift i arbeidet og
lettar belastninga for kvar enkelt bedrift

Energiregion
Sogn og
Fjordane

Har fått til lite finansielle ressursar så langt, men nettverket i seg sjølv
har stor velvilje i Fylkeskommunen og Innovasjon Norge, pga. det
store verdiskapingspotensialet.
Nettverket omfattar både små og store bedrifter med breitt
kompetansegrunnlag, dette er ein viktig ressurs for nettverket som er
underutnytta så langt.

IT-forum Sogn og
Fjordane

Fleire av medlemmene har bygd seg opp god kjennskap til strukturar
og system, og ein har gjennom dette klart å mobilisere finansielle
ressursar både innan nettverket og i form av prosjektmidlar på
regionalt, nasjonalt og europeisk nivå.

Frukt- og
bærnettverket

Har klart å mobilisere finansielle ressursar for utviklingstiltak på
regionalt og nasjonalt nivå. Nettverket omfattar medlemsaktørar
med høg og variert kompetanse, og ein har klart å kombinere denne
kompetansen for å nå nye og høgare mål saman, samstundes som ein
har trekt inn spesialkompetanse utanfrå.

Marin næring

Finansiell støtte som Bedriftsnettverk, Innovasjon Norge. Rekrutterer
nye medlemmer
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Ekstern nytte
Fleire trekk går att på tvers av ulike nettverk når det gjeld positive eksternalitetar, altså det å skape nytte for andre enn dei som er med i nettverket
(sjå tabell 9). Innan dei mest etablerte nettverka ser vi at kjennskapen til
kvarandre, og kvarandre sin situasjon og kompetanse, reduserer usikkerheit og kostnader til m.a. marknadsføring. Det viser seg at auka verdiskaping innan eit felt kan vere positivt både for andre aktørar innan feltet,
og for regionen som heilskap, gjennom til dømes ein auke i tal arbeidsplassar. Og positivt omdøme på eit felt vil kunne styrkje aktiviteten på andre
felt, som reiseliv. Spesielt kan tidlegare aktivitetar i tilknyting til IT-forum
sjåast i samanheng med oppretting av statlege arbeidsplassar i fylket. Annan
konkret samfunnsnytte som kan nemnast er breibandutbygginga initiert
av IT-forum si arbeidsgruppe på breiband, og kunnskaps- og teknologiutvikling innan frukt- og bærnettverket som også kjem produsentmiljø i
andre regionar til gode. Innan alle felta er det eit stort potensiale i å auke
omfanget av positive eksternalitetar gjennom auka aktivitet, innovasjon og
verdiskaping.

Tabell 9. Ekstern nytte
Nettverk

Ekstern nytte

Bedriftsnettverket i
Jostedalen

Bygdeutvikling. Om nettverket lykkeast med sine målsettingar vil også
reiselivet i resten av regionen, spesielt Luster, dra nytte av fleire
turister utanom sesong. Sterkare samarbeid lokalt og nye heimesider
som promoterer Jostedalen er uansett positivt for bygda og ikkje
berre for medlemmene i nettverket.

Energiregion
Sogn og Fjordane

Nettverket skal skape positive eksternalitetar for Sogn og Fjordane,
andre aktørar skal ha nytte av at ESF eksisterer – ønskjer å gi eit
bidrag til å utvikle samfunnet, men er ikkje der i dag.

IT-forum Sogn og
Fjordane

Prosjektsamarbeid for å utvikle felles gode, som å betre breibandsdekninga. Har bana vegen for statlege arbeidsplassar i fylket (t.d. Difi).

Frukt- og bærnettverket

Støtte til næringsutvikling innan frukt og bær vil ha positive fylgjer for
regionen. Skape merksemd om verdien reduksjon av usikkerheit gjennom å samarbeide har for aktørane i næringa; vidareføre arbeidet
med identitetsbygging, innovasjon og verdiskapingsauke generelt

Marin næring

Miljøgevinst og samfunnsnytte. Den eine verksemda peiker på auka
verdiskaping i verksemder dei samarbeider med. Medan den andre
peikar på betre omdøme for marin sektor ved å synleggjere
verdiskapinga.
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Drivkrefter for og hindringar mot utvikling
av innovative nettverk i rurale strøk
For å få betre innsyn i dynamikken i nettverksutviklinga, er det nyttig å
vurdere: kva er drivkreftene bak god funksjonalitet, og kvar ligg barrierane
i høve til dette? Drivkreftene står for det positive, det vi ønskjer meir av.
Barrierar er hindringar som må overvinnast på ein eller annan måte. Det
er viktig å ha med seg at slike barrierar og drivkrefter eksisterer. Dei som
arbeider i hjelpeapparatet ser dette tydeleg i prosjekta dei er med på. Det
å delta i eit formalisert, offentleg finansiert nettverksprosjekt kan gi ein
ekstra giv til allereie etablert samarbeid: «Jeg tror ikke, i alle fall på det
nåværende tidspunkt, at bedriftene hadde tenkt på samarbeid i det omfang
som skjer nå, med produktpakker og salg av hverandres produkter.» På den
andre sida er det ikkje alltid like lett å få med bedriftene: «En skulle vel kanskje ønske at folk var mer engasjerte. Det er litt tung materie å jobbe med.
Og det er litt lite tilbakemelding fra bedriftene.» Også ein av nettverksleiarane vi intervjua, etterlyste meir engasjement frå bedriftene: «Det handlar jo om å få næringslivet i Sogn og Fjordane til å vakne, det handlar om
å få næringslivet til å ta tak som gjør at det greier å kome seg på toget før
det går.» Om ikkje, frykta han følgjene: «Då blir ein underleverandør eller
under-underleverandør. Og dette er dessverre Sogn og Fjordane si svepe.»
Når ein har merksemd på at dei eksisterer, kan initiativtakarar og
aktørar arbeide med å unngå å møte barrierane og dyrke drivkreftene slik
at innsatsen med å etablere og drifte nettverk vert optimale. I det følgjande
drøftar vi dei viktigaste drivkreftene og barrierane for kvar av dei seks nettverksfunksjonane, på tvers av casane vi har studert. Sidan drivkrefter og
barrierar kan variere med alderen på nettverka, dreg vi fram ulike fasar i
nettverksutviklinga når det er relevant.
Incentiv for å bli medlem
Ei drivkraft som går att både i nettverk i formativ fase og i vekstfase er
eit personleg engasjement mellom representantar for medlemsaktørane.
Drivkrefter som gjer at aktørar ynskjer å vere med inkluderer vidare
kunnskap om potensialet som ligg i feltet, eit ynskje om meir verdiskaping,
og for bedrifter, eit ynskje om kontraktar. Det å få støtte frå offentleg sektor
i form av tenester, rådgjeving eller finansiering kan også vere eit incentiv.
For initiativtakarane i nettverka i formativ fase vert det uttrykt eit ynskje
om å utvikle nye samarbeidsrelasjonar mellom leverandørar, og betre

226

integrere bransje-verdikjeder i fylket. Ein søkjer òg samarbeid i nettverk
for å vere med på å utvikle nye produkt og tenester og å takle hardare
konkurranse utanfrå. I dei meir etablerte nettverka ser vi at ein opplevd
nytte av samarbeidet, og dessutan det at medlemmene er klare over gjensidig avhengigheit, er incentiv for vidare engasjement.
Ein viktig barriere for at aktørar vert med på tvers av nettverka er mangel på tid og kapasitet til å vere med i nettverksarbeid. Vi registrerte følgjande hjartesukk frå ein bedriftsleiar: «Altså for det kostar ... vi kan ikkje
bruke dagevis på slikt (nettverksarbeid), vi er vande med å tene pengar
utan å betale for å få inntekt (eigeninnsats). Så vi fakturerer jo 900 kroner
timen. Skal vi sitte her i ein månad og drive med slikt (nettverksarbeid)
då mister vi jo inntekt tilsvarande». Dette kan føre til at aktørar vel å stå
utanfor, eller berre engasjere seg i låg grad. For nettverk i ein formativ fase
kan mangel på ein fungerande samarbeidsarena, det at ein ikkje ser nytten
av samarbeidet, eller at bedrifter har sin eigen agenda og kan hende andre
samarbeidspartnarar og nettverk, vere barrierar for deltaking i nettverket.
I eit breitt nettverk som IT-forum er det ei utfordring at medlemmene har
stor spreiing i bakgrunn og interesser, og at det difor kan vere vanskeleg å
utvikle prosjektporteføljar som fengjer alle, og som alle ser bidrar til felles
målsetjingar. Dersom medlemmer finn at aktivitetar ikkje er relevante for
dei, kan dei velje å redusere eller kutte engasjementet sitt. Ei utfordring for
å halde incentivet oppe er at agenda og motivasjon for deltaking kan vere
ulik for næringsliv, akademia og det offentlege. Bedriftene ønskjer konkrete prosjektsatsingar å samarbeide om og vil sjå raske resultat, medan
FoU-miljø og det offentlege gjerne vil tenkje meir langsiktig og ikkje er så
opptekne av at konkrete resultat skal produserast fort.
Kunnskapsutvikling- og spreiing i nettverka
To drivkrefter for kunnskapsutvikling og -deling er felles på tvers av nettverka: motivasjon og møteplassar. Det at aktørane ser behovet for å utvikle,
og kjenner nytten av å arbeide basert på ein god og relevant kunnskapsbase driv kunnskapsutviklinga framover. Det generelt høge utdanningsnivået mellom mange av nettverksmedlemmene kan gjere at dei involverte
personane er ekstra godt budde til å sjå verdien av informasjon og spesialkunnskap i utviklinga av eigen organisasjon og feltet generelt. Vidare
nemner mange ulike former for fysiske møteplassar som viktige i forhold til spreiing og deling av ny informasjon og erfaring. Dette kan vere
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nettverkssamlingar, lunsjseminar, studieturar og konferansar. Endeleg, i dei
meir etablerte nettverka, ser kunnskapsflyten ut til å stå i samanheng med
gode samarbeidsrelasjonar innan nettverket, i tillegg til relasjonar utover
fylkesgrensene der kunnskap også vert utveksla inn og ut av nettverket.
For dei undersøkte nettverka i formativ fase ser det ut som at dei veike
samarbeidsrelasjonane er ein barriere for kunnskapsutveksling- og utvikling. Bedriftene er lite kjende, og manglar gjensidig informasjon om
kvarandre sin kompetanse og behov, og tek gjerne kontakt med dei som dei
kjenner frå før. Ein representant for ein finansieringsinstitusjon sa at «... eg
har veldig mykje dialog med bedrift X, det er dei eg har mest dialog med,
og det er kanskje litt fordi at der har eg hatt ein god dialog frå før av.» Det
kan også vere frykt for å dele informasjon med konkurrentar, og gjennom
dette svekke eigne moglegheiter. Dei meir etablerte nettverka har i stor
grad kome over denne barrieren, og lært måtar å finne «minste felles multiplum», og å samarbeide på mange felt samstundes som ein unngår fokus på
sensitive område og informasjon. Igjen kan mangel på tid og ressursar for
enkeltaktørar, særleg dei små og mellomstore bedriftene, både i formativ
fase og vekstfase, vere ein barriere for breiare engasjement i kunnskapsutvikling. I fleire av nettverka vart det også peika på utfordringane geografien
i fylket gir for reiser mellom ulike stader, noko som gjer det vanskelegare å
delta på møte og andre aktivitetar. Ein potensiell barriere for framtidig nettverksutvikling kan vere rekruttering av nye motiverte personar med god
kompetanse. For Bedriftsnettverket i Jostedalen har eit problem vore at dei
ikkje har fått tak i ein svært spesifikk type marknadsinformasjon. Vanskar
med å skaffe spesialisert kunnskap kan vere ein barriere for fleire nettverk,
kan hende spesielt små nettverk med avgrensa kontaktar utover.
Innovasjon
Ei grunnleggjande drivkraft bak innovasjon, er eit medvit om at innovasjon
er viktig for utvikling og verdiskaping. Dersom nettverksmedlemmene i
tillegg har ei forståing for at ein kan skape betre produkt og få større oppdrag
gjennom innovasjons- og utviklingssamarbeid med andre aktørar, så har ein
nådd langt. I dei undersøkte nettverka eksisterer denne forståinga i ulik grad.
Generelt er ho høg hjå initiativtakarar i alle nettverk og mellom medlemmene
i etablerte nettverk. Ei drivkraft for innovasjon ser også ut til å vere det å sjå
marknadsmoglegheiter for nye produkt basert på ressursar ein har tilgang på;
aktørane i alle nettverka identifiserte slike moglegheiter innan felta sine.
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For Bedriftsnettverket i Jostedalen var sjølve etableringa av nettverket
og søknadsprosessen i samband med dette ei drivkraft for nytenking og utviklinga av idear om nye produkt. Dette er eit døme på at det å verte utfordra til å forme og utvikle nye idear på ein ny arena skapt i skjeringspunktet
mellom det offentlege, næringsliv og gjerne FoU òg, kan gi gode vilkår for
kreativitet og drive fram prosessar som elles ikkje ville ha kome i stand.
Truleg vil slike situasjonar, og utkomene frå prosessane, vere avgjerande for
nettverk i formativ fase. I formativ fase er også det å ha personressursar som
kan drive fram arbeidet før ein solid samarbeidsarena er skapt, særleg viktig.
Det er nettverka i vekst/modningsfasen, innan IT og Frukt og bær, som
har kome lengst i form av innovasjonsprosessar som har ført til resultat.
Viktige drivkrefter bak innovasjon her er for det første flinke og engasjerte menneske. Vidare er det ofte ei positiv innstilling til nye idear, og
aktørane er samarbeidsorienterte, dei diskuterer på tvers av organisasjonar,
utviklar felles prosjekt og dreg lasset i lag. Ikkje minst har begge desse
nettverka klart å oppnå gode resultat, og så byggje vidare på desse på ein
konstruktiv måte. Fleire av aktørane som er med har også ei nasjonal og
internasjonal orientering, anten i form av leverandørrelasjonar, eller i form
av kunnskaps- og teknologiutvekslingar. Dette ser ut til å styrkje innovasjonsprosessane regionalt.
Ein barriere for at innovasjonsprosessane tek fart på tvers av mange nettverk, er mangel på tid og ressursar hjå enkeltaktørane. Nokre opplever
intern ueinigheit i nettverket når det gjeld vegen ein skal gå og korleis ein
skal utvikle ein felles strategi. Til tider vert aktørane frustrerte på grunn av
låg fart i breie prosessar; når mange aktørar skal på bana samstundes kan
det vere vanskeleg å trekkje konklusjonar og ta naudsynte steg framover.
Vi fekk følgjande fyndord frå ein bedriftsleiar: «Vi har ikkje fått på oss
arbeidsskjorta enno.» Det at nyskapinga vert vidareutvikla i framtida vil
også avhenge av at nye, kompetente personar vert rekrutterte inn i medlemsorganisasjonane, og dette kan vere ei utfordring. I Marint Vekstforum, så
vel som i ESF, er mangel på tradisjon og kultur for samarbeid identifisert
som ein barriere for innovasjonsarbeid. Kanskje kan involvering av FoU
og offentlege aktørar heve interaksjonen og lage rom for meir samarbeidsaktivitetar. Nettverket i Jostedalen er basert i ei lita bygd, der aktørane allereie har tette relasjonar, medan IT-forum og frukt- og bærnettverket har
opparbeidd ein god samarbeidskultur over lang tid, som igjen gir eit godt
klima for innovasjon. Nettverksspesifikke barrierar inkluderer vanskar
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med å få tak i spesialkunnskap for Bedriftsnettverket i Jostedalen, haltande
leiarinvolvering i IT-forum, og kortsiktige prosjektrammer for frukt- og
bærnettverket. I Jostedalen manglar dei spesifikk informasjon om utanlandsmarknader for å kome vidare med produktutvikling. I IT-forum
observerer nokre av medlemmene at organisasjons- og bedriftsleiarane
deltek i mindre grad enn før, og i staden sender andre mindre avgjerdsdyktige representantar på møte og konferansar. Dette meiner dei på sikt
svekkjer styrken i nettverket. I frukt- og bærnettverket gir næringa sjølv
sopass låg inntening at det er vanskeleg å få til store innovasjonsprosjekt
med eiga finansiering, men nettverksaktørane har saman greidd å føre prosessar framover med eigeninnsats og ulike former for offentleg prosjektstøtte. Ei utfordring er at prosjektrammene ofte er på berre tre år, medan
dei agrobiologiske prosessane ein skal fylgje og utvikle tek mange fleire år.
Nettverket sin legitimitet i relevante omgjevnader
Fleire av næringane dei undersøkte nettverka er bygde rundt har lang historie i regionen og er baserte på unike naturressursar; dette gjeld både marin,
energi, reiseliv og hagebruk. Denne situasjonen er med på å gi legitimitet
til næringane, og også vidare til nettverka. I tillegg er det for tida positive samfunns- og marknadstrendar som verdsett og etterspør produkt frå
desse næringane, både når det gjeld norskprodusert mat, naturbasert reiseliv, og fornybar energi. Positiv medieomtale har også vore med å byggje opp
legitimiteten både til nettverk i formativ fase og vekstfase. For nett-verk
i formativ fase ser det ut til å vere ein styrke i forhold til å vinne sosiopolitisk legitimitet og støtte at dei kan vere lovande for auka verdiskaping og konkurransekraft i regionen. ESF vil få styrka legitimitet dersom
Arenasøknaden går gjennom. Nettverka i vekstfase kan støtte seg på vellukka tidlegare prosjekt, utvikla og lanserte kvalitetsprodukt, så vel som
allereie opparbeidde relasjonar når det gjeld legitimitet. Ein representant
frå FoU-miljøet uttalar at «etter at vi begynte å sjå på veksten i staden for å
sjå på alle problema, så forsvann eigentleg litt av lufta ut av dei kritikarane
òg etter kvart, slik at det blei eit mykje meir positivt fokus, og det blei velvilje òg frå sentrale område». Det at kundane no er opptekne av kvar produkta kjem i frå gjer at grøntprodukt i større grad er merka med opphav
på pakninga, og dette har styrka profileringa til frukt- og grøntprodusentar
i fylket. Same FoU-representanten seier «det har gitt betre økonomi i alle
ledd, og det har gitt ein mykje betre tone i heile produsentmiljøet».
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Både ESF og Marint Vekstforum i formativ fase møter ei legitimitetsbarriere i form av at mange viktige og relevante aktørar i fylket enno
manglar. Det å få med sterke aktørar vil vere med på å styrke legitimiteten
både innan nettverket og feltet, så vel som utover mot eksterne aktørar. I
ESF vert det identifisert som ein intern legitimitetsbarriere at det er mangel
på konkrete prosjekt, medan det meste av fokuset har lege på det meir overordna, langsiktige planet. Dette gjer at særleg mindre bedrifter, som har
mindre marginar, misser interessa og moglegheita til å vere aktive. Dette
er nok eit dilemma i fleire nettverk som involverer mindre bedrifter og
organisasjonar i regionen. Aktivitetsbedriftene i Jostedalen peikar på at
deira perspektiv ikkje er med i sentrale reiselivsorgan, noko som svekkar
legitimiteten innan den breiare reiselivsnæringa. Nettverka i vekstfasen har
mindre legitimitetsutfordringar, men likevel er det viktig for dei at den opparbeidde legitimiteten vert vedlikehalden. I IT-forum er det ei utfordring
å halde oppe aktiviteten med prosjekt som er relevante for heile fylket, og
i frukt- og bærnettverket treng ein jobbe vidare med å utvikle ein felles
identitet som eit frukt- og bærfylke.
Ressursmobilisering
Generelt er ressursmobilisering nært knytt til legitimitet; nettverk og
aktørar som har høg legitimitet er generelt i ein betre posisjon for å kunne
mobilisere finansielle og kunnskaps- og kompetansemessige ressursar. Vi
ser også at ressurssterke pådrivarar har god evne til å mobilisere nettverka
sine eigne ressursar så vel som eksterne. Nettverk i formativ fase vil såleis
ikkje kunne støtte seg på ein allereie opparbeid nettverkslegitimitet, og er
difor meir avhengige av å ha med seg initiativtakarar og aktørar med legitimitet og ressursar. IT-forum er eit døme på eit nettverk der nærleik til
avgjerdstakarar har medført at ein har klart å mobilisere ressursar, både
innan og utanfor nettverket. Alle nettverka har, på ulikt vis, fått støtte i
oppstarten i form av finansiering og kompetanse/rådgjeving, og for nettverka i vekstfase ser vi at denne støtta har mogleggjort ei utvikling som har
ført til vidare ressursmobilisering på eit seinare stadium. Innan nettverka
har ein fått til eigne spin-off prosjekt med ulike finansieringskjelder.
Barrierar for ressursmobilisering kan, i tillegg til låg legitimitet, vere ueinigheit i ressursprioritering mellom medlemmene, så vel som knappe ressursar
for utviklingstiltak, særleg i dei mindre bedriftene. I nokre intervju, mellom
anna i IT-forum, vart det også peika på fogderistridar, der ein ikkje vert einige
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om prioriteringa mellom ulike delar av fylket. Spesielt hjå ESF, som er i formativ fase, har det at det meste av dei mobiliserte ressursane har vore brukt til
søknadsskriving ført til frustrasjon hos eller hjå somme medlemmer.
Ekstern nytte
Utvikling av ekstern nytte er generelt avhengig av at nettverka fungerer
godt, og at drivkreftene for dei ulike funksjonane er sterke. Det er sannsynleg at positiv nytte for regionen vert skapt dersom nettverkssatsingane
lukkast, ein får auke i verdiskapinga, og aktivitetane i nettverka og hjå
medlemsaktørane gir miljøvinst og aukar trivsel og velferd i bygde- og
bysamfunna i fylket. Ein auke i verdiskapinga innan eit felt vil gjerne føre
til fleire arbeidsplassar og lettare rekruttering til feltet, og ofte ha positive
fylgjer for andre felt også. Ein representant for fruktnæringa seier «Ja, altså,
når du ser næringa under eitt, så trur eg no at det er viktig, ja. For me
prøver jo saman å byggja næringa sterkare, i området. Så det vil no andre
få nytte av òg. Ja, det gjeld jo kanskje turisme og sånne ting, òg. Ikkje berre
kanskje, heilt sikkert.» Det å bygge ein betre dialog og auka samarbeid innan og mellom bygder og fogderi vil også kunne auke trivsel og gjerne føre
til vidare verdiskaping på andre område. Dersom nettverka klarer å bidra
til regionbasert identitetsbygging, så vil dette vere positivt til dømes for
reiselivet og marknadsføring av produkt frå fylket. Det er vanskeleg å måle
eksternalitetar. Generelt har vi eit inntrykk av at nettverka i vekstfasen har
kome eit godt stykke på veg både i å oppretthalde og skape nye arbeidsplassar og i å bidra til eit positivt omdøme av regionen. Samstundes er det
rikeleg med potensiale for å utvikle dette vidare i alle nettverka.
Dersom nettverka har låg funksjonalitet, vil det vere smått med positive
eksternalitetar. Ein er difor avhengig av å kome over barrierane og styrke
drivkreftene for dei andre funksjonane for å bli i stand til å skape ekstern
nytte.

AVSLUTTING
Når vi har analysert nettverk, har vi brukt ein metode kalla funksjonell
analyse. Kjernen i denne analysemetoden er at det er visse funksjonar som
må vere til stades i eit nettverk for at det skal fungere godt (sjå tabell 1). Vår
erfaring med metoden er at han eignar seg godt til djupanalysar av nettverk
med sikte på å finne drivkrefter for og barrierar mot god funksjonalitet.
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Vi kan gjerne kalle desse seks funksjonane for "motoren" i nettverket.
Funksjonane har vore ein raud tråd gjennom arbeidet i prosjektet. Dei seks
funksjonane er ikkje uavhengige av kvarandre; t.d. kan positive eksternalitetar påverke den eksterne legitimiteten, kunnskapsdeling og innovasjon
kan skape medlemsfordelar, ressursmobilisering og tillit mellom aktørar
kan vere føresetnader for innovasjon, etc. Alle tiltak som blir sett i verk
for nettverksbygging, må altså rette seg inn mot ein eller fleire av desse
funksjonane.
I tabell 10 summerer vi opp funksjonaliteten for dei ulike funksjonane
i dei ulike nettverka. Det er naturleg at høgare funksjonalitet er oppnådd i
nettverk som har kome gjennom den formative fasen og over i ein vekstfase. Vi vurderer det slik at medan Energiregionen og Marint Vekstforum
er i ein formativ fase, er frukt- og bærnettverket og IT-forum i vekstfasar,
eventuelt på veg til å bli veletablerte. Bedriftsnettverket i Jostedalen kan vi
plassere mellom desse. Vi ser av tabellen at den observerte funksjonaliteten
er høgare i dei mest etablerte nettverka, noko som stemmer overeins med
forventingane i forhold til fasane.
Dei funksjonane som i dag har låg funksjonalitet har sjølvsagt rom for
betring. Men sjølv i dei tilfella vi vurderer funksjonaliteten som høg, betyr det ikkje at det ikkje er potensiale for betringar. Som det går fram av
den føregåande gjennomgangen er det absolutt rom for vidareutvikling
av dei ulike funksjonane på tvers av alle nettverka, og det vil også vere
viktig for å oppretthalde nettverka framover. For å kunne forstå korleis

Tabell 10. Vurdering av funksjonalitet +++= høg funksjonalitet, ++=middels
funksjonalitet,+=låg funksjonalitet
Marint
Vekstforum

Jostedalen

Energiregion

IT-forum

Frukt og
bær

Incentiv

++

++

+

+++

+++

Kunnskap

+

++

+

++

+++

Innovasjon

+

++

+

++

+++

Legitimitet

++

++

+

++

++

Ressursar

++

++

+

+++

+++

Eksternalitetar

+

+

+

+++

+++

Funksjon
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funksjonaliteten kan betrast, for nettverk i ulike fasar, er det relevant å
identifisere drivkrefter og barrierar knytte til funksjonaliteten, som vist i
tabell 10.
Kva kan gjerast for å utvikle innovasjonssystemet, nettverka og bedriftene vidare, altså å løfte dei som treng det, og halde innovasjonsaktiviteten
høg hos dei som driv bra? Korleis utvikle innovative nettverk på dei områda som er sentrale for fylket? For å svare på det, tek vi utgangspunkt i
trippel heliks-modellen og resultata av funksjonsanalysen. Kvar av dei tre
hovudaktørane modellen kan bidra på ei rad ulike måtar i samhandling for
høgare verdiskaping.
I Sogn og Fjordane er det offentlege ein stor aktør samanlikna med dei
andre. Dei er derfor ein særlig viktig aktør, som må vere bevisst si involvering. Det offentlege, og her må vi også spesielt nemne Innovasjon Norge,
kan engasjere seg på ei rad ulike måtar som direkte eller indirekte påverkar det rurale innovasjonssystemet. Slikt engasjement kan t.d. bety både
direkte involvering i prioriterte nettverk eller gjennom planprosessar som
gir legitimitet til slike nettverk. Innsatsen kan konsentrerast på følgjande
område: Aktiv rolle i nettverksbygging (særleg i kritiske fasar), satsing
på lokal og regional FoU, legge rammer gjennom infrastruktur og kommunikasjonar, legge til rette for rekruttering av kompetanse utanfrå, og utvikle ny kompetanse gjennom kurs og utdanning.
Når det gjeld næringslivet, så er punkt nummer 1 at bedriftene sjølve må
vere aktive i danning av nettverk. Då må medlemsfordelane bli tydelege.
Dei bedriftene som alt er framifrå kan brukast som førebilde og drivkraft,
og dra dei andre med seg. Langsiktige visjonar er bra å ha, men det trengst
også konkrete prosjekt på kort sikt for å motivere bedriftene. Dinest må
bedriftene sjå forbi unødvendige institusjonelle barrierar, som t.d. fogderistrid og manglande tradisjon for samarbeid. Det kan vere mykje å lære
av den maritime klynga på Sunnmøre, der bedriftene samarbeider samstundes som dei er harde konkurrentar. For det tredje må bedriftene saman
med det offentlege legge til rette for rekruttering av ny kompetanse. Då
trengst attraktive arbeids- og bumiljø. Og sist, men ikkje minst, bedriftene
kan gjere sitt til å utvikle ny kompetanse gjennom kontaktar med lokale og
regionale utdannings- og forskingsinstitusjonar.
For FoU-miljøa er det slik at kontakten med næringslivet må eller bør
bli betre. Resultata viser at det er potensiale for betre kontakt mellom regionale FoU-miljø og næringslivet enn det som er tilfelle i dag. Ein forskar
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som var involvert i eit av nettverka følte seg litt på utsida av det som skjedde: «Det einaste eg har vore med på her, det er å utforme denne søknaden.»
Nytten for begge partar kan vise seg både i direkte kontaktar og gjennom kontaktformidling. Vidare kan forskarar utvikle forskingsproblemstillingar i møte med næringslivet. Dette kan gi meir FoU med relevans for
t.d. innovasjon og næringsutvikling. Eit tredje felt er meir popularisering
og formidling av forskingsresultat, og døme på korleis desse resultata kan
brukast til å auke verdiskapinga.
Ein velfungerande møteplass er etterlyst av fleire vi har snakka med.
Men for å unngå å bli ein ny prateklubb må to viktige vilkår oppfyllast:
Motivasjon for deltaking og kunnskapar om nettverksbygging. Tema som
blir tekne opp må vere slik at dei skapar interesse og engasjement blant alle
dei tre hovudaktørane i trippel heliks. Det er trass alt i møtet mellom dei
tre hovudgruppene av aktørar at mål og strategiar må konkretiserast. Det
er altså ikkje nok at dei ulike aktørane i trippel heliks kvar for seg betrar seg
og tek utfordringane. For å få eit kraftsenter for næringsutvikling og verdiskaping må det skje ei ny og betre samhandling mellom desse aktørane (sjå
Nesse et al., 2014, kapittel 7.3. for meir utfyllande om dette). Ein metafor
for denne samhandlinga kan vere "Tango for tre": Ei utfordrande øving,
men den potensielle vinsten er stor.
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Smart regions
Harald Yndestad, Høgskolen i Ålesund
SAMMENDRAG
Begrepet Smart Regioner er basert på visjonen om en mer kostnadseffektiv
offentlig forvaltning. Denne visjonen kommer etter en periode med avindustrialisering og en voksende bybefolkningen. En voksende befolkning
krever bedre offentlige tjenester. Samtidig utvikles ny informasjonsteknologi
som skaper sitt eget marked og legger grunnlag for ny industriell vekst.
Denne artikkelen beskriver resultatene av en undersøkelse gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen, Ålesund kommune og Sunnmøre
Regionråd. Det overordnede målet var å undersøke om Smart Grid er et
generisk begrep som er overførbar til andre offentlige tjenester. De grunnleggende ideer som ligger til grunn for begrepet «Smart», brukes nå sammen med begrepene Smart teknologi, Smart Media, Smart Grid, Smarte
Hus, Smart Transport, Smarte Byer og Smart Regioner, ble tatt med i
undersøkelsen.
Undersøkelsen konkluderer med at begrepet Smart Grid fra energisektoren bare er et symptom på en mer dyptgripende reformprosess i offentlige tjenester. Forklaringen er at informasjonsteknologi integrerer data og
organisasjoner på et høyere nivå. Når hele samfunnet bruker samme data,
samme teknologi og anvender samme metoder, vil de velge tilsvarende
organisatoriske konsepter. Integrering av organisasjoner på et høyere nivå
fører til et systemperspektiv på ledelse av byer, økonomisk utvikling, miljø og
økosystemer, der de samme data danner grunnlaget for felles beslutninger.
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Dette fører til en endring i organisasjons styring fra en funksjonsrettet
organisasjon til en systemorientert organisasjonsmodell.

ABSTRACT
The concept of Smart Regions is based on the vision of a more cost-effective
public administration. This vision comes after a period of deindustrialization
and growing urban populations. Growing populations require better public
services. At the same time, new information technologies have and are also
developing, creating a new market and a basis for new industrial growth.
This article describes the results of a survey conducted in cooperation
with the Public Roads Administration, Municipality of Aalesund and
Sunnmøre Regional Council. The overall aim was to investigate whether
Smart Grid is a generic concept that is transferable to other public services.
The basic ideas underpinning «Smart», now used in conjunction with Smart
Technology, Smart Media, Smart Grid, Smart House, Smart Transport,
Smart Cities and Smart Regions, were then studied. The survey is based on
workshops, participation in international conferences, a systems analysis
of concept models, and the development of simple simulation models for
testing Smart Grid and Smart Transport concept models.
The study concludes that the concept of Smart Grid in the energy sector
is only a symptom of a more profound reform process in public services.
The explanation is that information technology integrates data and organizations at a higher level. When the whole community uses the same data,
the same technology and the same analysis, they will select similar organizational concepts. Integration of organizations at a higher level leads to a
system perspective on the management of cities, economic development,
environment and ecosystems, in which data forms the basis for decisions.
This leads to a change in organizational management from a functionoriented to a system-oriented organizational model.
INTRODUCTION
In 1980, Alvin Toffler published the best seller «The Third Wave». His argument was that one industrial period was over, and information technology
was about to lay the foundation for a new industrial period based on the
following (Toffler, 1980):
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1. Demand adaptation: From mass production to demand
for services and products
2. System integration: Of products and services
3. Flexibility: Asynchronous management of services and
manufacturing
4. Decentralization: Of control and production
5. Consumer and producer (ProCumer): The producer and
consumer of goods and services
6. Open innovation: Open, local, learning-based innovations
It was not long before many manufacturing companies began to adopt this
trend, which lead to changes in order-based production and new concepts
such as just-in-time production, total quality management and business
process reengineering. Now it appears that the idea of Smart Cities is a
symptom of similar fundamental and structural changes in public services.
Since 1980, one particular change the industry has faced is the transition
from mass to order-based production.
The concept of Smart Cities can be described from pilot projects in the
US, Asia and Europe. The purpose of Smart Cities has been to solve traffic
problems, create new industrial growth and make better lives for people
who live in large cities. Despite many sample projects, Smart Cities are still
only a vision. In Norway, it is a vision of a more cost-effective public infrastructure, improved environmental conditions, improved quality of life
and new industrialization. This vision is not by chance. After a period of
deindustrialization, towns became service providers to growing populations and struggled to finance sustainable public services. At the same
time, there has been rapid growth in information technology. This growth
has created its own market and a basis for new industrial growth.
The concept of Smart Cities and Smart Regions has many perspectives.
This approach is based on Moore’s Law, and it integrates data and organizations at higher levels. Information technology integrates services in technological steps. The first step came with the development of the microprocessor in 1970, which integrated electronics and mechanics and thus changed
industrial products and industrial production. The second step came in the
1990s, when the Internet transformed service industries. The introduction
of the Smart Grid appears to be a symptom of a new step, one that will
transform public services and public administration.
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Figure 1. Relationship between Smart Technology and Smart Regions.

Moore’s Law leads to exponential growth in the development of new information technologies, which are the basis of new technological platforms
such as Smart Technology, digital footprints and Big Data. These new concepts will form the basis of new organizational concepts such as Smart
Houses, Smart Grid Energy, Smart Transportation and Smart Media. A
typical relation is shown in Figure 1. The new concepts now form the basis
of what we have classified as Smart Cities and Smart Regions [2]–[5].

DATA AND METHODS
The material for this study is based on information from the participation
in seminars, conferences and literature studies. A scientific analysis of this
material has not been made, but it is considered as a basis for a structured
analysis based on general systems theory.
The challenge of this analysis has been to distill a very complex subject down to a few simple principles. The method for this distillation has
been to model topics of general systems theory to provide an overview of
relationships between organizations. This analysis has looked specifically at
the difference between a function-oriented paradigm and system-oriented
paradigm. Further, simple simulation models have been employed to identify generic optimization methods (Yndestad H, 2014).

242

RESULTS
Smart Grid
In the 1800s, industry was tied to local energy sources. In Norway, there
was a natural ownership relationship between energy producers and consumers. In the early 1900s, large-scale hydropower development was initiated. This development led to function-oriented, large-scale production
with few producers and many consumers. The outcome of this change was
that cities could grow independent of where energy was produced. The
growth of energy transport networks thus influenced the locations and
development of all communities, even until today. The simple model can
formulate this concept:
Y(t) = H(Energy)X(t)
Where X(t) represents the energy manufacturers, H(Energy) the energy
distribution network and Y(t) energy consumers. This function-oriented
paradigm is based on the following:
1. Specialization: Specialized technology for many
consumers
2. Synchronization: Synchronized energy transmission
from producer to consumer
3. Centralization: Centralized energy transfer from few
producers to many consumers
4. Innovation: Related to energy and technology producers
5. Costs: Consumer has little impact on costs
The large increase in centralized energy management has also introduced
vulnerable energy sources. Modern society depends on a stable supply of
energy at minimum cost. In the USA and the EU, Energy management
concepts based on the Smart Grid are emerging, which can be defined
as an: «electric power network that intelligently integrates the actions of
all users connected to it through generators to consumers using two-way
communications, new control technologies, distributed computing and
associated sensors, including installing this equipment on the premises of
network users».

243

Figure 2. A typical Smart Grid concept.

The large increase in centralized energy management has also introduced
vulnerable energy sources. Modern society depends on a stable supply of
energy with minimum costs. In the USA and the EU, there are emerging
concepts for energy management based on the Smart Grid, which can
be defined as an: «electric power network that intelligently integrates the
actions of all users connected to it through generators to consumers using
two-way communications, new control technologies, distributed computing and associated sensors, including installing this equipment on the
premises of network users».
The goal of the Smart Grid is long-term, more robust, more flexible
energy management. Here, Smart Technology will form the basis of smart
energy management, optimize overall energy management, protect the energy
administration’s own safety, and repair errors that occur in the network. This
means that the Smart Grid is based on symbiosis between energy technology and Smart Technology. Smart Technology is based on new instrumentation, new communication systems and artificial intelligence. Thus, the
simple system model can formulate Smart Grid energy management:
S(Smart Grid, t) = {N(Grid, t), S(Nodes, t), L(t)}
where N(Grid, t) represents the energy network, S(Nodes, t) represents
Smart Technology that optimizes the energy flow in the network, and L(t)
represents the landscape for network distribution. In this concept, in principle, all nodes S(Nodes, t) represent energy producers and consumers as
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shown on Figure 2. This new Smart Grid concept reminds us of the development of the Internet in the 1980s. Some typical features are:
1. Customization: Energy sources are selected based on
local needs and cost-effectiveness
2. System integration: Energy supplies from different
technological platforms are integrated
3. Flexibility: Energy management and production are
highly flexible
4. Decentralization: All local energy consumption is in
principle based on local, decentralized management
5. Consumer and producer: All energy nodes are energy
consumers and producers.
6. Costs: Energy is cost-effective in real time
7. Open innovation: There is open innovation in the production of new services
The new players in this innovation process are the new energy consumers
(Figure 2). Smart Houses are a typical example: house cooperatives may
profit from their own energy production. This energy production can be so
important that it may become a problem for stable voltage supplies. On the
production side, there is a growing network of small and large energy suppliers, which, hour by hour, optimize their own energy production using
climate models and the expected selling price. Smart Grid networks must
have technology that, in real time, optimizes line capacity to reduce overall
energy loss; monitors vulnerability; and repairs faulty networks.
A second group is the car industry, which has seen rapid growth in the
production of electric cars. It appears as though Smart Garages will soon be
part of energy management in Smart Houses. The expected result is cheaper,
more stable energy (IEEE Intelligent Systems. March 2011; Federal Energy
Regulatory Commission staff report, 2006; Rikke Stoud Platou and Maren
Sleire, 2011; S. Massoud Amin, BF Wollenberg, 2005).

Smart Transport
Transport was originally based on a simple and flexible concept, the
need for communication between settlements and resource areas. Roads
were where people congregated. The development of second-generation
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industrialism increased demand for more efficient transport between raw
materials, production and marketing. In the 1800s, Europe began to develop costly transport via water channels. When these transport systems
were finished, they began developing railways. After railways were developed came a new, costly period of developing road networks. Transport
is anchored to current technology, and road networks have changed the
development of settlements. At the same time, the growth in transport has
become a problem for cities and costly for societies. This growth has been a
key motive for developing smarter cities, which feature:
1. Specialization: Transport services based on specialized
technology such as cars, ships, trains, planes, etc.
2. Synchronization: Transport services generally
synchronized to the same transport technology
3. Centralization: Centralized planning and transport
system management on the same transport
technology
4. Closed Innovation: Innovation related to service or
communications technology manufacturers
5. Costs: The consumer has little impact on transport costs
The EU has released an updated development program for transport in
connection with the research program Horizon 2020. The purpose of this
program is to reduce Europe’s dependence on oil and improve environmental conditions. An integrated transport system is planned for 500 million transport service consumers. One assumes that 18 million people are
added to the current transportation system, which is threatened by actors
outside of the EU. Transport is thus an interesting venue for new innovation and new industrialization.
Horizon 2020’s mobility innovation appears to be based on the same
thinking that underlies the concept of Smart Grid energy-fully integrated
services based on open innovation:
1. Additional customization: Cost-driven adaptation to
transport service needs
2. System integration: All land and water transport service
systems are integrated
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3. Flexibility: There is user-controlled flexibility in the
choice of transport services
4. Decentralization: All transport services are autonomously
self-regulated in relation to own costs
5. Consumers and producers: There is greater transparency
in the management of transport services
6. Costs: Transport networks’ development and management determine own costs in real time
7. Open innovation: There is open innovation of new
transport services
Producers of Smart Technology are already in the process of mapping the
digital road networks directly from cars and cell phones. Producers of
Smart Technology and Smart Media are on track to become the new players
in managing digital transport tracks and thus to set new guidelines for
managing transport and communications (IEEE Intelligent Systems. July
2011; Saleh Alaliyat and Yndestad H. 2014; Horizon 2020, «Smart», green
and integrated transport).

Smart Cities
The ideological basis for the second-generation industrialization dates back
to Adam Smith in the 1700s, with the following characteristics:
1. Specialization: Manufacturing, operations, expertise,
training, products, etc.
2. Division of labor: Production, products, training, etc.
3. Synchronization: Operations, logistics, etc.
4. Mass production: In order to reduce unit costs
These formed the basis for a sustained period of growth in large cities
and laid the foundation for the design of public services. Estimates from
the United Nations show that by 2050, approximately 70% of the world’s
population will live around 27 mega cities. The large growth of cities has
also led to a major strain on infrastructures, welfare and ecosystems. In
the 1980s, there was overproduction of many products, which led industry to introduce new technologies and adapt to markets using order-based
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production. A similar reorganization has not yet occurred in public service
management.
There are now Smart City pilot projects in the US, Asia and the EU.
The EU has initiated approximately 50 sample Smart City projects. In 2013,
the European research program Horizon 2020 included Smart Cities in its
comprehensive program. We see here that the smart concept is part of a
series of new themes, including the following:
1. Eco-City: Green infrastructure and ecosystem management
2. Digital City: Equivalent to what we have classified as
Smart Media
3. Social City: Smart Governance, Smart Living, Smart
Economies, Smart Industry, the Smart Grid, Smart
Transportation, Smart Buildings, Smart Hospitals, Smart
Safety and Security, etc.
The Smart Regions research project has examined the ideas underlying the
smart concept and the ideas behind the Smart Grid as a generic concept
that can be used to develop more cost-effective public services. The results
of this survey indicate that the Smart Grid concept reflects a more underlying development process that affects structures in public social planning.
This development can be traced back to Moore’s Law, which states that
the processing power of electronic circuits doubles every two years. This
evolution introduced growth in electronic packaging density and in data
integration. Growth in data integration leads to organizations that are
integrated at higher levels, and organizational integration leads to an interdisciplinary, systems approach to public service management.
The 1970s this led to the integration of instruments via microprocessors,
which led to reorganizing industrial production. The 1990s brought the
Internet and the reorganization of service industries. It appears that the
idea behind Smart Technology, the Smart Grid, and Smart Transport in
coming years will lead to a corresponding transformation of public services,
following which these new concepts will be integrated as Smart Cities and
Smart Regions. Open innovation networks will lead to public services that
must adapt to a common code of need customization, integration, decentralization, cost-effectiveness and research development of public services, for
and by consumers and producers at the same time.
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Figure 3. Open innovation of Smart Cities.

In this research, it may appear that system-oriented organizations must
be realized via Smart Governance. Despite a multitude of sample projects,
there is no generic model for Smart Cities, the concept of which is commonly understood as a shift from function-oriented to system-oriented
thinking, that is, Smart Cities are managed as systems of systems. Managing public services in Smart Cities can be formulated with the following
simple system model:
S(Smart City, t) = {N(SB, t), S(ST, t), L(t)}
where N(SB, t) represents the network between services in a Smart City;
the network thus defines the framework what constitutes Smart Cities.
S (ST, t) represents smart services such as Smart Media, Smart Houses, the
Smart Grid, and Smart Transport that are optimized to share services in
real time, and these services will change via open innovation. L(t) represents the city’s landscape, and the model entails the following:
1. Needs adaptation: Ongoing analysis of data and selected
cost functions in more or less real time
2. System integration: All public services have a multidisciplinary approach to system integration in more or
less real time
3. Flexibility: There is user-controlled flexibility in the
design of public services
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4. Decentralization: Public services are managed by
decentralized internal controls
5. Consumer and producer: Public services are
consumers and producers of services in multidisciplinary systems
6. Cost: Priorities and policies are chosen based on cost
indicators
7. Open Innovation: Public services are research-based,
with open innovation treasury services, as shown in
Figure 3
Smart Cities are managed as systems of systems, which entails multidisciplinary management at various levels; each level has great freedom to
innovate, within a defined purpose (Mark Dakin and Husam Al Waere.
2012; IEEE Intelligent Systems. July 2011; IEEE Computers. June 2011;
Yndestad, 2011).

Smart Region

Figure 4. Concept Model for Smart Regions
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The historicl concept of regional divisions is also based on functionoriented thinking, with regions divided into administrative and geographic
boundaries. In Norway, there are three administrative levels. Each level
is responsible for specialized tasks with budgets for specialized purposes.
Communities are responsible for topics within small geographic areas, and
counties comprise a number of communities. Such a functional structure
can easily lead to costly parallel services.
This function-oriented structure was built during a time of stable communities and poor communication. Over a period of 50 years, there has
been a significant transfer of jobs from the 2nd-generation industrialization and public service industries. The result is that we have a very expensive public sector. Meanwhile, new information technology led to universal
access to the same information in real time, allowing people to now access
public services on a completely different basis.
Large regions are not necessarily cost-effective. Large organizations are
not the same as cost organizations. Scaling of organizations is based on
function-oriented thinking. Larger units can easily result in less flexibility
and greater cost if they are not organized according to smart concepts. In
1980, Michael Porter launched his theory of industrial clusters, which was
based on the notion that a web of businesses together produces a joint product. On Norway’s northwest coast, there are industrial clusters related to
the fishing and shipping industries and an industrial cluster in connection
with the furniture industry. The theory of industrial clusters represented a
change from function-oriented thinking to a system-oriented product philosophy. Rather than each company serially producing stock, production
subsystems were instituted that fit into larger industrial systems. The result
has been greater flexibility and less vulnerability, and allowing everyone to
share in total GDP. If we follow this line of thinking, a Smart Region can be
formulated with a simplified system model:
S(Smart Region, t) = {N(Smart Region, t), S(Smart Cities, t),
S(ST), t), L(Location)}
where N(Smart Region, t) represents a network of public relations. In this
model, it is again the network that defines the region’s framework. S(Smart
Cities, t) represents Smart Cities. S(ST) represents smart services such
as Smart Transportation and the Smart Grid. L(Location) represents the
251

regional landscape and ecosystems as indicated in Figure 4. A region that is
managed as a system of systems can be characterized as follows:
1. Sustainable: Regions take responsibility for their own
sustainability compared with other regions
2. System integration: Regions are responsible for integrating their Smart Cities, Smart Grids, Smart Transport,
natural resources, etc.
3. Flexibility: Local flexible solutions as an alternative to
large-scale solutions
4. Decentralization: Public services managed by decentralized internal controls
5. Consumer and producer: Each region balances its role as
a resource producer and consumer with other regions
6. Cost: Priorities and policies are made based on cost
indicators
7. Open innovation: Public services are research-based,
with open innovation treasury services
Smart Regions represent higher-level system integration that links regions
to other regions. Thus, each region must take responsibility for safeguarding open innovation on its own terms while adapting to open innovation
in other regions (IEEE Intelligent Systems, July 2011; IEEE Intelligent
Systems, September 2013).

DISCUSSION
Smart Regions examine the ideas behind the smart concept. The ideas underlying the Smart Grid concept are generic and can be used to develop more
cost-effective public services. Survey results indicate that the Smart Grid
concept is a symptom of a more broader development process that affects
structures in public social planning. This development can be traced back to
Moore’s Law, which states that the power of electronic circuits doubles about
every two years. Growth in electronic packaging density introduces growth
in data integration, and growth in data integration leads to higher-level
organizational integration. Integrating organizations then leads to an interdisciplinary and systems approach to public service management.
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In the 1970s, instrumentation was integrated via microprocessors, which
led to the reorganization of industrial production. The 1990s brought the
Internet, and with it, the reorganization of service industries. It appears that
Smart Technology, the Smart Grid, and Smart Transport will, in the coming
years, lead to a corresponding transformation of public services, following
which these new concepts will interact to form the basis of Smart Cities
and Smart Regions. The open innovation network will lead to public services that must adapt to a common code of customization, organizational
integration, decentralization of controls and cost-effectiveness. Transforming from function-based to system-based organizations will introduce
research-based public service development.
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Lokal utvikling av IT i små og
mellomstore bedrifter
Kai A. Olsen, Høgskolen i Molde
Geir Arne Svenning, Høgskolen i Molde
Sammendrag
Vi viser at små og mellomstore bedrifter, ut fra deres omstillingsevne, står i
en god posisjon til å ta i bruk informasjonsteknologi (IT). Ideen er å finne
fram til nye og innovative prosesser, deretter realisere disse gjennom egenutvikling av IT-systemene. Arbeidet understøttes med en rekke eksempler
fra tre bedrifter, et forlag, et støperi og en møbelfabrikk. Gjennom disse vil
vi vise at egenutvikling av programvare for mindre bedrifter kan gi store
effekter, både i kvalitet, i evnen til å påta seg mer komplekse oppgaver og i
effektivitet. En stor fordel med egenutvikling er at en unngår «mainstream»
løsninger. Isteden kan bedriften både bevare og styrke sin egenart.
Innledning
Norge er et lite land med et lite marked. For mange bedrifter blir da det
internasjonale markedet viktig. Der vil en naturlig nok møte konkurranse,
ikke minst fra bedrifter som opererer i land med langt lavere arbeidslønninger enn det vi har hjemme. En løsning er outsourcing, å flytte produksjonen til utlandet. Ulempen med det er at det blir vanskelig å unngå at
kompetansen flytter med. Vi hadde et eksempel på dette for noen år siden.
Det ble litt flaut da Porsgrunn porselen måtte innrømme at kaffeserviset de
fikk en norsk designpris for var produsert i Bangladesh – enda flauere ble
det når det kom fram at dette også var designet i Bangladesh.
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For å unngå å tape kompetanse og for å utnytte den effekt en får med å
ha både design og produksjon på samme sted velger mange bedrifter å beholde produksjonen innenlands. Det krever at de ansatte i Norge må være
langt mer effektive enn ansatte hos de utenlandske konkurrentene. En måte
å oppnå dette på er å automatisere deler av produksjonen. Det har en til nå
fått til med avanserte verktøymaskiner, ofte maskiner som kan styre seg
selv. I dag snakker en ofte om nye typer av roboter som kan løfte automatiseringsgraden ytterligere.
Svakheten med denne overlevingsstrategien er at konkurrentene kan
følge etter. Verktøymaskinene og robotene er selvfølgelig også tilgjengelig
for dem. Med moderne maskiner kan konkurrentene ta bort det kvalitetsfortrinnet vi har vært stolte av i Norge. Selv om automatiseringen fører til
at lønnsdelen av budsjettet blir mindre, vil det uansett være forskjeller. Det
gjelder spesielt om automatiseringen bare foregår på gulvet og ikke i hele
bedriften. Det gjelder derfor å finne innovative løsninger der konkurrentene ikke i samme grad kan følge etter. Design kan være et slikt område. Det
vi skal konsentrere oss om her er imidlertid informasjonsteknologi (IT).
Vi skal vise at IT nettopp kan være et område der norske bedrifter, spesielt
mindre bedrifter, kan oppnå strategiske fordeler.
I denne artikkelen vil vi argumentere for at IT er spesielt egnet for å
oppnå strategiske fordeler og at dette vil være enklest å realisere i små og
mellomstore bedrifter (SMB). Vi vil understøtte vår argumentasjon med
eksempler fra tre bedrifter.

IT som strategisk virkemiddel
IT-løsninger finnes som ferdige systemer, «off-the-shelf» produkter for
mange vanlige formål. Dette kan være e-postsystemer, regneark, tekstbehandlere, fotoredigeringsprogram, osv. Siden disse produktene deles av
mange er prisen ofte lav. Men ingen bedrift kan utrope seg en strategisk
fordel ved at de bruker Excel og Word. Siden alle andre også bruker eller
har tilgang på disse programsystemene til den samme lave prisen blir disse
hva vi kaller et «commodity», et standard produkt. Det blir som med elektrisk kraft. For 100 år siden eller mer var det kanskje en strategisk fordel å
ha tilgang på strøm, men i dag er dette tilgjengelig for alle i de fleste land.
Det er viktig at en har tilgang, men det gir altså ingen konkurransemessig
fordel.
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Mer avanserte systemer, regnskapspakker, ERP systemer (Enterprise
Resource Planning) krever ofte tilpassing for å fungere i en spesiell bedrift.
Men som Nicholas Carr påpeker (Carr, 2003 og 2004) er både systemene
og konsulentene som gjør tilpassningen tilgjengelig for alle. Ja, du kan oppdage at det konsulentfirmaet du har hyret for å tilpasse systemet til din
bedrift, skal videre for å gjøre det samme hos konkurrenten.
Dersom IT skal gi en strategisk fordel må bedriften utvikle sin egen
programvare. Selvfølgelig skal en ikke utvikle programvare som allerede
finnes, men nisjebedrifter vil ofte oppdage at det ikke finnes noe på markedet tilpasset deres behov. Da kan egenutvikling være en mulighet.
Det er imidlertid stor skepsis til egenutvikling i mange bedrifter.
IT-skandaler i privat næringsliv og offentlig forvaltning har preget nyhetsbildet over mange år. Prosjekter har brukt langt mer tid enn planlagt, de
har overskredet budsjetter og i flere tilfeller har en vært nødt til å forkaste
den endelige løsningen. Vi vil imidlertid argumentere for at situasjonen
er annerledes i dag. Vi har den kunnskap og de verktøy som er nødvendig for å kontrollere egenutviklingsprosjekt. Hovedpoenget er imidlertid
at vi ikke skal utvikle alt – kun systemer som retter seg inn mot kjernedelen av en bedrift. For å forenkle kan vi dele alle bedrifter i to. Den ene
delen vil vi kalle standard. Her inngår operasjoner som stort sett er felles
for denne og alle andre bedrifter: kontorfunksjoner, regnskap, fakturering,
lønn, systemer for å styre maskiner, etc. Vi skriver «stort sett», for det kan
tenkes at enkelte bedrifter er spesielle også på disse områdene (men da
kan det hende at løsningen kan være å tilpasse rutiner til «best practices»
framfor å utvikle egne løsninger). For standarddelen bruker vi naturlig nok
standardsystemer.
Den andre delen er mer interessant. For noen bedrifter kan denne
imidlertid være fraværende. Da snakker vi altså om en «standard» bedrift,
en dagligvarebutikk, bensinstasjon, restaurant eller for eksempel et hotell.
Deres konkurransefordel er ofte lokasjon. Disse bedriftene vil i dag ofte
finne et godt utvalg ferdige systemer som tar seg av alle funksjoner. Vi skal
derimot se på de som har en vesentlig ikke-standarddel. Vi velger å kalle
disse for nisjebedrifter. Det er bedrifter som er unike ut fra de produktene de
framstiller. Vi skal senere presentere eksempler fra tre slike bedrifter, et lite
forlag, et støperi og en møbelprodusent. Hvor skillene går mellom standard
og nisje kan diskuteres. Vi vil definere en nisjebedrift som en bedrift som
ikke vil finne egnet programvare for sin kjernevirksomhet i markedet. Uten
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egenutvikling vil deres løsning være å benytte standard systemer og bruke
manuell innsats for å håndtere nisjedelen. Det kan for eksempel være å spesifisere ordrer i et regnearksystem, bruke et standard ordrehåndteringssystem og manuelle operasjoner for alt som systemet ikke håndterer. Ulempen med slike løsninger er at de blir lite effektive. Er operasjonene komplekse kan det også tenkes at det ikke finnes manuelle løsninger.
Det er sentralt at de egenutviklede systemene kan operere sammen med
standarddelene. I dag er dette ofte greit å realisere. Mange standard systemer har åpninger, gjennom makromuligheter, API-koplinger eller gjennom
åpne datalagringsløsninger basert på internasjonale standarder. Vårt poeng
er altså å utvikle kun kjernefunksjoner. For alt annet brukes ferdige systemer. Men alle deler integreres slik at det for brukerne, ideelt sett, framstår
som ett system. Dersom en skal kunne høste fordeler av egenutvikling er
det viktig at en utnytter mulighetene for å tenke nytt – vi vil altså ha innovative løsninger. Ofte vil dagens praksis være bygget opp ut fra hva som var
mulig med papir eller standard datasystemer i bunn. Når en velger egenutvikling kan kortene legges ut på nytt. Mange av de begrensningene som
eksisterte tidligere kan nå fjernes. Dette er et særdeles viktig punkt. Som vi
skal vise vil ofte gevinsten nettopp ligge i nytenking. Da er en så heldig at IT
er et ytterst fleksibelt verktøy som i utgangspunktet setter få begrensninger.

Egenutvikling i SMB
I utgangspunktet skulle en tro at egenutvikling ville virke best i store
bedrifter. De har ofte den kapital som skal til for å finansiere større prosjekter. I tillegg kan de kontere utviklingskostnadene på mange ordrer, ansatte
og kunder. Til gjengjeld vil store bedrifter ha langt høyere krav til sikre
systemer. Størrelsen kan gjøre angrep på datasystemene mer sannsynlig.
De har mange ansatte noe som krever sikre brukergrensesnitt der mulighetene til å skade systemet med et uhell begrenses. Størrelsen betyr også
at systemene må være effektive – de må tåle høy belastning. Kanskje skal
systemet også gå på flere plattformer, integreres med eksisterende systemer
osv. Det største problemet er imidlertid at det er vaskeligere å implementere innovative løsninger i en stor bedrift. Størrelsen alene gjør at det er
vanskeligere å legge om rutinene.
Ikke minst vil testing være et problem i store bedrifter. Med store datamengder, mange ansatte og mange operasjoner som foregår på samme tid
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må vi være helt sikker på at det nye systemet fungerer fra dag en. Konsekvensen av feil kan være alvorlige. Problemet er at vi ønsker at datasystemet
til enhver tid skal gjenspeile bedriftens behov. Da kan vi ikke basere oss
på årlige oppdateringer. Et system som skal betjene en dynamisk bedrift
må være under konstant videreutvikling. Da kan testing bli en flaskehals.
Løsningen for store bedrifter blir derfor nettopp å begrense nye versjoner.
Vi mener derfor at SMB er i en særstilling for å utvikle og ta i bruk
innovative IT-løsninger. Det er enklere å standardisere utstyr, som terminaler og servere, enn for store bedrifter. Sikkerhetskravet kan dempes og
med få ansatte vil det være langt greiere å få aksept for innovative løsninger.
Dvs. kursen kan legges om langt enklere enn i de store bedriftene. Små
bedrifter kan også dra nytte av moderne utviklingsverktøy der database,
programspråk, rapporteringsverktøy og brukergrensesnitt er integrert.
Testing kan reduseres. Selv om det skulle være feil vil disse som oftest kunne
håndteres av de ansatte. Vi er heller ikke redd for hyppige oppdateringer.
Skulle det være feil i systemene er konsekvensene uansett mindre enn i
store bedrifter.

Før egenutvikling
Ikke alltid, men som oftest, kan en i forkant vurdere hva gevinsten av en
egenutvikling vil bli. Om en ikke kan gi en eksakt gevinstverdi bør en uansett argumentere for hvor gevinsten skal eller kan hentes inn. Altfor ofte ser
vi at IT benyttes nærmest som et slags vidunderpreparat. Vi har for eksempel kritisert statens ESS system (Employee Self Service). Systemet har kostet
mellom 50 og 100 millioner å utvikle, men vi har ikke funnet noe som helst
begrunnelse for utviklingen. Her lar en ansatte fylle ut reiseregninger på
nett, men siden systemet krever at alle postene tastes inn, akkurat som det
tidligere papirskjemaet, har en ingen gevinst. For den vanlige ansatte kan
også gevinsten være negativ, det tar lengre tid å fylle ut skjemaet på nett
enn på papir!
Der en ikke kan vurdere effekten på forhånd kan prototyper ofte være
en god løsning. Bygger en kun inn kjernen av systemet kan utviklingskostnadene begrenses. Vises det at systemet er lovende kan en så bygge ut prototypen inntil en har et komplett system. Mange av dagens utviklingsverktøy
tillatter nettopp en slik glidende overgang fra prototype til ferdig system.
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Våre prinsipper for egenutvikling blir da:
• Kun egenutvikling av det som ikke finnes.
• Kun egenutvikling om vi kan finne løsninger som beviselig kan gi høy gevinst.
• Integrasjon mellom standard systemer og egenutviklede.
• Utvikling av dynamiske systemer som kan være tilpasset
bedriften til enhver tid.
Under skal vi vise hvordan disse prinsippene er anvendt for utvikling av IT
systemer for tre vidt forskjellige bedrifter.

Metode
Vi skal presentere en kvalitativ analyse av IT-utvikling og resultater for hver
bedrift. Den ene forfatteren av denne artikkelen har deltatt i utviklingen
av disse systemene. Arbeidet kan derfor karakteriseres som «Action
research», eller deltagende forskning (Braa and Vidgen, 1999; Kemmis et al,
2014). En slik forskningsmetode er ofte nødvendig når en skal forstå komplekse systemer i komplekse organisatoriske forhold (Vaast and Walsham,
2005; Howard et al, 2007). Det er imidlertid svakheter når vi selv er dypt
involvert i våre «case». Dette er rapportert grundig i litteraturen (Hirchheim, Klein og Lyytinen, 1996). For selve utviklingen har vi brukt det som
karakteriseres som «agile» metoder (Agile Manifesto, 2001). Vi nedtoner
dokumenter og fremhever programmering og er endringsorientert (Olsen,
Williams og Sætre, 2008; Williams and Cockburn, 2003). Slike metoder går
under mange navn, som Extreme Programming, Adaptive Software Development, Feature-Driven Development og Dynamic Systems Development
(Beck and Andres, 2005; Cockburn, 2002).
En av bedriftene var godt etablert før vi kom inn i bildet. For de to andre
var vi med fra starten. For forlaget var ideen og behovet godt klarlagt før
IT-utviklingen fant sted, men for møbelfabrikken måtte behov og løsninger
utredes. I utgangspunktet følte vi at det var en fordel å være med fra starten.
Nå viste det seg imidlertid at dette gjør arbeidet mer komplisert. Det viste
seg å være langt lettere å vurdere prosessene i en eksisterende bedrift, og
så se på hvor IT kan komme inn med bedre løsninger. I en ny bedrift vil
prosessene kunne endres vesentlig i starten. Det kan skje ut fra endringer
i design, i produksjonsmetoder, ut fra leverandørtilpasning, osv. Har en
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allerede utviklet programvaren, kan en risikerer da å måtte reprogrammere
deler av systemet. Så selv om en står friere i nye bedrifter vil det kreve en
omfattende innsats å få oversikt over virksomheten, ikke bare hvor den er i
dag men også for utviklingen framover.

LOKAL IT-UTVIKLING: TRE CASE
Vi skal presentere tre case på lokal utvikling av IT i mindre bedrifter. Det
første er for et meget lite forlag, men der bruk av IT er en sentral del av
forretningsideen. Case 2 er for en bedrift som støper propellblad etter
kundens spesifikasjoner. Mye av basisteknologien har vært her i årtusener
og bedriften vi presenterer har en nesten hundreårig historie. Men om
selve støpeteknologien er gammel kan prosessene rundt denne forbedres,
og som vi skal se har bedriften oppnådd dramatisk bedre resultater med
egenutviklede IT-systemer. Vårt siste case er for en nystartet møbelfabrikk som produserer møbler for skip. Utfordringen her er at selv om en i
utgangspunktet snakker om standardmøbler finnes det ubegrenset tilpassninger og varianter. Det vi har gjort her er å bruke en helt ny metode for
artikkelbeskrivelser til å håndtere variantene.
Et forlag
Vår første bedrift er et meget lite forlag. De to forfatterne utgir egne turbøker på dette forlaget. Til nå er det utgitt åtte bøker i et samlet opplag på
50 000 eksemplarer, Tre nye bøker er under arbeid. Når vi tar med dette
eksempelet er det fordi forlaget utnytter den makro-muligheten som
finnes i mye nyere programvare. Ideen er å kunne bygge videre på et ferdig
system, i dette tilfelle tekstbehandlingssystemet Microsoft Word, med
å lage egne programsnutter eller makroer. Det illustrerer godt vår idé
med å bruke standard programvare så langt som mulig og kun å utvikle
kjernedelen. Her er alt i samme system, som altså blir videreutviklet med
makroprogrammer.
Ideen bak dette forlaget er å bruke bilder for å vise vei. Forlaget ble startet
i 2003, akkurat når de nye digitalkameraene begynte å tilby en rimelig
god bildekvalitet. Etter forfatternes mening er bilder langt mer presise enn
tekst. Det gjelder spesielt ute i naturen der gatenavn, skilt, merking m.m.
kan være fraværene. Skriver vi «når du kommer ut av skogen tar du til
høyre i første stidele», kan leseren lure på akkurat når han er ute av skogen
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og om det han har foran seg virkelig er et stidele. Her vil et bilde ikke bare
«si mer enn 1000 ord», men også være langt mer presist enn tekst. Forfatternes idé er altså at bilder vil hjelpe leseren til å finne fram og dermed også
lage et markedsgrunnlag for en ny type turbeskrivelser. Skal dette fungere
må turbeskrivelsen ha bilder i alle valgpunkter og gjerne også etter valgpunkt for at leseren skal kunne bekrefte at hun er på riktig vei. På hver side
kan det da fort bli 5, kanskje helt opp til 10 bilder. I hver bok kan en ha fra
700 til 1500 bilder. Standard systemer for typesetting håndterer ikke dette
på en effektiv måte, spesielt siden forfatterne vil ha et fortløpende bildenummer på hvert bilde, tekst og kanskje også symboler som piler tegnet
inn på bildene.
Forfatternes idé om bildebasert turbeskrivelser gjør deres produksjon til
en nisje. Den skiller seg altså radikalt ut fra tradisjonelle bøker der det kanskje bare er bilder på noen sider, i beste fall bare et fåtall bilder på hver side.
For å kunne lage bildebaserte turbøker valgte forfatterne å utvikle sitt
eget system. Nå ville nok dette være en meget stor oppgave om en startet
fra grunnen av. Men det er helt unødvendig. Microsoft Word vil i utgangspunktet håndtere all tekst. Systemet tar seg også av bilder, men det vil være
ytterst vanskelig å bruke Words egne funksjoner om en har mange bilder
på hver side. Forfatterne har løst dette med å bygge videre på Word. Med i
underkant av 5000 programlinjer har en omgjort Word til et system egnet
for å lage bildebaserte turbeskrivelser. Ikke bare får en da et effektivt system
for produksjonen, men det viser seg også at automatiseringen fører til
færre feil og en mer elegant layout. For eksempel har en bygget inn rutiner
som justerer bilder i bredde og høyde, legger inn fast avstand mellom
bilder og som kontrollerer at turbeskrivelsen følger oppsatt syntaks. Med
et tastetrykk får en inn bildenummer, en tekstboks og en pil på et bilde.
Utviklingskostnadene for dette systemet har vært bagatellmessige.
Vi ser at forlaget har fått en strategisk fordel, en mulighet til å lage en ny
type turbøker, ved at de har utviklet sin egen proprietære programvare. Bak
dette ligger selvfølgelig en innovativ idé om at bilder kan vise vei bedre enn
tekst. Denne er da gjort realiserbar gjennom IT-løsningen.
Forlaget har også utviklet sitt eget administrative system. Her finnes
det mange alternativer på markedet, men fordelen med å utvikle et eget er
at en får nøyaktig det en trenger – hverken mer eller mindre. En unngår
selvfølgelig også å betale lisenser.
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Et støperi
Støperiet produserer propellblad i Nikkel Aluminium. Dette er en krevende
støpeprosess og krever høy fagkunnskap. Problemet for støperiet var å registrere alle data om en ordre og å kunne legge en fornuftig produksjonsplan.
En klart kompliserende faktor er at bedriften er engineer-to-order i den
forstand at det er kunden som spesifiserer geometrien på det ferdige bladet.
Prosessen er som følger. Kunden bestiller propellblad til en propell, for
eksempel fire like blad som skal inngå i propellen. Propellen og bladene er
tilpasset krav til skipet. Med ordren følger en geometribeskrivelse i kundens
eget format. Denne kan være på regneark, tekstfil, en CAD-modell eller,
av og til, kun som en tegning. Om det ikke foreligger en ferdig modell for
bladet må denne framstilles. Vanlige modeller freses ut i tre. Med denne
lager en et hulrom i en sandfikstur som så fylles med flytende metall. Et
problem er at emnet krymper mens det størkner, slik at modellen må lages
større enn det endelige emnet. Ofte gjøres dette ved at en lager en formlik
figur, noen prosent større enn det bladet kunden ønsker. I tillegg må en
legge på arbeidsmonn, blant annet for å kompensere for at den ytre støpehuden skal slipes bort. Etter at emnet er støpt blir det maskinert, målt i en
målemaskin og kontrollert i henhold til en ISO standard. Overskytende
materiale blir så slipt bort for at bladet skal oppfylle ISO kravene.
Det at alle blad (med unntak av de som inngår i hver propell) er ulike er
krevende. Bedriften oppdaget at de store forskjellene mellom blad gjorde
det vanskelig å få en effektiv produksjon. For eksempel har propellblad
svært varierende størrelse, fra 25 til 2500 kg og fra 30 til 300 cm høyde. Et
ønske var å få et datasystem som tillot produksjonen å nærme seg serieproduksjon, i vårt tilfelle serieproduksjon av ulike produkter. Det er oppnådd gjennom et eget IT system. I dette registreres alle data om propellen. Systemet kan importere data i alle de formatene kunden bruker. Ut
fra dette lages en propellbeskrivelse i bedriftens eget format. Systemet vil
nå «innkapsle» variasjonene slik at en kan nærme seg en serieproduksjon.
Det vil for eksempel avsette plass i produksjonen ut fra størrelsen på bladet,
beregne metallmengde, størkningstid, osv. Dette gjøres av en modul som
optimaliserer planen (Nonås og Olsen, 2005).
ISO-kontroll av bladet er et godt eksempel på hva som kan oppnås med
IT. Bedriften bruker en målemaskin i denne prosessen. Denne var i utgangspunktet tenkt for operatørstyrt måling. Det ville vært tidkrevende. Isteden
vil bedriftens IT system automatisk generere måleprogrammer for hvert
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propellblad. Resultatene leses selvfølgelig inn automatisk. Nå er ideen å
finne ut hvor mye materiale som skal fjernes på hvert punkt på bladet. Dette
var opprinnelig en semimanuell prosess utført i et regneark, der operatøren
prøvde seg fram med forskjellige korreksjonsverdier. Nå gjøres prosessen
automatisk.
I denne framstillingsprosessen opererte en med 5–8 mm ekstra metall
på bladet. Det var lite effektivt. Ikke bare brukte en da unødvendig mye
metall og energi i framstillingsprosessen, med det ekstra materialet måtte
så fjernes enten ved sliping eller fresing. Tidligere ble dette sett på som
nødvendig blant annet for å håndtere krympingen. Men nå satt bedriften
fram ideen om «shrink to fit», tatt fra produksjon av jeans. Bak mottoet var
ønsket om at det emnet en tok ut av formen i utgangspunktet skulle oppfylle ISO- kravene, kanskje bare med 1–2 mm arbeidsmonn. Nå er dette
ikke helt enkelt. Et propellblad krymper mer i kantene enn på midten.
Skulle en realisere dette måtte modellen få ny geometri, ikke den enkle
formlikeheten som ble brukt tidligere. Det ble derfor brukt betydelige ressurser på et program som tok inn alle data om et propellblad, data om forventet krymping og som ut fra dette produserte en ny geometri. Samtidig
tok en tak for å gjøre produksjonen mer nøyaktig.

Miljø/ressurs besparelse ved produksjon av propellblad
Bladvekt 500 kg
2004

2009

Bladvekt 1000 kg

Spart

2004

2009

Spart

Bladvekt 2000 kg
2004

2009

Spart

1) Arbeidsmonn [mm]

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2) Arbeidsmonn [kg]

48

16

32

102

34

68

150

50

100

3) Slipetid [time]

27

12

15

38

17

21

65

30

24

91

240

134

107

4) Energiforbruk slip. [kw]

118

53

65

167

76

5) Kostnader sliping [kr]

14 575

6 600

7 975

20 625

9 350

Spart

55%

54%

11 275 29 700 16 500 13 200
45%

Figur 1: Besparelser «shrink-to-fit» (John Gulla, Oshaug Metall AS)

Besparelsene med dette systemet var dramatiske (figur 1). De ble altså oppnådd med en innovativ idé og et IT system som gjorde ideen realiserbar.
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En møbelfabrikk
Vårt siste eksempel der en møbelfabrikk som produserer møbler for skip.
Plass er spesielt kostbart på skip. Da må ofte møblene tilpasses hver lugar.
Det skaper behov for mange varianter. En måte å håndtere dette på er å
beskrive hvert møbel i detalj. I praksis kan dette gjøres ved at en først registrerer en «scope of delivery», en komplett møbelliste som sendes kunden.
Om kunden aksepterer tilbudet må en så lage detaljerte komponentbeskrivelser, gjerne også tegninger, av hvert møbel. Prosessen blir fleksibel,
men lite effektiv.
Flere bedrifter har forsøkt å utvikle datasystemer der beskrivelsen av
hver artikkel er fastlagt. Problemet med dette er at det blir vanskelig å holde
kontroll på antall artikkelbeskrivelser. Hver ny variant kan lett medføre at
brukeren velger å lage en ny artikkel, framfor å tilpasse en eksisterende.
Ofre kan en risikere at antall artikkelbeskrivelser kommer opp i mange
tusen, noen ganger titusener. Det grunnleggende problemet er at artikkelbeskrivelsene er gjort i tabellform. Det begrenser fleksibiliteten.
I vår bedrift ønsker en å klare seg med et fåtall artikkelbeskrivelser. Vi
har en for bord, en for klesskap, en for underskap, en for køyer, osv. Til
sammen vil vi med et tjuetalls artikkelbeskrivelser dekke alle tenkelige varianter av alle møbler. Det oppnås gjennom å utnytte forskningsresultater fra
Høgskolen i Molde (Olsen og Sætre, 2007, 2007). Her beskrives hver artikkel gjennom et sett av egenskaper. Et utdrag av egenskapene for klesskap er
vist i i figur 2.

Figur 2: Egenskaper for klesskap (utdrag)
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Med disse egenskapene kan vi beskrive alle varianter av klesskap. Når ordren settes opp vil hver egenskap få verdi. Bruk av standardverdier forenkler.
En kan en sette fargestandarder for lugarer (for eksempel at hospitalet skal
ha hvite møbler), for dekk eller for hele prosjektet. Likevel har en alltids
mulighet til å taste inn egne verdier, for eksempel om det skal være en
annen farge på møblene i kapteinslugaren.

Figur 3: Spesifisering av skap (eksempel)
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Egenskapen N i figur 2 beskriver det antall skap en skal ha i rekken. Under
oppsett av ordre kan en her velge skapbredder og skaptyper. Et eksempel er
vist i figur 3, med tre skap i rekken.
!bakvegg
if backwall = 15 then
if (position = 'left') | (position = 'right') then
include PoplarBasis(15;height+2;£length+2;colorOver;colorOver;colorPVC;2;2;2;'L';'with';'with';'without';'without')
as
else
include PoplarBasis(15;height+2;£length+4;colorOver;colorOver;colorPVC;2;2;2;2;'with';'with';'with';'without') as
backwall
end if
end if
!til hvert skap – for alle bredder
forall
include wardrobedoor (£width+10.8; height-96;colorOver;colorPVC) as wardrobedoor
include topBottom(£width;depth-20;colorOver; colorOver) as top
include topBottom(£width;depth-20;'HV'; 'HV') as bottom
include shelfFixed(£width;depth-30;'HV'; 'HV') as shelf # 2

Figur 4: Klesskap beskrevet som program (utdrag)

Systemet kombinerer enkel oppsett av ordrer med nærmest ubegrenset
fleksibilitet. Når vi klarer å oppnå dette med kun en artikkelbeskrivelse for
hvert møbel er det fordi denne er beskrevet som et dataprogram, ikke i
form av rigide tabeller som er mer vanlig. Et eksempel er vist i figur 4, her et
utdrag av programmet som beskriver et klesskap. Vi skal ikke gå i detaljer,
men ideen er at programformen nettopp tillater en høy grad av fleksibilitet.
For å generere lister over de artikler som inngår vil vi utføre ordren akkurat som vi utfører et dataprogram. Resultatet er da tradisjonelle arbeidslister som vi kan mate inn til robotlinjen som produserer komponentene og
møblene. Datasystemet over vil gi bedriften en klar strategisk fordel. Med
en avansert robotlinje bør bedriften kunne håndtere alt fra store serier ned
til enkeltmøbler på en effektiv måte.

Diskusjon
Vi har gjennom tre case-bedrifter og en rekke eksempler vist hvordan en
med lokal IT-utvikling kan skape strategiske fordeler. Utgangspunktet må
imidlertid være at en har innovative ideer som skal realiseres, og at en kan
argumentere for at disse ideene vil bedre kvaliteten, gjøre det mulig å lage
nye produkter og/eller gi mer effektiv produksjon. Ofte vil IT-systemene gi
uttelling på alle disse områdene. Med sin makroløsning produserer forlaget
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høyere kvalitets turbeskrivelser på en rask og effektiv måte. Støperibedriften kan gi kundene bedre prognoser for levering, de kan takle mer komplekse ordrer samtidig som de oppnår store besparelser i produksjonen.
Systemet for møbelbedriften er nylig tatt i bruk så der har vi ikke erfaringstall, men systemet er allerede brukt på mange prosjekter og vi begynner å
se lovende resultater.
I vår utviklingsfilosofi for disse systemene har vi forsøkt å lage det vi
kaller endringsorienterte systemer. Det får vi til ved å ha likhet mellom
programmenes ytre struktur, det brukerne ser, og den indre. Vi ønsker å ha
med brukerne, ikke i programmeringen, men til å komme fram med nye
ideer og da blir denne strukturlikheten viktig.
Utviklingen for forlagssystemet og systemene for støperiet har foregått
over mange år, helt fra 1998 for støperiets del. Det er interessant å se at
kostnadene til egenutvikling ikke overskygger kostnadene til lisenser for
ferdige systemer. Over tid er disse utgiftene ganske like. Med god planlegging vil de egenutviklede systemene fungere over mange år, ofte med helt
minimalt vedlikehold. Så mens innkjøpt programvare kan ha en fast årlig
lisenskostnad, vil utgiftene til egenutvikling kunne være store i starten men
reduseres til null etter få år. Det programmet vi utviklet for ISO-kontroll
betalte seg inn etter tre ukers bruk. Det var i 1998 og programmet benyttes
fortsatt. Kostnadene for å realisere «shrink-to-fit» ideen var langt større,
men også her betalte systemet seg inn på kort tid.
Utviklingen av kjernesystemet for møbelbedriften har foregått i 2014.
Total innsats for første versjon av dette systemet vil komme opp i 500 timer.
Det er et ikke ubetydelig beløp, men liten i forhold til de andre investeringene en ny bedrift må foreta.
I vår region, og i Norge, eksisterer det en rekke nisjebedrifter som kan
dra nytte av lokal utvikling av IT-systemer. Det er en fordel at bedriftene
ikke er store. Det forenkler på mange plan. En får kontroll over utstyret
som brukes, kravene til sikkerhet er noe lavere i små bedrifter enn store, og
det er færre brukere. Med gode IT-systemer kan en utnytte det at mange av
dem som jobber i disse bedriftene har høy kunnskap. En kan da få et godt
samspill mellom IT-systemet og brukerne, der IT-systemet automatiserer
alle rutineoperasjoner.
Vi har kalt fordelene strategiske. Selvfølgelig kan konkurrentene utnytte
IT på samme måte. Nicholas Carr argumenterer for dette (Carr, 2003,
2004). Men der vi må forvente at konkurrentene også kjenner sitt område
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godt, her produksjon av bøker, propellere og skipsmøbler, er det langt fra
sikkert at de er god på IT, eller at de ser mulighetene her. Det er som vi etter
å ha spilt 0–0 på fotballbanen vil ha det andre laget med bort på tennisbanen for neste omgang, i et håp om at de ikke har kompetanse på dette
området. Dette er ikke tillatt i idrett, men forretningsverden kjenner ikke
slike regler.

Konklusjon
Vi har vist gjennom Action research og case fra tre bedrifter at egenutvikling av programvare kan gi bedriftene en strategisk fordel. Kravet må
være at en er villig til å legge opp prosesser og at en åpner for innovative
løsninger. Den verden vi har i dag er ofte bygget opp omkring papirbaserte rutiner. Nå er det muligheter for å endre på dette. Vi har vist at små
bedrifter har gode muligheter til å oppnå noe gjennom IT. De er fleksible,
har begrensede datamengder, reduserte krav til programsikkerhet i forhold
til store bedrifter og ofte mer kompetente medarbeider – i alle fall medarbeidere som kjenner bedriftens produkter svært godt. Det gir omstillingsmuligheter. Med IT kan en få realisert de nye ideene.
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Fra regional utvikling til
regionutvikling? Hva har skjedd i
region Skåne i Sverige?
Øyvind Helgesen, Høgskolen i Ålesund
Øivind Strand, Høgskolen i Ålesund
SAMMENDRAG
Region Skåne ble formelt etablert 1. januar 1999 etter en prøveperiode på
knapt to år. Region Skånes ansvar for regional utvikling ble gjort permanent som følge av en ny lov vedtatt i 2010 (SFS 2010:630: «Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län»). Region Skåne hadde altså 15-årsjubileum i
2014. Organisasjonen har ansvar for helse- og sykehusdrift i regionen og
for utvikling av kommunikasjoner (kollektivtrafikk), næringsliv, kultur,
infrastruktur, miljø- og klimaspørsmål, samfunnsplanlegging og samarbeid
med andre regioner i og utenfor Sverige.
Formålet med denne artikkelen er å gi en kortfattet presentasjon av
Region Skåne, dvs. historikk, arbeidsoppgaver, organisering, resultater m.m.
Følgende problemstillinger ønskes besvart: Hva er blitt gjort? Hvilke resultater er oppnådd? Hva kan en lære av det som har skjedd? Er det noe
som kan overføres til norske forhold? Det avdekkes at det er mange andre
spørsmål som det er naturlig å berøre: Hva er en region? Hva menes med
regionalisering? Hvilke overordnede prinsipper og hensyn legges til grunn
for regionoppgaver?
Gjennomgangen av Region Skånes oppnådde resultater er tredelt: (1)
Oppnådde resultater sammenholdt med planer og mål, (2) Hovedresultater
fra en OECD-rapport (OECD, 2012), og (3) Analyseresultater av Region
Skånes posisjon i det svenske innovasjonssystemet. En samlet vurdering
av oppnådde resultater indikerer at Region Skåne har en framtredende
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posisjon blant regioner og len (fylker) i Sverige. Det understrekes at denne
sammenfattede vurderingen baseres på resultatene som er funnet i tre ulike
tilnærminger eller analyser. Tallgrunnlag gir dessverre ikke grunnlag for å
trekke klare slutninger vedrørende langsiktige effekter.
Region Skåne har erfaring som går over 15 år. Innsikt i denne erfaringen
burde være nyttig for andre regioner. En sammenlikning av oppgaver m.m.
mellom Region Skåne og for eksempel Møre og Romsdal fylkeskommune
kan gi innsikt i likheter og forskjeller, noe som kan gi grunnlag for tiltak.
Slike sammenlikninger blir kanskje særlig interessante å gjennomføre hvis
det skjer omlegginger av administrasjonssystemet i norsk offentlig sektor.
Samspillet i Skåne mellom offentlige myndigheter, akademiske institusjoner og næringsliv (Trippel helix) har vakt stor interesse fra en mengde
ulike forskere verden over. Tiltakene som er satt i verk mht. å fristille og
modernisere offentlig sektor, er fulgt med stor interesse av så vel politikere
som akademikere. Skåne Region har fått oppgaver som innebærer at den
er i en særstilling blant de regionale enhetene i Sverige. Dette innebærer at
den regionale utviklingen i stor grad har skjedd gjennom prosesser styrt
regionalt. Gir da dette grunn til å hevde at det utviklingsarbeidet som pågår
i Skåne, ikke er regional utvikling, men regionutvikling?

INNLEDNING
Regionale økonomier står overfor store utfordringer som følge av globaliseringen av handel og økonomisk aktivitet, noe som gjør det stadig mer
krevende å opprettholde og videreutvikle konkurransefortrinn. For noen
regioners vedkommende er utviklingen positiv med stadig økende inntekter mens for andre regioners vedkommende er utviklingen den motsatte.
Derfor blir det stadig større forskjeller mellom regioner (OECD, 2012).
Dette kommer av at regioners evne varierer mht. å tilpasse seg til teknologiske endringer og tilførsel av kunnskaper og ferdigheter. Utvikling av
regioner blir dermed stadig mer krevende.
Regional utvikling er et sammensatt begrep (Amdam, 2003; Jonsson,
2013; Rakar og Tallberg, 2013; Regjeringen.no, 2014a). Ifølge Amdam
(2003) handler dette om en regions innsats mht. å stimulere den økonomiske, sosiale, kulturelle og miljømessige utviklingen i området. Det handler
om å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling for regionen, dvs. en
egenutvikling skapt «innenfra» og «nedenfra». Regional utvikling krever
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derfor lokalt og regionalt initiativ mht. innovasjon og entreprenørskap.
Dessuten handler regional utvikling om å etablere konkurransedyktige
nasjonale og internasjonale rammevilkår gjennom ressursomfordeling og
konkurransevilkår som tar hensyn til regionale særvilkår (Regjeringen.no,
2014a). Amdam (2003) hevder at regioner står overfor komplekse og sammensatte utfordringer. Det er derfor viktig å møte disse med en helhetlig
politikk der behovene til innbyggere og andre regionale aktører står i fokus
og der det kan settes inn tiltak på områder som er kritiske for regionens
utvikling.
Regional utvikling er ikke bare et offentlig anliggende, men en fellesoppgave for ulike interessenter i en region, vanligvis oppfattet som et
samspill mellom offentlig, privat og akademisk sektor («Trippel helix»)
(Asheim og Gertler, 2005; Etzkowitz, 2002; Helgesen et al., 2013). I tillegg
kan media ha stor påvirkningskraft (Griffith og Rask, 2007; Williams et al.,
2005). En regions framgang kan derfor kanskje relateres til «hardware»,
«software» og «mindware» (Benneworth et al., 2006), der vekselvirkingen
mellom disse tre dimensjonene blant aktørene har avgjørende innflytelse
for langsiktig regional utvikling.
Overordnet ansvar for regional utvikling har vært og er et statlig anliggende, men med en arbeidsdeling mellom stat, regioner (fylke m.m.) og
kommuner. Det regionale utviklingsarbeidet kan imidlertid organiseres
på ulike måter (Amdam et al., 2014; Rakar og Tallberg, 2013). Derfor har
organisering og oppgavefordeling mellom stat, fylker og kommuner vært
utredet gjentatte ganger de siste tiårene (NOU 1974:53; NOU 1988:38;
NOU 1992:15; NOU 1995:17; NOU 2000:22; NOU 2004:19). Det er for
eksempel blitt foreslått å redusere tallet på fylker i Norge fra 19 til 6–7 regioner (Melgård, 2012). I tillegg til antall regioner drøftes det også hvilke
oppgaver som skal legges til det regionale nivået.
En gjennomgang av de nordiske landene mht. regioninndelinger m.m.
avdekker at det har skjedd store endringer de senere årene, jfr. etterfølgende
diskusjoner. Imidlertid skiller Sverige seg ut ved at det for noen regioners
vedkommende har skjedd en overføring av viktige oppgaver fra den svenske
staten til det regionale nivået, noe som hevdes å ha ført til at fokuset for
politikken har endret seg fra regionalpolitikk til regionpolitikk (Rakar og
Tallberg, 2013). I det videre rettes fokuset mot Region Skåne som i løpet
av de siste 15 årene har fått en stadig mer selvstendig rolle når det gjelder
regionale oppgaver, ansvarsområder m.m.
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Skåne utgjør den sørligste delen av Sverige. Området har knapt 1,3 millioner innbyggere der ca. 300 000 bor i Malmø, den største byen i regionen.
Regionen er nært knyttet til Danmark (Københavnområdet). Samarbeidet
har forsterket seg etter at Øresundbroen kom i år 2000. Sammen med
Stockholmsregionen og Gøteborgregionen utgjør Skåne de tre viktigste
industrielle sentrene i Sverige. Historisk sett hadde de maritime og marine
næringer stor betydning for Skåne, særlig i og rundt Malmø (Benneworth
et al., 2009). For disse næringene var det nedgangstider på 1970- og
1980-tallet. Som svar på dette startet en et regionalt samarbeidsforsøk
tidlig på 1990-tallet som ganske snart førte til at organisasjonen1 «Region
Skåne» ble etablert.
Region Skåne ble formelt etablert 1. januar 1999 etter en prøveperiode
på knapt to år. Som følge av en ny lov som ble vedtatt i 2010 (SFS 2010:630:
«Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län») ble Region Skånes ansvar
for regional utvikling gjort permanent. Region Skåne hadde altså 15-årsjubileum i 2014. Region Skåne har ansvaret for helse- og sykehusdriften i
Skåne og for utviklingen av næringsliv, kommunikasjoner, kultur og samarbeid med andre regioner i og utenfor Sverige (Region Skåne, 2013). Øverste besluttende organ i Region Skåne består av 149 «regionfullmektiger»
(«regionfullmäktige») som velges direkte av innbyggerne i regionen for en
periode på fire år. Region Skånes rolle er å virke som koordinator, inspirator og samlende kraft for Skånes 33 kommuner, myndigheter, næringsliv,
universitet og høgskoler samt organisasjoner og individ.
Formålet med denne artikkelen er altså å se nærmere på Region Skåne,
dvs. historikk, arbeidsoppgaver, organisering, resultater m.m. Følgende
problemstillinger ønskes besvart: Hva er blitt gjort? Hvilke resultater er
oppnådd? Hva kan en lære av det som har skjedd? Er det noe som kan
overføres til norske forhold? Gjennomgangen avdekker at det er mange
spørsmål og temaer som det er naturlig å berøre som for eksempel: Hva er
en region? Hva menes med regionalisering? Hvilke overordnede prinsipper
og hensyn legges til grunn for regionoppgaver?
Artikkelen er oppbygd slik. Først drøftes temaene region, regionalisering, regionoppgaver og regioninndelinger. Framstillingen er kortfattet,
og fokuset er på de nordiske landene. Deretter presenteres Region Skåne,

1

Dette beskrives nærmere i det etterfølgende.
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dvs. historikk, oppgaver, organisering og oppnådde resultater. Artikkelen
avsluttes med en diskusjon og en konklusjon. Det understrekes at omfanget
av tilgjengelig informasjon er svært stor. En har derfor måttet begrense
seg. Hovedvekten legges på Region Skånes virksomhet som offentlig aktør
innenfor «Trippel helix». Imidlertid berøres også samspillet med øvrige
aktører, dvs. privat sektor når oppgaver og resultater gjennomgås, og akademia særlig i diskusjonsdelen av artikkelen.

KORT OM REGIONER, REGIONALISERING,
REGIONOPPGAVER OG REGIONINNDELINGER
Hva er en region?
Det finnes ikke en entydig definisjon av begrepet region (av latin: strøk,
himmelretning). I norsk dagligtale er det vanlig å knytte «region» til sammenhengende landområder som er større enn kommuner, men mindre enn
fylker, eller til sammenhengende landområder som er større enn fylker, men
mindre enn nasjoner, for eksempel en landsdel. Imidlertid brukes begrepet
«region» i mange ulike sammenhenger. Det er derfor flere ulike typer av
regioner (Edling, 2013; Ellingsen og Leknes, 2008; Hansen og Sogge, 2001).
Regioner kan inndeles i homogene og funksjonelle regioner. I en homogen region er det de indre likheter som binder regionen sammen. Dette kan
være naturgitte likheter som «Fjordregionen» eller «Barskogbeltet», eller
det kan være kulturelle likheter som fellesskap i språk og/eller historie. I en
funksjonell region er det den indre samhandlingen mellom ulike deler av
regionen som binder regionen sammen, ofte mellom et senter og senterets
omland (Hansen og Sogge, 2001).
I noen land brukes begrepet region på en administrativ underinndeling av landet som alternativ til for eksempel provins, fylke eller amt. Det
er slike regioner som ofte kalles funksjonelle eller økonomiske regioner.
Funksjonelle regioner kan falle sammen med de administrative regionene,
og det er ofte et politisk ønske om at de skal gjøre det. Et felles arbeidsmarked brukes ofte som kriterium for inndeling i funksjonelle regioner
(Hansen og Sogge, 2001). Byenes pendlingsomland definerer byregioner,
et annet begrep som ofte brukes i denne sammenheng. De funksjonelle
regioner er dynamiske av natur, dvs. at de stadig er i endring. Utviklingen
av kommunikasjoner har endret og utvidet de funksjonelle regionene geografisk, noe som igjen har ført til behov for å justere de administrative
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regionene i takt med dette. Sammenslåing av administrative regioner på
ulike nivåer er et resultat av denne utviklingen.
Imidlertid finnes det enda flere typer eller inndelinger av regioner.
Hultgren (2001) opererer med fem ulike typer av regioner: (1) Historiske
regioner, som ofte er geografiske områder med samme identitet, historie
og språk og som tidligere har vært selvstyrte (for eksempel Katalonia og
Skottland); (2) Transnasjonale regioner, som ofte strekker seg over flere
land og som kan ha byttet nasjonaltilhørighet over tid opptil flere ganger
(for eksempel Alsace-Lorraine og Schleswig-Holstein); (3) Administrative
regioner, som er inndelinger på nasjonalt plan mellom lokale enheter og
nasjonalstaten, (4) Funksjonelle regioner, som er en mer moderne variant
som følge av økonomisk aktivitet og vekst rundt en større by (for eksempel London-regionen eller Paris-regionen); (5) Makroregioner, som strekker som over flere land, for eksempel Norden eller de Baltiske landene
(«Baltikum»).
I statsvitenskapelig sammenheng er regionen et geografisk, administrativt nivå mellom det lokale og det nasjonale eller mellom det nasjonale og
det globale (Hultgren, 2001).

Hva menes med regionalisering?
Den regionale utviklingen påvirkes av mange forhold, inkludert internasjonale og nasjonale utviklingstrekk, internasjonale, nasjonale og regionale
politikkvalg, og selvsagt egenskaper og strukturer i regionene selv (NOU
2004:2). I en del sammenhenger kan det være hensiktsmessig for nasjonalstaten å bruke det regionale nivået i arbeidet med å nå nasjonale mål. Ifølge
Lindstrøm et al. (1996) brukes begrepet «regionalisering» ofte som betegnelse for utvikling av institusjoner og territoriale forvaltningsregimer på
politisk nivå underordnet statsnivået.
Hansen og Sogge (2001) hevder at begrepet «regionalisering» brukes på
følgende måter:
•
•
•
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Når staten bruker regioner for å utføre oppgaver
Når regioner får oppgaver på grunn av at maktbalansen
mellom sentralt og regionalt nivå er endret i regionenes
favør
Mår nye regioner oppstår enten ved at staten definerer
dem eller at det skjer gjennom prosesser regionalt.

Dette siste kalles «regionbygging» eller «regionutvikling» og innebærer at
nye regioner oppstår og får oppgaver. Dette kan skje innenfor en nasjon
eller på tvers av nasjonsgrenser.

Hvilke overordnede prinsipper og hensyn
legges til grunn for regionoppgaver?
Ved en gjennomgang av offentlige utredningsarbeider fra 1974 og fram til
i dag (NOU 1974:53; NOU 1988:38; NOU 1992:15; NOU 1995:17; NOU
2000:22; NOU 2004:19) kommer Amdam et al. (2014) til at det er en sterk
kontinuitet når det gjelder vurderinger som bør ligge til grunn for oppgavefordelingen mellom statlig og kommunal/regional sektor, hvilke roller
regionnivået bør ha og hvilke prinsipper og kriterier som er viktige for
ivaretakelsen av disse rollene. Dette sammenfatter Amdam et al. (2014) i
tre prinsipper:
1. Oppgaver bør legges til lavest mulig effektive nivå, men
det kan ikke komme på tale å desentralisere bare for
desentraliseringens skyld
2. Staten bør ta seg av oppgaver som skal gjennomføres på
likeartet vis over hele landet
3. Oppgaver som forutsetter lokalt kjennskap og initiativ,
bør delegeres til region eller kommunenivå.
Implikasjonen av disse prinsippene er at et folkevalgt regionnivå i hovedsak bør være et governance-organ som skal ivareta funksjoner knyttet til
samordning, regional utvikling og regionale hensyn, men som også skal
tillegges de governance-oppgavene som kan løses mer effektivt på dette
nivået enn av stat og kommune (Amdam et al., 2014, s. 36).

Hvilke oppgaver (roller og funksjoner) tillegges en region?
En regions roller og funksjoner kan ifølge Amdam et al. (2014) knyttes
til følgende fire områder: (1) regionen som demokratisk arena, (2) som
tjenesteprodusent og (3) som myndighetsutøver, og som (4) planlegger og
samfunnsutvikler.
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Regioninndelinger i Norge, Finland, Danmark og Sverige

Norge
I Norge valgte en for nærmere hundre år siden fylke som begrep på den
administrative enheten mellom stat og kommune. Tidligere brukte en
betegnelsen amt, et begrep arvet fra unionen med Danmark. Når en nå
vurderer å avskaffe fylkene og erstatte dem med et mindre antall «landområder», velges betegnelsen region (Amdam et al., 2014; Melgård, 2012;
Selstad, 2004). I den pågående politiske diskusjonen legges det vekt på at
regionenes størrelse må være i forhold til hvilke ansvarsområder regionfunksjonen skal ha. Det diskuteres antall mellom fem og opp mot tjue for å
beholde fylkesgrensene som de er i dag, eventuelt justere antall fylker noe
ned. Andre ønsker ikke å ha regioner i det hele tatt, men bare to administrative nivåer, dvs. kommuner og stat, der kommunenes størrelse kan økes.
I denne forbindelse bør det nevnes at Norge er inndelt i «regioner» i
mange sammenhenger. For eksempel er Norge inndelt i 90 økonomiske regioner (Statistisk Sentralbyrå, 2000) og 104 handelsdistrikter (Store norske
leksikon, 2014a). Statens vegvesen opererer med fem regioner (Statens vegvesen, 2014). Regionene består av tre til fem fylker, og hver region er delt
inn i veiavdelinger. Spesialhelsetjenesten i Norge drives av helseforetak,
en samlebetegnelse på regionale helseforetak (RHF) og helseforetak (HF),
opprettet etter at staten tok over ansvaret fra fylkeskommunene 1. januar
2002. Spesialhelsetjenesten er organisert i fire regionale helseforetak som
igjen er eier av vel 30 helseforetak (Store norske leksikon, 2014b). Et annet
eksempel er inndelingen i bispedømmer, dvs. det området en biskop styrer.
Her er Norge inndelt i ni bispedømmer (Store norske leksikon, 2014c). For
tiden pågår en omfattende restrukturering av universitets- og høyskolesektoren i Norge (Kunnskapsdepartementet, 2014; Regjeringen.no, 2014b).
Finland
Etter årtusenskiftet har det skjedd store endringer i den finske kommunestrukturen. Etter 2002 er antall kommuner i Finland redusert fra 448 til
320 (Regjeringen.no, 2014c). Nå er Finland i gang med sin andre kommunereform siden årtusenskiftet. Den pågående reformen vil innebære en
ytterligere redusering. Nesten alle finske kommuner er blitt pålagt å utrede
sammenslåing. Etter utredningene skal kommunene avgjøre om de vil slå
seg sammen med naboene. Målet er nye kommuner som er virksomme fra
2017. Formålet med reformen er å styrke kommunenes forutsetninger for
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å kunne gi likeverdig service til sine innbyggere, gjøre samfunnsstrukturen
mer ensrettet, og å styrke det kommunale selvstyret. I tillegg er det et mål å
styrke kommunenes muligheter mht. tjenesteproduksjon, og kommunenes
evne til å kunne benytte seg av markedet. Det eksisterer ikke noe regionalt
forvaltningsnivå i Finland. Derfor har dagens finske kommuner mange
velferdsoppgaver.
Danmark
Med virkning fra 1. januar 2007 ble Danmark inndelt i fem regioner som
erstattet 13 tidligere amt. De gamle amtene og det overgripende samarbeidet mellom amtene i hovedstadsområdet ble avløst av større og mer
effektive regionsnivåer, kombinert med kommunesammenslåinger over
hele landet (Regjeringen.no, 2014d; Wikipedia, 2014a). Omorganiseringen
førte til at 270 kommuner ble erstattet av 98 kommuner, og 15 «statsamter»
(tilsvarende de norske fylkesmannsembeter) ble avløst av fem regionale
«statforvaltninger»: (1) Et folkevalgt «regionsråd», (2) En statsforvaltning
med en representant utnevnt av «Indenrigsministeriet», (3) En arbeidsmarkedsregion og (4) Et regionalt trafikkselskap.
Sverige
Sveriges administrative inndeling for regionale beslutninger består i dag av
len (fylker), kommuner og i noen tilfeller også regioner (Regjeringen.no,
2014e; Wilkipedia, 2014b; Wilkipedia, 2014c). I 2014 hadde Sverige 290
kommuner og 21 len. Lenene svarer til nåværende norske fylker. Hvert len
har et administrasjonssentrum. Statens representanter i hvert len er «länsstyrelsen» (fylkesmannen). I hvert len finnes landsting (fylkesting) som er
regionale folkevalgte organer med ansvar for visse samfunnsoppgaver, først
og fremst helsetjenester inkludert tannhelsetjenester, samt kultur, lokaltrafikk
og regionplanlegging. Figur 1 gir en oversikt over de svenske lenene.
I desember 2012 ble SOU 2012:81: «Statens regionala förvaltning – förslag
till en angelägen reform» lagt fram. I utredningen foreslås det å redusere
lensstyrene fra 21 til 11 og å gi flere statlige myndigheter en felles regional
inndeling. Det foreslås også å begrense oppdraget til fylkesmennene og
flytte det regionale utviklingsarbeidet til landstingene med virkning fra
1. januar 2015. Disse forslagene kan relateres til prøveordninger («regionforsøk») og senere permanente endringer for noen svenske regioner (Wikipedia, 2014d),
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Figur 1: Oversikt over de 21 svenske lenene.
Kilde: http://www.worldatlas.com/webimage/
countrys/europe/lgcolor/secounties.htm
(Nedlastet 28.12.2014).
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Etter at Skåne län2 og Västra Götalands län ble dannet i 1997/1998,
ble ansvaret for regional utvikling overført fra de statlige «länsstyrelsene»
(fylkesmennene) til landstingene (fylkestingene) i et såkalt «regionforsøk».
Disse landstingene ble da kalt Region Skåne og Västra Götalandsregionen.
Disse forsøksordningene ble gjort permanente ved at den svenske Riksdagen den 3. juni 2010 vedtok en ny lov (SFS 2010:630: «Lag om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län»). Loven trådte i kraft 1. januar 2011 og omfatter Gotlands, Skåne, Hallands og Västra Gøtalands län. Loven vektlegger regionalt utviklingsarbeid («tilväxtarbete») der siktemålet er å skape
bærekraftig regional vekst og utvikling.
Det regionale oppdraget for de landsting som omfattes av denne loven,
har i tillegg til tradisjonelle oppgaver som for eksempel helse- og sjukehusvesen, et spesielt ansvar for å utarbeide og vedta en strategi for lenets
(fylkets) utvikling, samt å samordne innsatsen for at strategien skal kunne
gjennomføres. Regionene kan vedta bruken av visse statlige midler for regional utvikling og har også som oppgaver å følge opp, evaluere og årlig
rapportere resultatene av det regionale utviklingsarbeidet. Innenfor EU’s
strukturfondsprogram har regionene fått i oppgave å utarbeide og vedta
lensplaner (fylkesplaner) for regional transportinfrastruktur. Deres øverste
besluttende organ kalles «regionfullmäktige» og den iverksettende politiske
ledelsen kalles «regionstyrelsen».

REGION SKÅNE
Kort historikk
Skåne län ble dannet i 1997 ved av de to lenene Malmöhus län og Kristianstads
län ble slått sammen. Hovedgrunnen for den nye inndelingen var at Skåne
naturlig kunne oppfattes som én arbeidsmarkedsregion. Det var derfor behov
for overordnet planlegging for området (NOU 1997:12). En rekke organer
hadde over tid arbeidet for en bedre og mer helhetlig planlegging i regionen.
En såkalt «fempartsgruppe» som bestod av landstingene i Kristanstad og
Malmøhus, Malmö kommune og kommuneforbundene i de to lenene, hadde vært mest konkret i sine konklusjoner. «Fempartsgruppen» foreslo i 1992
bl.a. at det skulle settes i gang forsøksvirksomhet med en oppgavefordeling

2

Dette utdypes i det etterfølgende.
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som hadde hele Skåneregionen som utgangspunkt. «Fempartsgruppen» ble
erstattet av Skånestyrelsen med virkning fra 1. januar 1995.
Skånestyrelsen ble sammensatt slik at den var representativ både i forhold til politisk oppslutning og geografi i regionen. Styrelsen var bygget på
et frivillig samarbeid mellom kommunale og landstingskommunale myndigheter. Styrelsen fikk i oppdrag å samordne og integrere regionale utviklingsspørsmål innenfor områdene trafikk, miljø, turisme, planlegging,
høyere utdanning, forskning og kultur, samt å ivareta regionens interesser
utad.
Parallelt med dette ble prosjektet «Landstinget Skåne» igangsatt. Dette
prosjektet hadde som siktemål å samordne sykehus- og sunnhetsplanleggingen, samt tannhelsetjenesten i regionen. De to landstingene og Malmø
kommune var ansvarlige myndigheter og samarbeidspartnere i prosjektet.
De to prosjektene ivaretok ulike sider av de regionale oppgavene.
Skånestyrelsen var rettet inn mot regionale utviklings- og planleggingsoppgaver, mens prosjektet «Landstinget Skåne» fokuserte på samordning
av regionale serviceoppgaver rettet mot innbyggerne.
Etter forslag fra den svenske regjeringens startet en i 1997 arbeidet med
en sammenslutning av de to landstingene (Malmöhus län og Kristianstads
län) med valg til én politisk forsamling. Interimorganet ble valgt av og blant
landstingsmedlemmene og skulle i en overgangsperiode frem til sammenslutningen suksessivt overta oppgaver fra de gamle landstingene. I regjeringens forslag til sammenslutning ble det pekt på at Skåne er en region
med sterk kulturell identitet og en naturlig enhet i forhold til de regionale
forvaltningsoppgavene.
Fra først av var Region Skåne en forsøksordning basert på et regionforbund av Skånes 33 kommuner, Malmøhus läns landsting, Kristianstads
läns landsting og sjukehusvesenet i Malmø. Men etter en prøveperiode på
to år ble de to lenene slått sammen til ett len, Skåne län, og Region Skåne
ble formelt etablert 1. januar 1999. Som følge av den nye loven som ble vedtatt i 2010 (SFS 2010:630: «Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län»)
ble Region Skånes ansvar for regional utvikling gjort permanent.

En kort beskrivelse av Region Skåne og omgivelsene
Skåne län er det sydligste av Sveriges len og er altså en sammenslutning av
de to tidligere lenene Kristianstads län og Malmøhus län. Skåne län har et
areal på 11 027 km2, består av 33 kommuner og har knapt 1,3 milioner inn282

byggere3, omtrent 13 prosent av Sveriges befolkning. Malmø er residensby
for Region Skåne, men Skånestyrelsen har også kontor i Kristianstad. De
største byene er Malmø (300 000), Helsingborg (140 000), Lund (110 000)
og Kristianstad (80 000). I Region Skåne er det tre flyplasser (Malmø,
Ängelholm og Kristianstad Østerlen Airport). Dessuten er det kort avstand
til København flyplass (Kastrup). Malmø (Skåne) forbindes med København (Kastrup) via Øresundforbindelsen som er en 15,9 km lang strekning
med jernbane og motorvei over og under Øresund. Jernbanen er dobbeltsporet og kalles for Øresundbanen. Motorveien er en del av Europavei 20.
Øresundbroen er den lengste i Norden (7 850 meter lang). Avstanden fra
Malmø til København flyplass (Kastrup) er ca. 34 km og reisetiden ca. 30
minutter. Det er et svært godt togtilbud i området (Skånetrafiken, jfr. det
etterfølgende). Det er også godt utbygd kollektivtilbud mellom Region
Skåne og øvrige deler av Sverige. Det samme gjelder veiforbindelser.
Region Skåne inngår som del av Øresundsregionen som er Skandinavias
største samarbeidsregion med 3,5 millioner innbyggere, bundet sammen
geografisk av Øresundbroen. Området er politisk delt mellom Danmark
(hvor 2/3 av befolkningen bor) og Sverige (Skåne Region). Området omfatter Skåne og Sjælland. Viktige byer i regionen er København, Malmø, Lund,
Helsingborg og Roskilde.
Et voksende samarbeid mellom næringsliv og myndigheter i regionen
har skutt fart etter åpningen av Øresundbroen sommeren 2000. Mht. akademia har Øresundsregionen totalt 15 universiteter med til sammen
120 000 studenter samt 10 000 forskere og undervisere. Lærestedene samarbeider gjennom Øresunduniversitetet. Skandinavias eldste forskningspark er Ideon i Lund. I Danmark ses regionsamarbeidet som en måte å
styrke Københavns posisjon på. København flyplass (Kastrup) ligger sentralt i regionen midt mellom Malmö og København. Velutdannet arbeidskraft fra universitetene i Skåne fyller behovet for IT-eksperter på den danske
siden. Billige boliger, hytter og flotte naturområder trekker danskene til
Skåne i stigende antall. For Skåne betyr regionsamarbeidet at området blir
del av en europeisk hovedstadsregion og ikke en perifer del av det svenske
riket (sett fra Stockholm).

3

Ved årsskiftet 2013/2014 hadde Skåne 1 274 069 innbyggere.
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Region Skåne – kort om oppgavene
Ifølge paragraf nr. 5 i SFS 2010:630 («Lag om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län») har Region Skåne følgende overordnede oppgaver:
1. Utarbeide og vedta en strategi for lenets utvikling og
samordne innsatsen for gjennomføringen av strategien
2. Beslutte mht. anvendelsen av bestemte statlige midler for
vekstarbeid (i samvirke med lenets kommuner, lensstyrelsen og øvrige berørte statlige myndigheter)
3. Følge opp, evaluere og gi årlige tilbakemeldinger til
regjeringen om resultatene av det regionale utviklings-/
vekstarbeidet.
Region Skånes rolle er å virke som koordinator, inspirator og samlende
kraft for Skånes 33 kommuner, myndigheter, næringsliv, universiteter og
høgskoler samt organisasjoner og individ. Oppdraget går ut på å fremme
helse, bærekraftig utvikling og vekst i Skåne. Region Skåne er ansvarlig for
helse- og sykehusdrift i regionen og for utviklingen av kommunikasjoner
(kollektivtrafikk), næringsliv, kultur, infrastruktur, samfunnsplanlegging,
miljø- og klimaspørsmål, og samarbeid med andre regioner i og utenfor
Sverige.

Region Skåne – organisering
Region Skånes øverste besluttende organ kalles «regionfullmäktige» og
den iverksettende politiske ledelsen kalles «regionstyrelsen». Figur 2 gir
en oversikt over organiseringen av politiske organer i Region Skåne. Det
øverste besluttende organet består av 149 «regionfullmektiger» som velges
direkte av innbyggerne i regionen for en periode på fire år. «Regionstyrelsen» er Region Skånes «regjering» og består av 15 representanter (og
15 vararepresentanter). «Regionstyrelsen» leder og samordner forvaltningen av Region Skånes interesser og har oversikt over virksomheten.
Sammensetningen av «regionstyrelsen» avhenger av sammensetningen av
«regionfullmektiger».
«Regionfullmäktige» fatter vedtak om budsjett og innretning for
Region Skånes ulike virksomheter. De fleste beslutninger baseres på forslag som «regionstyrelsen» legger fram, og gjelder alt fra helsevesen og
kollektivtrafikk til regional utvikling og kultur. Region Skånes øverste
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besluttende organ fatter vedtak om budsjettet og hvor mye skatt innbyggerne i Skåne skal betale for å finansiere de ulike virksomhetene.
Region Skåne er Skånes største arbetsgiver med 31 400 ansatte. Administrasjonen (forvaltningen) ledes av regiondirektøren. Forvaltningens rolle
er å skaffe til veie underlag for politiske beslutinger og iverksette tiltak
(«gjennomføre beslutningene»). Region Skåne har ti forvaltningsenheter.

Figur 2: Oversikt over organiseringen av politiske organer i Region Skåne.
Kilde: http://www.skane.se/organisation-politik/Ekonomi-och-uppfoljning/
Budget/Budget-2014/?highlight=budget+2014 (Nedlastet 20.11.2014).
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To av disse, «patientnämndens kansli» («pasientnemndens sekretariat») og
«revisionskontoret», er direkte underlagt «regionfullmäktige». De øvrige
åtte er underlagt regiondirektøren. Figur 3 gir en oversikt over organiseringen av Region
Skånes administrasjon
(forvaltningen).
Region Skåne eier
også helt eller delvis
ganske mange selskaper.
Innenfor enkelte områder har en knyttet til
seg eksperter som gir råd
og idéer mht. problemstillinger som en arbeider med.

REGION SKÅNE
– KORT OM
STRATEGISK
STYRINGSSYSTEM
OG OPPNÅDDE
RESULTATER
Region Skånes oppdrag
er å fremme helse,
bærekraftig utvikling og
vekst sammen med andre
Figur 3: Oversikt over organiseringen av
aktører i Skåne. Region
administrasjonen (forvaltningen)
Skånes løfte til innbygav Region Skåne. Kilde: http://www.skane.
gerne er å finansiere og
se/organisation-politik/Organisation/
tilby godt helsevesen og
(Nedlastet 20.11.2014).
sjukepleie, gode kommunikasjoner, opplevelser, og gjennomføre tiltak som fører til økt vekst samt miljøfremmende reformer for at regionen
skal bli blant de mest attraktive i Europa (Region Skåne, 2013).
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Kort om Region Skånes strategisk styringssystem
Region Skånes «strategikart» beskriver visjon, virksomhetsidé, kjennetegn
(karakteristikker), mål og måltall (ønsket nivå på målene). Styringsverktøyet angir retningen for organisasjonens ulike enheter for ulike områder.
Strategikartet danner rammeverket for prioriteringer og utgjør «en rød
tråd» for hele budsjetterings- og oppfølgingsprosessen. «Strategikarta»
eller balansert målstyringssystem, handlingsplaner m.m. framgår av årsregnskapet for 2013 (Region Skåne, 2013) og budsjettet for 2014 inklusiv
virksomhetsplanen for 2015–2016 (Region Skåne, 2014b).
Region Skåne har følgende visjon: «Skåne – livskvalitet i verdensklassen».
Dette er formulert som tre overordnede mål: (1) «Skåne skal tilby livskvalitet i verdensklasse», (2) «Skåne skal være Europas mest innovative og
attraktive region i 2020», og (3) «Skåne skal være fritt for fossilbrensel i
2020». Forretningsidéen (virksomhetsidéen) er formulert slik: «Region
Skåne står for helse, bærekraftig utvikling, innovasjon, toleranse og vekst».

Figur 4a: Strategikart 2014–2016 – fra visjon til mål («Medborgarperspektivet»)
Kilde: http://www.skane.se/organisation-politik/Ekonomi-och-uppfoljning/
Budget/Budget-2014/?highlight=budget+2014 (Nedlastet 20.11.2014).

287

Region Skånes overordnede mål er knyttet til følgende seks temaer:
(1) Fornøyde innbyggere («Nöjda medborgare»), (2) En effektiv virksomhet med høy kvalitet, (3) En driftig utviklingsaktør, (4) Kompetente, stolte
og motiverte medarbeidere, (5) Virksomhet og resultat i fokus, og (6) Sterk
økonomi over tid (langsiktighet). Underliggende mål er knyttet opp mot
disse seks hovedmålene og relatert til fire perspektiver i Region Skånes
målstyringssystem: (1) «Medborgarperspektivet», (2) «Verksamhetsperspektivet», (3) «Medarbetarperspektivet» og (4) «Ekonomiperspektivet».
Sammenhengene mellom temaer og mål framgår av figur 4 som av her er
inndelt i fire figurer (a–d), dvs. én figur for hvert av de fire perspektivene.
«Medborgarperspektivet» avdekker forventninger og behov som innbyggerne og samarbeidspartnerne har overfor Region Skåne og gir kunnskap om hva som er avgjørende for å oppfylle det demokratiske oppdraget.

Figur 4b: Strategikart 2014–2016 – fra visjon til mål («Verksamhetsperspektivet»)
Kilde: http://www.skane.se/organisation-politik/Ekonomi-och-uppfoljning/
Budget/Budget-2014/?highlight=budget+2014 (Nedlastet 20.11.2014).
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Figur 4a viser at «Medborgarperspektivets» overordnede mål er «Nøjda
medborgare». I tillegg opereres det med sju underliggende mål. For hvert
mål gis det informasjon om nåsituasjonen. For eksempel oppgis det at
«Befolkningens förtroende» (tillit) nå ligger i gjennomsnitt på 64 (på en
skala fra 0 til 100), men varierer ganske mye når det gjelder Region Skånes
ulike virksomhetsområder. Det oppgis ikke noe ønsket nivå eller «mål» for
de ulike delmålene for eksempel for «Befolkningens förtroende» (tillit).
Dette kommer trolig av at det er så mange områder som er involvert, at
framstillingen ville ha blitt for uoversiktlig. Dessuten kan en jo hevde at det
er snakk om et åpent mål der en ikke kan si seg fornøyd med mindre en
oppnår en meget høy skåre, kanskje 85–95? (Skalaen er fortsatt fra 0 til
100.)
Tilsvarende informasjon finnes for de øvrige tre perspektivene, for hovedmålene og for de underliggende målene eller delmålene. «Verksamhetsperspektivet» beskriver hvordan ressursene skal anvendes for å nå målene

Figur 4c: Strategikart 2014–2016 – fra visjon til mål («Medarbetarperspektivet»)
Kilde: http://www.skane.se/organisation-politik/Ekonomi-och-uppfoljning/
Budget/Budget-2014/?highlight=budget+2014 (Nedlastet 20.11.2014).
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Figur 4d: Strategikart 2014–2016 – fra visjon til mål («Ekonomiperspektivet»)
Kilde: http://www.skane.se/organisation-politik/Ekonomi-och-uppfoljning/
Budget/Budget-2014/?highlight=budget+2014 (Nedlastet 20.11.2014).

og innfri innbyggernes og andre interessenters forventninger. «Medarbetarperspektivet» beskriver Region Skånes ivaretakelse og utvikling av medarbeidernes kompetanse, engasjement og anvarsfølelse som ledd i å oppnå
mål og visjon. «Ekonomiperspektivet» beskriver hvordan Region Skåne
skal økonomisere med tilgjengelige ressurser. Figurene 4b–4d viser at
det for to av perspektivene opereres med to hovedmål. Dette gjelder for
«Verksamhetsperspektivet» og «Medarbetarperspektivet». For «Ekonomiperspektivet» har en ett hovedmål. «Verksamhetsperspektivets» to hovedmål er: (1) «En effektiv verksamhet med høg kvalitet» og (2) «En drivende
utviklingsaktør». «Medarbetarperspektivets» to hovedmål er: (1) «Verksamhet og resultat i fokus» og (2) «Kompetenta, stolta och motiverade
medarbetare». For «Ekonomiperspektivet» har man følgende hovedmål:
«Långsigtigt stark ekonomi». For alle hovedmålene finnes underliggende
mål, jfr. figurene 4b–4d.
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Resultater
Det foreligger svært mye informasjon knyttet til oppnådde resultater. Derfor presenteres her bare noen eksempler på hovedresultater. Disse er inndelt i tre deler: (1) Oppnådde resultater sammenholdt med planer og mål,
(2) Hovedresultater fra en OECD-rapport (OECD, 2012), og (3) Analyseresultater av Region Skånes posisjon i det svenske innovasjonssystemet.
Oppnådde resultater sammenholdt med planer og mål
Det er gjennomført flere markedsundersøkelser under betegnelsen
«Skåneenkäten» (Region Skåne, 2014c). For å fange opp innbyggernes sammenfattede oppfatninger av Skåne stilles følgende spørsmål: (1) Hvordan
trives du alt i alt å bo i Skåne? (2) Hvor fornøyd er du med tilværet? Begge
de to spørsmålene er knyttet til «Medborgarperspektivet» og det overordnede målet «Fornøyde innbyggere», jfr. figur 4a. Tabell 1 viser svarfordelingene for spørsmål nr. 1 og tabell 2 for spørsmål nr. 2. Det opereres
med fire svarmuligheter hvor 1=Svært dårlig og 4=Svært bra. Det foreligger
tre målinger (T1=Første tertial, T2=Andre tertial og T3=Tredje tertial).

Tabell 1: Hvordan trives du alt i alt å bo i Skåne? Prosentvis fordeling (n=3685).
Kilde: Skåneenkäten 2014 Tertial 2
Svært
dårlig (1)

(2)

(3)

Svært
bra (4)

Vet
ikke

Gjennomsnitt

2014 T2 *)

1

7

33

59

0

3,5

2014 T1

1

3

34

62

1

3,6

2013 T3

1

7

34

58

1

3,5

*) T står for tertial, dvs. T1=Første tertial, etc.

Tabell 1 indikerer at innbyggerne i stor grad trives med å bo i Skåne. Et
gjennomsnitt på 3,5–3,6 på en skala fra 1 til 4 eller ca. 85 på en skala fra 0
til 100 må sies å være et godt4 resultat. Svarfordelingen på spørsmål nr. 2 gir
4

En kan sammenholde resultatene med funn gjort i ulike kundebarometer. Resultater
som overstiger 70 på en skala fra 0 til 100, oppfattes vanligvis som høyst tilfredsstillende
(Helgesen, 2007; Helgesen og Nesset, 2007; Helgesen og Valderhaug, 2014).
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Tabell 2: Hvor fornøyd er du med tilværet? Prosentvis fordeling (n=3685).
Kilde: Skåneenkäten 2014 Tertial 2
Svært
dårlig (1)

(2)

(3)

Svært
bra (4)

Vet
ikke

Gjennomsnitt

2014 T2 *)

0

2

18

80

0

3,8

2014 T1

0

2

17

81

1

3,8

2013 T3

0

3

18

79

0

3,8

*) T står for tertial, dvs. T1=Første tertial, etc.

et gjennomsnitt på ca. 3,8 eller ca. 93 på en skala fra 0 til 100. Dette må vel
også kunne betegnes som høyt. Imidlertid er det her ikke annet sammenlikningsgrunnlag enn utviklingen over tid.
To andre mål under «Medborgarperspektivet» gjelder «økt tillit» («förtroende») og «økt opplevd tilgjengelighet». For disse to delmålene finnes
det sammenliknbare tall for det svenske helsevesenet (Region Skåne 2013).
Tabell 3 viser pasientopplevd kvalitet mht. tillit («förtroende») for noen
utvalgte helsetjenester. Region Skånes oppnådde resultat vises først med
gjennomsnittet for Sverige i parentes. Skalaen er fra 0 til 100. Tabell 4 viser
tilsvarende resultater for opplevd tilgjengelighet. Når det gjelder «tillit»,
har Region Skåne oppnådd høyere skårer enn gjennomsnittet for Sverige
samlet for 4 av 10 indikatorer, samme skårer for 4 av 10 indikatorer og
lavere skårer for 2 av 10 indikatorer. Forskjellene er så små at de neppe er
«signifikante». En tilsvarende konklusjon kan nok også trekkes for pasientopplevd kvalitet mht. tilgjengelighet. Målene for Region Skåne er å oppnå
«økt tillit» («förtroende») og «økt opplevd tilgjengelighet». Dette er nok
ikke oppnådd fordi indikatorene har vært ganske så stabile og således ikke
økt i verdi i løpet av treårsperioden (2011–2013).
I markedsundersøkelsene «Skåneenkäten» er det også stilt flere spørsmål
knyttet til «Verksamhetsperspektivet», jfr. figur 4b. Ett av spørsmålene er
som følger: Hvor fornøyd er du med følgende der du bor: (a) Helsevesenet,
(b) Kulturtilbudet, og (3) Kollektivtrafikken? (Region Skåne, 2014c).
Spørsmålet fanger altså opp innbyggernes holdninger (tilfredshet) med
hvert av de tre virksomhetsområdene som Region Skåne arbeider med. Det
var fire svarmuligheter hvor 1=Svært dårlig og 4=Svært bra. Tabell 5 viser
fordelingene for de tre virkeområdene for andre tertial 2014. Oppnådde
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Tabell 3: Pasientopplevd kvalitet mht. tillit («förtroende») for noen utvalgte
helsetjenester. Kilde: Region Skåne (2013) hvor tallene er hentet
fra Nationell Patientenkät.
Virksomhet

Indikator 2011*)

Indikator 2012*)

Indikator 2013*)

Akuttmottak

86 (85)

84 (85)

86 (86)

Ambulansetjenester

96 (96)

96 (95)

Ingen måling

Barnehelsetjenester (BVC)

91 (91)

Ingen måling

92 (91)

Primærhelsetjenester

84 (85)

85 (84)

85 (85)

*) Tallene i parentes er oppnådde gjennomsnittstall for Sverige samlet, mens det første tallet er det som
ble oppnådd av Region Skåne.

Tabell 4: Pasientopplevd kvalitet mht. tilgjengelighet for noen utvalgte
helsetjenester. Kilde: Region Skåne (2013) hvor tallene er hentet
fra Nationell Patientenkät.
Virksomhet

Indikator 2011*)

Indikator 2012*)

Indikator 2013*)

Akuttmottak

65 (67)

66 (68)

67 (66)

Ambulansetjenester

90 (91)

91 (89)

Ingen måling

Barnehelsetjenester (BVC)

91 (91)

Ingen måling

54 (54)

Primærhelsetjenester

78 (81)

78 (80)

77 (79)

*) Tallene i parentes er oppnådde gjennomsnittstall for Sverige samlet, mens det første tallet er det som
ble oppnådd av Region Skåne.

Tabell 5: Hvor fornøyd er du med følgende der du bor?
Prosentvis fordeling (n=3685). Kilde: Skåneenkäten 2014 Tertial
Svært
dårlig
(1)

(2)

(3)

8

23

46

23

Kulturtilbudet

6

27

45

Kollektivtrafikken

10

26

36

Helsevesenet

Svært Vet
bra Ikke
(4)

Gjennom- Gjennom- Gjennomsnitt
snitt
snitt
2014
2014
2013
T2
T1
T3

2

2,8

2,9

2,8

22

9

2,8

2,8

2,7

28

10

2,8

2,9

2,8

*) T står for tertial, dvs. T1=Første tertial, etc.
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gjennomsnittsverdier vises til høyre i tabellen, dvs. for andre tertial 2014,
første tertial 2014 og for tredje tertial 2013.
Tabell 5 viser at innbyggerne har ganske stabile oppfatninger når det
gjelder tilfredsheten med Region Skånes tjenestetilbud. Men gjennomsnitter på 2,8 på en skala fra 1 til 4 eller ca. 60 på en skala fra 0 til 100 kan en
vel ikke si seg fornøyd med?
For «Medarbetarperspektivets» mål foretas det også undersøkelser
(Region Skåne, 2013). Annet hvert år gjennomføres omfattende medarbeiderundersøkelser. Målet benevnt «Det dynamiska fokustalet i medarbetarundersökingen» er et veiet gjennomsnitt av resultatene fra
undersøkelsen, jfr. figur 4c. Ved siste måling var gjennomsnittet 66,3
for Skåne Region samlet. For målet «Värdet på faktorn lederskap i medarbetarundersökingen» var gjennomsnittsverdien 65,9.
For «Ekonomiperspektivet» opereres det med tre underliggende mål,
jfr. figur 4d. Resultatmålet på minst 2 % av de samlede inntektene m.m.
innen 5 år kan først avleses i 2017 da utgangspunktet er år 2013. Imidlertid
er målet allerede oppfylt hvis en ser bort fra endrede beregningsregler for
framtidige pensjonsforpliktelser. Det samme gjelder for målet mht. finansiering av investeringer. Region Skånes skattesats var i 2013 ca. 8 % lavere
enn gjennomsnittet for alle regioner/fylker i Sverige (Region Skåne, 2013).
Dermed var også det tredje økonomimålet oppnådd.

Figur 5: Volumutviklingen av bruttoregionalproduktet for årene 2001–2011
(Indeks 2001=100, 2005 årspriser). Kilde: http://www.skane.se/
organisation-politik/Organisation/ (Nedlastet 12.12.2014).
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Bruttoregionalproduktet (BRP) er et annet mål innenfor «det finansielle
perspektivet» og utgjør den samlede verdien på alle varer og tjenester som
produseres i en region (Region Skåne 2014d). BRP kan derfor oppfattes
som et mål på den økonomiske utviklingen i en region. Skåne har stort sett
fulgt utviklingen for Sverige samlet i perioden 2001–2011, jfr. figur 5. Veksten har vært lavere i den danske delen av Øresundregionen enn i Skåne og
for Sverige samlet. I perioden 2001–2011 vokste Skånes BRP med 41 %,
Stockholms med 41 % og den danske delen av Øresundregionen med 11 %.
Imidlertid har befolkningstilveksten i Skåne vært større enn for Sverige
toralt sett. Dette har ført til en svakere utvikling for Skåne enn for Sverige
samlet når det gjelder BRP per innbygger. I år 2011 utgjorde Skånes BRP
ca. 11,4 % av Sveriges BNP (brutto nasjonalprodukt) mens befolkningsandelen var på ca. 13,2 %.
Hovedresultater fra en OECD-rapport (OECD, 2012)
OECD la i 2012 fram en rapport om Skåne (OECD Territorial Reviews:
Skåne, Sweden).
Her konkulderer OECD med at Skåne er én av de mest framstående
regionene i verden når det gjelder innovasjon og teknologi (OECD, 2012).
Skåne er godt posisjonert for å kunne bli én av OECDs mest konkurransedyktige regioner. På begge sider av Øresund vokser «Medicon Valley»
fram, et internasjonalt kjent område for utdanning, forskning og foretaksomhet innenfor helsevesen og sjukepleie. Skåne har store muligheter innenfor «life science» og medisin de nærmeste tjue årene. Dette har sammenheng med de store satsingene som er gjennomført de senere årene.
Grenseregionen Øresund gir synergieffekter med et stort felles arbeidsmarked (Skåne og Københavnsregionen). Det er god tilgjengelighet til
regionen via havner og flyplasser. Ifølge rapporten kan Region Skåne tiltrekke seg store forskningssatsinger og foretak, både globale foretak og
innovative, mindre foretak.
Til tross for at Region Skåne har oppnådd en positiv regional utvikling,
står en likevel overfor en del utfordringer. Selv om Skåne har høyere økonomisk produktivitet enn mange andre regioner innenfor EU, er situasjonen ikke tilfredsstillende sammenholdt med andre svenske regioner ved
at Region Skåne ligger under landsgjennomsnittet (OECD, 2012). Ifølge
OECD (2012) skyldes den relativt lave produktiviteten i Skånes ganske høy
arbeidsledighet, særlig blant unge arbeidstakere. Innflyttingen til regionen
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forsterker problemet. OECD hevder derfor at det er behov for flere entreprenører og innovative foretak. OECD hevder at vekstorienteringen er svak
i nye foretak. Region Skåne bør derfor gjøre mer for å styrke innovasjonsarbeidet for å skape flere arbeidsplasser og ytterligere vekst i regionen.
Beliggenheten som del av Øresundregionen bør utnyttes enda bedre for
å påskynde framgangen. Det er behov for å utvide tilbudet innenfor utdanningssystemet når det gjelder innovasjon og entreprenørskap, kanskje
særlig for tilflyttere og de mest isolerte gruppene. Selv om det er nærhet til
store byer som Malmø og København, er det likevel behov for kulturelle
tilbud, internasjonale skoler etc. for å tiltrekke seg høyt kvalifisert arbeidskraft. OECD (2012) hevder at det er behov for mer langsiktig strategisk
planlegging for regionen.
Analyser av Skånes posisjon i det svenske innovasjonssystemet
Det svenske innovasjonssystemet er blant de mest studerte i Europa (Strand
og Leydesdorff, 2013). Sentralt i dette arbeidet finner vi Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) instituttet ved universitetet i Lund. Dette forskningsinstituttet for innovasjon
er blant de største og mest toneangivende i Europa. En rekke av studiene
har fokusert på ulike svenske industrisektorer. For Region Skåne er den
bioteknologiske sektoren mest relevant. Denne sektoren er analysert av
eksempelvis Rosiello (2007) som drøfter rollen til offentlige forskningsorganisasjoner og samspillet med dedikerte bioteknologiske selskaper i
Danmark og Sverige. Brink et al. (2007) analyser hvordan myndighetene
kan bidra til å styrke den bioteknologiske sektoren i en region. Konklusjonen er at myndighetene må oppmuntre til samlokalisering av forskningsinstitusjoner, teknologiselskaper og oppstartselskaper. Moodysson et al.
(2008) studerer forholdet mellom lokale (nære) og fjerne læringsprosesser
og benytter en oppdeling i analytisk og syntetisk (funksjonell) kunnskap.
De demonstrerer ved å bruke Medicon Valley i Skåne som eksempel at
samspill mellom global analytisk kunnskap og lokal syntetisk er fordelaktig
for å legge til rette for innovasjon.
De ulike rollene til Lunds universitet i Skånes innovasjonssystem er
analysert av Benneworth et al. (2009). De drøfter utvikling fra et klassisk
«Humboltsk» universitet til et mer entreprenørielt universitet med bred
kontaktflate overfor regional industri. Cooke (2005) har påvist at utvikling
av nye selskaper innenfor bioteknologi som regel skjer i nær tilknytning til
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verdensledende kunnskapsmiljøer. I Skåne er det universitetet i Lund som
har denne rollen som globalt kunnskaps-nav. En annen viktig rolle er spilt
av de store farmasøytiske selskapene som eksempelvis Astra og Pharmacia.
De har begge store forskningslaboratorier som er lokalisert til Lund.
Dannelsen av ulike regionale innovasjonssystem og drøfting av ulike
klynge-initiativ i Sverige er beskrevet av Lundquist og Power (2002)
samt Hallencreutzer og Power (2003). Lundquist og Power karakteriserer
Medicon Vally i Øresunds regionen som et typisk «top-down» klyngeinitiativ med vekt på merkevarebygging og en visjon om å gjøre Medicon
Valley til et internasjonalt attraktivt område for etablering av farmasøytisk
og medisinsk teknologi.
Basert på registerdata har Asheim og Gertler (2005) og Martin (2012)
karakterisert kunnskapsbasen til ulike deler av det Svenske innovasjonssystem. De utvider kunnskapstypene til å omfatte syntetisk, analytisk og
symbolsk (artistisk) kunnskap. Martin (2012) finner at Skåne har et høyt
nivå av analytisk og symbolsk kunnskapsbase, men at syntetisk kunnskap
er lite dominerende. Kunnskapsbasen til innovasjonssystemet i Skåne er
analysert av Martin og Moodysson (2011). De finner at den bioteknologiske
klyngen i Skåne har en analytisk kunnskapsbase og at selskapene i denne
klyngen derfor er mindre avhengig av fysisk nærhet til kunnskapsinstitusjoner enn de mer syntetisk dominerte klyngene, eksempelvis IKT klyngen.
Alle disse publikasjonene gir kunnskap om sammenhenger som er relevante for regional næringsutvikling. Imidlertid savnes en analyse som tar
for seg hele Øresund-regionen. En Triple helix analyse av hele Øresundregionen med data både fra Danmark og Sverige ville trolig kunne bekrefte
denne regionens status som én av Europas mest innovative regioner. Én av
forfatterne (Strand) har sammen med Leydesdorff gjort et forarbeid for å
starte et slikt forskingsprosjekt, men prosjektet ble ikke realisert grunnet
vanskelig tilgang på data fra dansk side. Dette skyldes omorganiseringen
som resulterte i at Danmark nå har 5 regioner med virkning per 1. januar
2007, jfr. diskusjonen ovenfor. Synergi i svenske regioner er nylig blitt
analysert av Leydesdorff og Strand (2013). Denne analysen er basert på
Trippel Helix teori (Etzkowitz og Leydesdorff, 2000) og bygger på data fra
alle svenske selskaper registrert i 2009. Det benyttes entropistatistikk for å
estimere graden av koordinering mellom geografisk plassering, industrikode og selskapsstørrelse. Resultatene fra denne analysen viser at koordineringen av disse parameterne er høyest i følgende tre len: Stockholms län,
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Västre Götalands län og Skåne län. En slik koordinering er i flere studier
benyttet som en indikator for effektivitet i innovasjonssystemet (Lengyel og
Leydesdorff, 2011; Leydesdorff, 2006). Geografiske områder med et høyt
synerginivå er tolket som mer effektive enn områder med lavere synergi,
og dette sikrer en effektiv bruk av de private og offentlige ressursene avsatt
til innovasjon. Det er med andre ord en balanse mellom de tre aktørene i
Triple Helix modellen: akademia, myndigheter og næringsliv.
Triple helix indikatoren som tilkjennegir at selskap av alle størrelser er
fordelt over alle kommuner i et fylke, har i Leydesdorff og Strand (2013)
det høyeste nivået i Skåne sammenlignet med andre svenske län. Parameteren som indikerer nivået av sektoriell diversifikasjon på fylkesnivå,
er også høyest i Skåne. Indikatorene for «clustering», dvs. en kombinasjon
av geografisk plassering og selskaps størrelse samt av geografi og industrikoder viser seg og å være høyest i Skåne. Basert på denne Triple helix
analysen av de regionale innovasjonssystemene i Sverige, framstår Skåne
som ett av de tre kraftsentrene i det svenske systemet. Det bør og nevnes at
disse resultatene er stabile over ulike geografiske skalaer.
I Eurostats analyse av de mest FoU intensive regionene i Europa
(Eurostat, 2011) har Sydsverige (NUTS 2), som omfatter Skåne, det høyeste
nivået, tett fulgt av Stockholm og Västsverige. En annen innovasjonsindikator er Eurostats indikator for EPO patenter5 pr. million innbyggere (EU
2014). De høyeste nivåene i Sverige er funnet i Skåne, Västre Götalands og
Stockholms län.
Kort oppsummering
Gjennomgangen ovenfor av oppnådde resultater er tredelt: (1) Oppnådde
resultater sammenholdt med planer og mål, (2) Hovedresultater fra en
OECD-rapport (OECD, 2012), og (3) Analyseresultater av Region Skånes
posisjon i det svenske innovasjonssystemet. Bare noen eksempler på hovedresultater presenteres fordi det foreligger svært mye informasjon.
Funnene gir ikke entydige konklusjoner. Dette tas igjen i diskusjonen
nedenfor.

5

European Patent Organization
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DISKUSJON OG KONKLUSJON
Regionbegrepet er ikke entydig. Det finnes flere klassifiseringer eller inndelinger. Én inndeling er i homogene og funksjonelle regioner. En homogen region har noen karakteristika eller særpreg som topografi eller fauna,
for eksempel «Fjordregionen». Funksjonelle regioner er knyttet sammen
som følge av arbeidsmarked m.m. og kalles ofte for økonomiske regioner.
Ofte faller administrative og funksjonelle regioner sammen.
Utviklingen av kommunikasjoner har endret og utvidet de funksjonelle
regionene geografisk, noe som igjen har ført til behov for å justere de
administrative regionene i takt med dette. Hovedgrunnen for sammenslåing av lenene Malmöhus län og Kristianstads län til Skåne län i 1997 var
at Skåne naturlig kunne oppfattes som én arbeidsmarkedsregion.
Regionen er i statsvitenskapelig sammenheng et geografisk, administrativt nivå mellom det lokale og det nasjonale eller mellom det nasjonale
og det globale (Hultgren, 2001). En gjennomgang av regioninndelinger i de
fire nordiske landene Danmark, Finland, Sverige og Norge avdekker at det
i tre av landene er tre administrative nivåer, dvs. kommuner, regioner og
nasjonalstat. Unntaket er Finland som bare har to nivåer, dvs. nasjonalstat
og kommuner. I de nordiske landene er det altså vanligst med tre administrative nivåer for den offentlige sektoren.
Inndelingen i administrative enheter må imidlertid sees i sammenheng
med blant annet størrelse og hvilke oppgaver som skal utføres. Således relateres regionalisering til: (1) Statens bruk av regioner til å utføre oppgaver,
(2) Regioner får nye oppgaver på grunn av at maktbalansen mellom sentralt og regionalt nivå er endret i regionenes favør, og (3) Nye regioner
oppstår enten ved at staten definerer dem eller at det skjer gjennom prosesser regionalt. Dette siste kalles «regionbygging» eller «regionutvikling» og
innebærer at nye regioner oppstår og får oppgaver tilpasset regionens behov. Etableringen av Region Skåne kan sees på som et ledd i den svenske
stats regionalisering eller regionbygging av det sydlige Sverige.
Region Skåne har ganske omfattende overordnede oppgaver knyttet
til (1) Strategi for lenets utvikling og samordning av innsatsen for gjennomføringen av strategien, (2) Anvendelse av bestemte statlige midler for
vekstarbeid (i samvirke med lenets kommuner, lensstyrelsen og øvrige
berørte statlige myndigheter), og (3) Oppfølging, evaluering og årlige tilbakemeldinger til regjeringen om resultatene av det regionale utviklings-/
vekstarbeidet. Oppgavenes omfang går utover de som vanligvis tillegges
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regioner, jfr. diskusjonen ovenfor vedrørende regionalisering, overordnede
prinsipper og hensyn for regionoppgaver, samt roller og funksjoner for
regioner.
Gjennomgangen av Region Skånes oppnådde resultater er tredelt:
(1) Oppnådde resultater sammenholdt med planer og mål, (2) Hovedresultater fra en OECD-rapport (OECD, 2012), og (3) Analyseresultater av
Region Skånes posisjon i det svenske innovasjonssystemet.
Region Skånes strategiske styringssystem («Strategikarta») baseres blant
annet på overordnede mål knyttet til følgende seks temaer: (1) Fornøyde
innbyggere («Nöjda medborgare»), (2) En effektiv virksomhet med høy
kvalitet, (3) En driftig utviklingsaktør, (4) Kompetente, stolte og motiverte
medarbeidere, (5) Virksomhet og resultat i fokus, og (6) Sterk økonomi over
tid (langsiktighet). Underliggende mål er knyttet opp mot disse seks hovedmålene og relatert til følgende fire perspektiver i Region Skånes målstyringssystem: (1) «Medborgarperspektivet», (2) «Verksamhetsperspektivet»,
(3) «Medarbetarperspektivet» og (4) Ekonomiperspektivet». Undersøkelser
kalt «Skåneenkäten» indikerer at innbyggerne i stor grads trivs å bo i Skåne
og fornøyd med tilværet («Medborgarperspektivet»). Spørsmål vedrørende
noen utvalgte helsetjenester («Verksamhetsperspektivet») viser at innbyggerne har stabile oppfatninger når det gjelder tilfredshet med tilbudet, men
nivået på tilfredsheten er relativt lav. Medarbeiderundersøkelser indikerer
at medarbeiderne i Region Skåne er ganske godt fornøyd («Medarbetarperspektivet»). For «Ekonomiperspektivet» opereres det med tre underliggende mål som i grunnen er oppnådd alle sammen selv om «avlesingen»
først skal finne sted i 2017.
I OECD-rapporten (OECD, 2012) trekkes det fram både positive og
negative momenter når Region Skåne drøftes. Imidlertid er det en overvekt
av positive argumenter. Det samme må kunne sies om analysen av Skånes
posisjon i det svenske innovasjonssystemet (Leydesdorff og Strand, 2013).
Skåne framstår som ett av tre kraftsentre i det svenske innovasjonssystemet
(sammen med Västre Götalands län og Stockholms län). Dette funnet er i
overensstemmelse med Eurostats analyse av de mest FoU intensive regionene i Europa (Eurostat, 2011).
En samlet vurdering av oppnådde resultater indikerer at Region Skåne
har en framtredende posisjon blant regionene i Sverige. Det understrekes at
denne sammenfattede vurderingen baseres på resultatene som er funnet i
tre ulike tilnærminger eller analyser. Tallgrunnlag gir dessverre ikke grunn300

lag for å trekke klare slutninger vedrørende langsiktige effekter. I denne
forbindelse må det imidlertid minnes om at etableringen av Region Skåne
startet som et regionalt samarbeidsforsøk tidlig på 1990-tallet som følge av
nedgangstider på 1970- og 1980-tallet i de maritime og marine næringene i
Skåne, særlig i og rundt Malmø. Derfor er det også naturlig å stille spørsmål
ved hvordan situasjonen hadde vært hvis en ikke hadde satt i gang regionutviklingen i Skåne. Det må her nevnes at veksten i perioden 2001–2011 i
den danske delen av Øresundregionen var på 11 %, mens veksten i Skåne
var på 41 %, dvs. omtrent som Sverige samlet.
Imidlertid må det pekes på at Region Skånes oppgaver i stor grad er knyttet til helsevesen og sykepleie som står for bortimot 90 % av kostnadene.
Kollektivtrafikken står for ca. 7 %. Det øvrige går til de to andre virksomhetsområdene (kultur, utviklingsplanlegging m.m.). Sånn sett er ikke Region
Skåne og andre etablerte regioner noe særlig mer enn landsting (fylkesting)
med noen ekstraoppgaver i form av utviklingsplaner. Det er også slik at
ingen andre aktører må følge disse utviklingsplanene. Regionene har heller
ikke noen bestemmelsesrett overfor kommunene. Derfor kan en kanskje si
at regionene har svake mandater til tross for deres virke baseres på en egen
lov. Men uansett er mye oppnådd, og en ønsker å utvikle seg videre. Når en
derfor skulle se nærmere på problemstillingen «Behövs regioner?» (Rakar
og Tallberg, 2013), fant en det naturlig å se på svært framgangsrike regioner
innenfor EU. En kom da opp med Steiermark i Østerrike (Steimer og Ploder,
2013). Å lære av «de beste» er sunt for derved vil en alltid arbeide mot
forbedringer.
Region Skåne har en erfaring som går over 15 år. Innsikt i denne erfaringen burde være nyttig for andre regioner. Dette gjelder for eksempel det
strategiske styringssystemet og de målinger og resultatpresentasjoner som
gjennomføres. Imidlertid kan det stilles spørsmål ved omfanget av oppgaver som gjennomføres. En sammenlikning av oppgaver m.m. mellom
Region Skåne og Møre og Romsdal fylkeskommune kunne ha gitt innsikt i
likheter og forskjeller, noe som kunne gi grunnlag for tiltak. Slike sammenlikninger blir kanskje særlig interessante å se på hvis det skjer omlegginger
av det administrasjonssystemet i norsk offentlig sektor. Slik innsikt trengs
hvis en ønsker å se på overføringsmuligheter til norske forhold.
Resultatdiskusjonen for Region Skåne avdekker at det finnes forbedringsmuligheter mht. de ulike områdene av «Strategikartet». Innsikt i årsaks-/
virkningssammenhenger er da nyttige. Dette gjelder både for sammenhenger
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innenfor hvert av de fire perspektivene og også mellom perspektivene. Et
annet område som også kan sees nærmere på, er det svenske innovasjonssystemet. Det vises i denne sammenheng til OECD-rapporten (OECD,
2012) som blant annet konkluderer med at Region Skåne bør gjøre mer for
å styrke innovasjonsarbeidet for å skape flere arbeidsplasser og ytterligere
vekst i regionen. Beliggenheten som del av Øresundregionen bør utnyttes
enda bedre for å påskynde framgangen. Det er behov for å utvide tilbudet
innenfor utdanningssystemet når det gjelder innovasjon og entreprenørskap, kanskje særlig for tilflyttere og de mest isolerte gruppene. I flere
publikasjoner foreslås tiltak som kan øke innovasjonstakten og veksten,
noe som trolig kan føre til at «Skåne kan tilby livskvalitet i verdensklassen»,
jfr. foreliggende visjon. Derfor vies dette temaet oppmerksomhet i det
etterfølgende.
Avslutningsvis tas med at «regionfullmäktige» i juni 2014 besluttet en ny
utviklingsstrategi for Region Skåne. Denne kalles «Det öppna Skåne 2030»
(Region Skåne 2014e). Strategiprosessen varte i et par år. Alle som arbeider med utvikling i ulika former, var med i arbeidet, dvs. «Länsstyrelsen»,
samtliga kommuner, næringsliv, høgskoler og universitet, ulike organisasjoner og til og med enkelte innbyggere (Region Skåne, 2014d).

1.
2.
3.
4.
5.

Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
Skåne ska bli en stark, hållbar tillväxtmotor
Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortsstruktur
Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
Skåne ska vara globalt attraktivt

Figur 6: «Det öpna Skåne 2030»: Fem prioriterte strategiske tema (eller
«ställningstaganden») http://www.skane2030.se/ (Nedlastet 12.12.2014.)

Skåne år 2030 skal være åpent, dvs. åpent i sinnet, åpent for alle og med et
åpent landskap. Utviklingsstrategien gir felles overordnede mål for alle som
arbeider med utviklingsoppgaver i én eller annen form. I det nye strategidokumentet er det formulert fem prioriterte strategiske tema (eller prioriterte «ställningstaganden»). Disse er listet opp på figur 6. For hvert strategisk tema er det etablert delstrategier og mål. Det nye strategidokumentet
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«Det öpna Skåne 2030» legger føringer for strategier, handlingsprogram,
iverksettelser, rapporteringer m.m. for alle impliserte utviklingsaktører og
alle interessenter ved at det altså fokuseres på de fem formulerte strategiske temaer for årene fram mot 2030. Etter alt å dømme legger dette klare
føringer for Region Skånes strategiske styringssystem («Strategikarta»)
med justeringer av budsjetter, handlingsplaner, etc. Imidlertid kan nok
«Det öpna Skåne 2030» oppfattes som en naturlig videreføring av tidligere
strategier.
I innovasjonslitteraturen framstår Region Skåne som en viktig del av
én av Europas mest innovative regioner, Øresundregionen. Samspillet mellom offentlige myndigheter, akademiske institusjoner og privat industri har
vakt stor interesse fra mange forskere verden over (Asheim et al., 2011).
Tiltakene som er satt i verk mht. å fristille og å modernisere offentlig sektor,
er fulgt med stor interesse fra mange hold. Skåne Region har fått oppgaver
som innebærer at organisasjonen er i særstilling blant de regionale enhetene i Sverige. Dette innebærer at den regionale utviklingen i stor grad har
skjedd gjennom prosesser styrt regionalt. Gir da dette grunn til å hevde
at det utviklingsarbeidet som pågår i Skåne, ikke er regional utvikling,
men regionutvikling? Ja, det kan kanskje se slik ut, men spørsmålet er om
Region Skåne har den myndighet som trengs for å kunne gjennomføre
mandatet? Uansett – svaret kommer nok først en gang i framtiden.

TAKK TIL
I arbeid med denne artikkelen har vi fått mange tips og mye dokumentasjon fra svenske kollegaer. Vi vil særlig rette en takk til Lars Oxelheim og
Pontus Tallberg som har vært til stor hjelp mht. framskaffelse av materiale
til denne artikkelen.
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Direkte økonomiske verknader av
store idrettsarrangement
Grzegorz Kwiatkowski, Det Syd Danske Universitetet
Ove Oklevik, Høgskulen i Sogn og Fjordane
SAMANDRAG
At store idrettsarrangement og eventar generer økonomiske ringverknader
for vertsregionen har lenge vore kjent. Besøkande til desse arrangementa
vert forventa å legge igjen pengar til konsum og opplevingar. Det er mindre
kjent kor mykje pengar dei besøkande faktisk legg igjen på slike arrangement fordi det er utført forholdsvis lite økonomisk forsking på samansetninga av tilskodarane på slike arrangement. Det er ikkje alle tilskodarar
som legg igjen pengar på store arrangement. Nokre tilskodarar vil til dømes
uansett vere i området og vil dermed ikkje tilfører regionen noko netto
auke i konsum. Ei betre forståing av kven tilskodarane er, er avgjerande
for å forstå den samla verdiskapinga av store idrettsarrangement. I denne
artikkelen vil vi ta føre oss tre world-cup arrangement i hopp i Norge
vinteren 2013. På arenaene Vikersund, Holmenkollen og Granåsen vart til
saman 870 tilskodarar intervjua om kva dei brukte pengar på under og
i tilknyting til arrangementet. Tidlegare studiar (Preuss, 2005; 2011), har
synt at andelen av tilskodarane som bidreg til ein positiv direkte økonomisk effekt kan variere mellom 10 og 60 %. Vår studie syner at fordelinga
av tilskodarar på WC arrangementa i hopp i Vikersund og Oslo ligg i den
nedre delen av dette intervallet. Studien syner at sjølv om det samla tilskodartalet er betydeleg (137 000) er den direkte økonomiske effekten på
vertsregionane beskjeden, og samla sett sannsynlegvis under 9 millionar
norske kroner.
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INNLEIING
At store idrettsarrangement og eventar generer direkte økonomiske ringverknader for vertsregionen har lenge vore kjent. Besøkande til desse arrangementa vert forventa å legge igjen pengar til konsum og opplevingar.
Dette er også eit av argumenta som vert trekt fram i diskusjonen om ein
skal huse eit større internasjonalt arrangement eller ikkje, noko vi også
til dømes såg i debatten om Oslo skulle vera søkarby til vinter OL i 2022.
Derimot er det mindre kjent kor mykje pengar dei besøkande faktisk legg
igjen på slike arrangement. Når ein skal estimere dei direkte økonomiske
verknadane av eit arrangement basert på forbruket til enkeltindivid, er det
viktigt at ein deler tilskodarar inn i ulike kategoriar, alt etter i kva grad dei
legg igjen pengar på arrangementet eller ikkje (Crompton, 1995; Preuss,
2005). Det er i tidlegare studiar estimert kor stor andel av tilskodarane som
bidreg med ein positiv direkte økonomisk effekt. Til dømes vart det ved
ein studie om dei direkte økonomiske verknadane av samveldeleikane i
Manchester i 2002 (Preuss, 2005) estimert at denne andelen var om lag
60 %. I ein anna studie frå verdsmeisterskapen i handball i 2007 (Preuss,
2011), var denne andelen ned i om lag 10 %. Også i studiar tilbake i tid, er
det påpeikt at ein i analyser av økonomiske ringverknader må vere varsam med kven av tilskodarane som vert talde (Crompton, 1995). Eit av
fellestrekka ved desse studiane er vidare at det vert fokusert på den relative
andelen av tilskodarane som bidreg til verdiskapinga. Det er såleis i litteraturen, etter det vi kjenner til, få forsøk på å talfeste dei direkte økonomiske
effektane av store idrettsarrangement. Det er vidare ikkje funne døme på
tilsvarande studiar i Norge. Eit anna fellestrekk ved dei publiserte bidraga
på områda, er at dei tek føre seg mega-arrangement som varer over ei veke,
som verdsmeisterskap, olympiske leiker og samveldeleiker. Mindre er gjort
ifht til arrangement som varer kortare. Vårt bidrag er ein freistnad på å
fylle desse kunnskapshola. Vi nyttar teorigrunnlaget til Preuss (2005) til å
estimere dei relative tilskodarandelane i World-Cup (WC) arrangementa
i hopp i Vikersund, Trondheim, og Oslo vinteren 2013, som bidreg til ein
positiv direkte økonomisk effekt. I tillegg er vårt bidrag eit av dei fyrste til
å studere kortare arrangement som eit WC arrangement er, då tidlegare
forsking stort sett er avgrensa til mega-arrangement. Dette kapitlet bidreg
også med å talfesta storleikane på dei direkte økonomiske effektane av dei
tre nemnde arrangementa.
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LITTERATUROVERSYN
I dette avsnittet vil vi gjere greie for noko av litteraturtradisjonen denne
studien byggjer på og diskutere tidlegare forsking relatert til direkte økonomiske verknader av arrangement. Når ein skal estimere dei direkte økonomiske verknadane av eit arrangement basert på forbruket til enkeltindivid,
er det viktigt at ein deler tilskodarar inn i ulike kategoriar, alt etter i kva
grad dei legg igjen pengar på arrangementet eller ikkje (Crompton, 1995;
Preuss, 2005). I debattane omkring byar bør søke om å få arrangere større
arrangement eller ikkje, som til dømes OL, vil ein finne mange meiningar
om storleiken på dei økonomiske verknadane. Fellestrekket for desse er
at ein gjerne presenterer forholdsvis grunne analyser, der ein går ut frå eit
visst forbruk pr tilskodar, og så gangar ein opp med talet på tilskodarar.
Det kan argumenterast med at ei slik tilnærming vert for enkel og til dels
misvisande (Crompton, 1995). Eit døme er studiar av dei økonomiske
effektane av å arrangere Super Bowl i amerikansk fotball. Super Bowl er
finalen i den amerikanske fotball ligaen, og eit av dei arrangementa i verda
det er knytt mest interesse rundt. Den Amerikanske fotball-ligaen finansierte sjølv slike studiar, som konkluderte med at Super Bowl i Miami (1999)
og Atlanta (2000) genererte hhv 396 og 292 millionar $ i økonomiske ringverknader for regionen (Williams, 2001). Ein anna studie tok derimot føre
seg forbruket i januar månad i seks Super-Bowls arrangørbyar, og samanlikna dette med forbruket i januar månad i fleire påfylgjande år utan å finne
nokon auke (Williams, 2001).
Også i Europa har det vore gjennomført studiar av dei direkte økonomiske verknadane av store idrettsarrangement. Eit dømes er ein studie om
dei direkte økonomiske ringverknadane av samveldeleikane i Manchester
i 2002 (Preuss, 2005). I denne studien, der ein deler opp tilskodarane etter
i kva grad dei legg igjen pengar i regionen, vart det avdekka at 17 % av tilskodarane ved arrangementet ville ha reist til Manchester uavhengig av at
verdensleikane fann stad eller ikkje, at nær 5 % av tilskodarane flytta ei allereie planlagd reise til Manchester for å fylgje arrangementet og om lag 17 %
var lokale innbyggjarar som bytte ut planlagd lokal aktivitet med å fylgje
med på arrangementet. Det var såleis om lag 60 % av tilskodarane som
bidrog til ein direkte økonomiske regional effekt som fylgje av arrangementet. Liknande studiar er utført i samband med verdsmeisterskapen i fotball
i 2006 (Preuss et al., 2009), verdsmeisterskapen i handball i 2007 (Preuss,
2011) og verdsmeisterskapen i ishockey i 2006 (Preuss, 2011). I alle desse
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studiane er andelen tilskodarar som bidreg til ein auke i dei direkte økonomiske verknadane beskjeden, og mindre enn i studien det vert referert til
frå samveldeleikane. I verdsmeisterskapen i fotball i 2006, var det ein andel
på om lag 43 % av tilskodarane som bidrog til direkte økonomiske effekt.
Ishockey VM og handball VM har ein endå lågare prosent med høvesvis
26 % og 10 %. Også i studiar tilbake i tid, er det påpeikt at ein i analyser av
økonomiske ringverknader må vere varsam med kven av tilskodarene som
vert talde (Crompton, 1995).

SAMANSETTING AV BESØKANDE TIL
IDRETTSARRANGEMENT
Besøkande til idrettsarrangement kan grovt delast i to grupper (Preuss,
2005). Den fyrste gruppa er tilskodarar som bur i området (Lokale tilskodarar), den andre er dei som er tilreisande (Ikkje lokale tilskodarar).
Desse to gruppene kan vidare igjen delast i to grupper. Av dei tilskodarane
som bur i området, kan nokon ha valgt å endre reiseplanar for i staden å
kunne vere heime og fylgje med på det som skjer under arrangementet.
Desse kallar vi for reiseendrande tilskodarar (Preuss, 2005).

Figur 1: Rammeverk for idenfisering av eventbesøkande.
Kjelde: Kwiatkowski (2015)
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Av dei lokale tilskodarane vil det vere ei gruppe som ikkje endrar reiseplanar som fylgje av arrangementet, desse vert kalla ikkje-resiande tilskodarar
(Preuss, 2005). Preuss (2005) deler vidare inn dei tilreisande til arrangementet i to grupper. Det vil vere nokre tilreisande som kjem til regionen
berre som fylgje av arrangementet, dei definerer vi som eventbesøkande.
Dessutan er det nokre som uansett ville reist til regionen uavhengig av
om arrangementet fann stad eller ikkje, og desse definerer vi som eventuavhengige besøkande. I gruppa av event besøkande tilskodarar, vil vi finne
ei undergruppe som uansett ville reist til vertsregionen, men som har tilpassa denne reisa til tidspunktet for arrangementet. Desse definerer vi, i
tråd med Preuss (2005), som reiseflyttarar. I gruppa med eventuavhengig
besøkande, er det ei undergruppe som forlengar opphaldet sitt for å ta del i
arrangementet. Desse kallar vi reiseutvidarar.
Ein analyse som tek utgangspunkt i fakta, må fyrst identifisere storleiken
på dei 6 tilskodarkategoriane til arrangementet. Dersom det til dømes er ei
overvekt av tilskodarar i kategoriane ikkje-reisande innbyggjarar og eventuavhengig besøkande, vil dei direkte økonomiske verknadene av arrangementet vere mindre enn om tilskodar kategoriane reiseendrande innbyggjarar og event-besøkande dominerer. I figur 1 er det eit skjematisk oppsett
over dei ulike typane tilskodar kategoriar vi vil finne i tilknyting til eit stort
idrettsarrangement. Oppsettet utgjer ei empirisk ramme for korleis tilskodarane kan kategoriserast (Crompton, 1995; Crompton et al., 2001). For å
skilje dei ulike tilskodarkategoriane frå kvarandre, og diskutere dei økonomiske effektane av kvar kategori, kan vi setje opp ein firefeltstabell. Dette
er gjort i figur 2. Vi deler tilskodarane inn etter to dimensjonar. Det fyrste
skiljet er mellom lokale og dei ikkje-lokale tilskodarane. Det andre skiljet er
mellom dei som har ein positiv direkte påverknad på den regionale økonomien, vs dei som ikkje har dette. Dei tilskodarane som bur i regionen og
som har valt å endre reiseplanane for å vere heime og fylgje arrangementet
(reiseendrande innbyggjarar), vil såleis vere lokale tilskodarar, samstundes
som dei bidreg positivt til regional økonomien. Dei pengane dei elles ville
nytta ein anna stad, vert no nytta i heimeregionen. Derimot vil dei lokale
tilskodarane som uansett ikkje tenkte på å reise vekk under arrangementet
(ikkje reisande innbyggjarar) ikkje bidra veldig mykje til den regionale økonomien. Effekten av denne gruppa på den regionale økonomien er uavklart,
eller i beste fall marginal. I denne gruppa finn vi folk som har valt vekk
andre gjeremål og konsum i eigen region, for å vere med på arrangementet.
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Om ein derfor vel å gå på kino, eller å fylgje arrangementet, inneber berre
ei flytting av konsum frå ein aktivitet til ein annan innan same region. Går
vi så over til å sjå på dei tilreisande tilskodarane, vil to grupper av desse
ha ein positiv direkte regionaløkonomisk effekt. Dette er dei som kjem til
regionen pga arrangementet (event besøkande), og dei som har valt å forlenga eit opphald for å kunne få med seg arrangementet (reiseutvidarar).
Begge gruppene flyttar då sitt konsum og forbruk frå sine heimeregionar,
til regionen der arrangementet finn stad. Av dei tilreisande som uansett
ville reist til regionen, men som har tilpassa tidsrommet for dette slik at
ein får med seg arrangementet (reiseflyttarar), vil den direkte regionaløkonomiske verknaden vera uavklart eller i beste fall marginal. Desse tilreisande har berre flytta reisa slik at dei også får med seg arrangementet.
Endringa inneber berre flytting av tidsrom der pengar vert brukt. Det same
gjeld gruppa tilreisande som ville reist til regionen uavhengig av om arrangementet hadde funne stad eller ikkje (eventuavhengige besøkande).

Figur 2: Kategoriseringa av tilskodarar under arrangementet, fordelt på kvar
dei kjem i frå og den primære økonomisk påverknaden dei har for regionen.
A,B,C,D: ulike grupper av tilskodarar.
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UTVAL OG DATA
Datagrunnlaget for denne studien er henta frå tre World Cup (WC)
arrangement i hopp vinteren 2013. Det fyrste hopprennet var WC i
Vikersund med skiflyging 26–27 januar, det andre WC i Granåsen 14–15
mars, Trondheim og det tredje var WC i Holmenkollen 16–17 mars. Dataene vart henta inn ved at bachelor-studentar ved Høgskulen i Sogn og
Fjordane oppsøkte tilskodarar ved dei tre hopparenaen og bad dei fylle
ut spørjeskjema på papir, for fleire detaljar sjå (Kwiatkowski and Oklevik,
2014; Ålsberg et al., 2013). Det vart oppsøkt så mange tilskodarar som
mogeleg i løpet av tida arrangementet varte. Dei fleste tilskodarar var positive til å fylle ut spørjeskjemaet. Eit grovt estimat på svarprosenten er 80 %.
Alt i alt vart det samla inn svar frå 870 respondentar, der 461 var frå Vikersund, 304 frå Oslo og 105 frå Trondheim. Den samla storleiken på utvalet
er på line med anna forsking på regionaløkonomiske effektar (Barquet et
al., 2011; Downward et al., 2009).
Spørjeskjemaet inneheld spørsmål som kunne klassifisere intervjuobjekta i dei 6 kategoriane omtala i førre avsnitt. Utvalet vart delt inn i
lokale og ikkje-lokale tilskodarar. Dette vart gjort etter spørsmålet «Kva er
formålet med turn til Oslo? (ev Vikersund el Trondheim) i spørjeskjemaet.
Tre svaralternativ var mogeleg, individuell/privat tur, organisert tur, eller
«Eg bur i Oslo». Respondentar som svarte på alternativ tre, vart klassifisert
som lokale innbyggjarar, medan dei som svarte alternativ ein eller to vart
klassifisert som ikkje-lokale innbyggjarar. Det vart vidare stilt eit spørsmål
«Har verdenscup arrangementet i hopp her i Oslo endra dine ferieplanar?»
Det var 3 svaralternativ på spørsmålet: «Ja, eg avslutta ein tur til______for
å delta på hopp arrangementet», «Ja, eg endra ein tidlegare plan for å delta
på hopparrangementet», og «Nei». Av dei som vart definert som lokale tilskodarar, og som svara innan ein av dei to fyrste svaralternativa vart klassifisert som reise-endrande innbyggjarar, medan dei som svara nei vart
klassifisert som ikkje reisande innbyggjarar.
Dei ikkje lokale tilskodarane vart vidare delt inn i to kategoriar, eventbesøkande og eventuavhengig besøkande. Eventbesøkande vart identifisert
ved at dei svara ja på spørsmålet «Kom du til Oslo (ev Trondheim eller
Vikersund) berre på grunn av hopparrangementet?». Dei som svara nei på
det same spørsmålet vart kategorisert som eventuavhengige besøkande. Av
dei av respondentane som vart kategorisert som eventbesøkande, vart ei
undergruppe omdefinert til reiseflyttarar. Desse vart idenfisert ved, i tillegg
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til å bli kategorisert som ikkje-lokale tilskodarane og eventbesøkande
som beskreve over, at dei svara nei på spørsmålet «Vil du besøke Oslo (ev
Trondheim eller Vikersund) igjen etter besøket i dag?». Vidare vart undergruppa reiseutvidarar under dei eventuavhengige besøkande skilt ut, ved at
dei svara ja på spørsmålet «Eg utvidar opphaldet i Oslo (ev Trondheim eller
Vikersund) på grunn av arrangementet». Tilskodarane vart såleis koda inn i
6 kategoriar tilskodartypar som var gjensidig utelukkande. Spørjeskjemaet
inneheld vidare eit spørsmål om respondenten sitt forbruk: «Kor mykje
pengar forventar du å bruke i Oslo i dag? ____NOK» og «For kor mange
personar er desse utgiftene?».

RESULTAT
Resultata frå studien vert presentert i to deler, fyrst vert den generelle profilen til tilskodarane presentert, deretter syner vi den direkte økonomiske
effekten av arrangementa.
Tabell 1: Fordeling av tilskodarar på arena og tilskodarkategori.
Heile utvalet

Vikersund

Trondheim

Oslo

Ikkje reisande
innbyggjarar

300

37,9%

90

21,8%

71

76,3%

139

48,8%

Event besøkande

99

12,5%

85

20,6%

1

1,1%

13

4,6%

Eventuavhengige
besøkande

17

2,2%

5

1,2%

0

0%

12

4,2%

Reiseflyttarar

286

36,2%

176

42,6%

16

17,2%

94

33,0%

Reiseutvidarar

88

11,1%

56

13,6%

5

5,4%

27

9,5%

Reiseendrande
innbyggjarar

1

0,1%

1

0,2%

0

0,0%

0

0,0%

791

100%

413

100%

93

100%

285

100%

I alt

I tabell 1 finn vi fordelinga av tilskodarar på dei 6 kategoriane av tilskodarar
som vart diskutert i avsnitt 2 og på arena. Alt i alt vart det samla inn data
frå 870 respondentar, med 79 av desse hadde mangelfulle utfyllte spørjeskjemaer på eit eller fleire av spørsmåla og vart derfor teke ut av utvalet.
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Nettoutvalet utgjorde dermed til slutt 791 respondentar. Vi ser at i heile utvalet under eit, så er den største gruppa ikkje reisande innbyggjarar, dvs dei
ville uansett vore i regionen uavhengig av arrangementet. Den nest største
gruppa er kategorien reiseflyttarar, dvs dei har tilpassa tidspunktet for reisa
til regionen slik at dei får med seg eventen. Den tredje største gruppa er
kategorien eventbesøkande, altså dei som kjem til regionen utelukkande
på grunn av hopparrangementet. Gruppa reiseutvidarar, dei som utvidar ei
allereie planlagd reise for å ta del i arrangementet, utgjer også ein målbar
andel av det samla utvalet. Gruppene eventuavhengige besøkande og reiseendrande innbyggjarar er derimot så små at dei knapt er målbare.
Vi kan vidare sjå om fordelinga av tilskodarkategoriane varierer mellom
dei tre hopparrangementa. I denne analysen må vi notere oss at utvalet i
Trondheim er noko lite, med 93 respondentar. Dette gjer at estimata for
Trondheim sin del må tolkast med varsemd. Den største og mest grunnleggande forskjellen er storleiken på arrangementa. Det offisielle tilskodartalet på dei tre hopparrangementa var 27 000 i Vikersund, 14 000 i
Trondheim og 96 000 i Holmenkollen, Oslo (Ålsberg et al., 2013). Vidare er
gruppa med event besøkande, altså besøkande som kjem utelukkande pga
arrangementet, relativt størst i Vikersund samanlikna med dei andre arenaene. I Vikersund utgjer denne gruppa over 20 % av tilskodarane, medan i
Trondheim og i Holmenkollen utgjer gruppa under 5 %. Dei to andre gruppene som vi veit gjer ein sikker positiv direkte økonomisk effekt er berre
delvis målbare. Til dømes er gruppa reiseutvidarar om lag 10 % i Vikersund
og Holmenkollen, medan den er om lag 5 % i Trondheim. Går vi til gruppa
reiseendrande innbyggjarar, dvs dei som vel å vere heime i staden for å
reise på tur, utgjer dette berre ein person i heile utvalet og er dermed ikkje
målbar.
I tilskodarkategoriane som utgjer ein uavklart direkte økonomisk påverknad på regionen finn vi også ein del forskjellar mellom dei tre arrangementstadene. Gruppa med ikkje reisande innbyggjarar, dvs tilskodarar som
uansett held seg heime, utgjer over 75 % av utvalet i Trondheim, om lag
halvparten i Oslo og er ned mot 20 % i Vikersund. Gruppa eventuavhengige
besøkande utgjer knappe 5 % i Oslo, medan ho ikkje er målbar i Trondheim
og Vikersund. Tilskodarar som har flytta ei allereie planlagd reise for å delta
på arrangementet, reiseflyttarar, utgjer i om lag 36 % i heile utvalet. Størst er
denne gruppa i Vikersund, og også i Oslo er gruppa betydeleg. I Trondheim
derimot utgjer denne tilskodarkategorien under 20 %.
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DIREKTE ØKONOMISKE VERKNADER
Vi går no over til å diskutere den økonomiske verknaden av dei tre hopparrangementa, fyrst kvar for seg, og deretter den aggregerte effekten. Tabell
2 syner gjennomsnittleg dagleg forbruk innan dei 6 tilskodarkategoriane,
standardavvik, samt minimums og maksimums-verdiar. Gjennsomsnittleg
oppgjeve forbruk for heile utvalet er 308 NOK kvar dag. Det gjennomsnittlege forbruket er rekna ut frå det respondentane sjølve oppgjer, korrigert
for kor mange forbruket gjeld for. Forbruket er dermed NOK/dag/person.
Ser vi vekk frå tilskodarkategorien reiseendrande innbyggjarar, som berre
består av 1 respondent, er det gjennomsnittlege forbruket høgast i gruppa
reiseflyttarar, med gjennomsnittleg forbruk på 373,4 NOK/dag/person.
Forbruket til dei eventbesøkande, dei eventuavhengig besøkande og reiseutvidarane ligg like under dette nivået. Medan dei som er heime uansett,
uavhengig av arrangementet, har eit forbruk på om lag halvparten av dei
tilskodarane i dei andre kategoriane. Vi ser at dei som vel å vere heime for
å fylgje arrangementet i staden for å reise på tur, har det høgaste oppgjeve
forbruket med 700 NOK pr dag/person. Sidan denne gruppa er svært liten
må vi tolke dette estimatet med varsemd.
Tabell 2: Gjennomsnittleg dagleg forbruk i NOK/person innan dei 6 tilskodarkategoriane, standardavvik, minimums og maksimumsverdiar.
Tilskodarkategori

Gjennomsnitt

Standardavvik

Min

Max

Ikkje reisande innbyggjarar

175,6

273,0

0

3000

Event besøkande

361,9

405,4

0

2400

Eventuavhengige besøkande

358,4

274,5

8,1

800

Reiseflyttarar

373,4

483,2

0

3000

Reiseutvidarar

357,9

345,8

0

1500

Reiseendrande innbyggjarar

700,0

700

700

Total

308,3

438,2

Vi går no over til å sjå på den direkte økonomiske verknaden av dei tre
WC-arrangementa kvar for seg. I tabell 3 er det synt den direkte økonomiske effekten av WC hopprennet i Vikersund. Den fyrste kolonna inneheld
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dei 6 ulike tilskodarkategoriane vi har delt utvalet inn i, den andre kolonna
har vi den prosentvise fordelinga mellom dei 6 tilskodarkategoriane på arrangementet, kolonne tre inneheld den absolutte fordelinga av tilskodarar
på dei seks tilkodarkategoriane. Denne fordelinga kjem fram ved å ta det
samla tilskodartalet på arrangementet (27000 i Vikersund) og multiplisere
med den prosentvise fordelinga i kolonne to. Den fjerde kolonna inneheld
gjennomsnittleg meirforbruk i regionen pr dag/person. I tråd med teorien til Preuss (2005), må vi då ta ut effektane frå dei gruppene som har ein
uavklart (og sannsynlegvis nær ingen) direkte økonomisk effekt på regionen. Gruppene ikkje reisande innbyggjarar, eventuavhengige besøkande
og reiseflyttarar, får derfor eit estimert dagleg meirforbruk i regionen på
0 kr/dag/person. For dei tre andre gruppene, nyttar vi gjennomsnitta på
dagleg forbruk pr person frå tabell 2 som utgangspunkt for berekningane.
Den direkte økonomiske effekten av kvar av dei tre tilskodarkategoriane
er synt i kolonne fem, og kjem fram ved å multiplisere kolonne tre og fire.
Den samla direkte økonomiske effekten av arrangementet finn vi ved å
summere kolonne fem. Vi ser at den samla direkte økonomiske effekten av
hopparrangementet i Vikersund er om lag 3,4 millionar NOK. I utvalet for
Vikersund kan det nemnast at gruppa reiseendrande innbyggjarar er svært
liten, og består av berre ein person. Men sjølv om denne oppgjev eit høgt
forbruk (700 NOK), utgjer dette ein ikkje målbar storleik i forhold til den
totale direkte økonomiske effekten. Alt i alt utgjer dei tre gruppene som har
positiv direkte økonomisk effekt på den regionale økonomien om lag 34 %.

Tabell 3: Direkte økonomisk effekt av WC-arrangementet i Vikersund.
Prosentvis
tilskodar
fordeling

Absolutt
tilskodar
fordeling

Gjennomsnittleg meirforbruk pr dag/
person, NOK

Direkte
økonomisk
effekt i NOK

Ikkje reisande innbyggjarar

21,7%

5883

0,0

0

Event besøkande

20,58%

5557

361,9

2011034

Tilskodarkategori

Eventuavhengige besøkande

1,21%

327

0,0

0

Reiseflyttarar

42,62%

11507

0,0

0

Reiseutvidarar

13,56%

3661

357,9

1310187

Reiseendrande innbyggjarar

0,24%

65

700,0

45360

Total

100%

27000

3366581
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I Trondheim var det totale tilskodartalet lågare enn på dei to andre WC
arrangementa (14000). Det vart heller ikkje funne tilskodarar i kategoriane
eventuavhengige besøkande og reiseendrande innbyggjarar. Vidare må vi
tolke effektane frå dette arrangementet med noko varsemd fordi utvalet er
lite (93). Av tabell 4 ser vi det berre er to tilskodarkategoriar som bidreg
positivt med ein direkte økonomisk effekt på den regionale økonomien.
Dette er tilskodarkategoriane eventbesøkande og reiseutvidarar. Det kan
noterast at desse to tilskodarkategoriane utgjer ein liten del av den samla
tilskodarmassen, berre mellom 6 og 7 %. I tabell fire er utrekninga gjort
på same måte som beskreve i Vikersund. Den samla direkte økonomiske
effekten av hopparrangementet i Trondheim er om lag 320 000 NOK, altså
om lag 10 % av den samla effekten i Vikersund.

Tabell 4: Direkte økonomisk effekt av WC-arrangementet i Trondheim.
Prosentvis
tilskodar
fordeling

Absolutt
tilskodar
fordeling

Gjennomsnittleg meirforbruk pr dag/
person, NOK

Direkte
økonomisk
effekt i NOK

Ikkje reisande innbyggjarar

76,34%

10688

0,0

0

Event besøkande

1,08%

151

361,9

54722

Eventuavhengige besøkande

0,00%

0

0,0

0

Reiseflyttarar

17,20%

2408

0,0

0

Reiseutvidarar

5,38%

753

357,9

269538

Reiseendrande innbyggjarar

0,00%

0

700,0

0

Total

100%

14000

Tilskodarkategori

324260

Holmenkollen var den arenaen med det samla sett høgaste tilskodartalet,
96 000. Heller ikkje her vart det funne tilskodarar i kategorien reiseendrande
innbyggjarar. Dermed er det, som i Trondheim, to tilskodarkategoriar som
bidreg til positiv direkte økonomisk effekt på den regionale økonomien.
Som vi ser av tabell 5, gjeld dette tilskodarkategoriane eventbesøkande og
reiseutvidarar. Det kan noterast at desse to tilskodarkategoriane til saman
utgjer om lag 14 % av den samla tilskodarmassen. I tabell fem er utrekninga gjort på same måte som beskreve i dømet med Vikersund. Den samla
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direkte økonomiske effekten av hopparrangementet i Holmenkollen er om
lag 4,8 millionar NOK, altså den største effekten av dei tre arrangementa vi
studerer. Medan den direkte økonomiske effekten i Vikersund i stor grad
er driven av ein høg andel av tilskodarmassen i dei tre tilskodarkategoriane
som gjer effekt, er det samla tilskodartalet som er den viktigaste drivaren i
Holmenkollen.

Tabell 5: Direkte økonomisk effekt av WC-arrangementet i Holmenkollen.
Prosentvis
tilskodar
fordeling

Absolutt
tilskodar
fordeling

Gjennomsnittleg meirforbruk pr dag/
person, NOK

Direkte
økonomisk
effekt i NOK

Ikkje reisande innbyggjarar

48,77%

46 819

0,0

0

Event besøkande

4,56%

4 378

361,9

1 584 332

Eventuavhengige besøkande

4,21%

4 042

0,0

0

Reiseflyttarar

32,98%

31 661

0,0

0

Reiseutvidarar

9,47%

9 091

357,9

3 253 352

Reiseendrande innbyggjarar

0,00%

0

700,0

0

Total

100%

96 000

Tilskodarkategori

4 838 685

Den samla direkte effekten av dei tre WC arrangementa i hopp på den
regionale økonomien, vert dermed summen av effektane på dei tre arrangementa kvar for seg. Dvs 3,4 millionar NOK (Vikersund), 320 000 NOK
(Trondheim) og 4,8 millionar NOK (Holmenkollen), som til saman utgjer
ein effekt på om lag 8,6 millionar NOK. Studien syner at sjølv om vi snakkar
om forholdsvis store internasjonale arrangement, er den direkte økonomiske verknaden på den regionale økonomien forholdsvis beskjeden. Dette
skuldast at størsteparten av tilskodarane enten bur i området allereie, berre
flytter tidspunktet for ei reise slik at dei også får med seg eventen, eller uansett ville reist til regionen.
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AVSLUTNING
At store idrettsarrangement og eventar generer økonomiske ringverknader
for vertsregionen som har lenge vore kjent. Besøkande til desse arrangementa
vert forventa å legge igjen pengar til konsum og opplevingar. Når ein skal
estimere dei direkte økonomiske verknadane av eit arrangement basert på
forbruket til enkeltindivid, er det viktigt at ein deler tilskodarar inn i ulike
kategoriar, alt etter i kva grad dei legg igjen pengar på arrangementet eller
ikkje (Crompton, 1995; Preuss, 2005). Tidlegare studiar (Preuss, 2005; 2011),
har synt at andelen av tilskodarane som bidreg til ein positiv direkte økonomisk effekt, kan variere mellom 10 og 60 %. Vår studie syner at WC arrangementa i hopp i Vikersund og Oslo også ligg i dette intervallet. Høgast andel
tilskodarar som bidreg positivt til ein direkte økonomisk effekt av arrangementet finn vi i Vikersund med 34 %. I Holmenkollen er tilsvarande andel
14 %, medan den er 6–7 % i Trondheim. Det må då også nemnast at resultatet frå Trondheim er noko usikkert, sidan utvalet berre er på 93 personar. I
litteraturen er det, så langt vi kjenner til, få forsøk på å estimere den direkte
økonomiske effekten. Fokuset har vore på tilskodarandelar. Dette kapitlet er
derfor eit bidrag ved at desse effektane også er forsøkt estimert. Vi har estimert at den samla direkte effekten av dei tre WC arrangementa i hopp på
den regionale økonomien til saman under 9 millionar NOK. Studien syner at
sjølv om vi snakkar om forholdsvis store internasjonale arrangement, med eit
samla tilskodartal på 137 000, er den direkte økonomiske verknaden på den
regionale økonomien forholdsvis beskjeden. Dette skuldast at størsteparten
av tilskodarane enten bur i området allereie, berre flytter tidspunktet for ei
reise slik at dei også får med seg arrangementet, eller uansett ville reist til
regionen. Det er vidare ikkje funne dømer på tilsvarande studiar i Norge. Eit
anna fellestrekk ved dei publiserte bidraga på områda, er at dei tek føre seg
mega-arrangement som varer over ei veke, som verdsmeisterskap, olympiske
leiker og samveldeleiker. Mindre er gjort ifht til arrangement som varer kortare. Vårt bidrag er ein freistnad på å fylle desse kunnskapshola. Vi nyttar
teorigrunnlaget til Preuss (2005) til å estimere dei relative tilskodarandelane i World-Cup (WC) arrangementa i hopp i Vikersund, Trondheim, og
Oslo vinteren 2013, som bidreg til ein positiv direkte økonomisk effekt. I
tillegg er vårt bidrag eit av dei fyrste til å studere kortare arrangement som
eit WC arrangement er, då tidlegare forsking stort sett er avgrensa til megaarrangement. Dette kapitlet bidreg også med å talfesta storleikane på dei
direkte økonomiske effektane av dei tre nemnde arrangementa
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Local but not: Effects of unfamiliar
region of origin on quality perceptions
of regional food products
Mark Pasquine, Høgskolen i Ålesund
Richard Glavee-Geo, Høgskolen i Ålesund
Jon Ivar Håvold, Høgskolen i Ålesund
SAMMENDRAG
Regionale matprodusenter kan øke salget ved å markedsføre produktene til
andre innenlandske regioner. For å kunne skille seg fra andre produsenter
kan det for eksempel være naturlig å fremheve regionen merkevaren er
produsert i når en forsøker å etablere seg i et nytt marked. Denne forskningsartikkelen forsøker å finne ut om dette er en strategi som fungerer.
Resultatene indikerer at en regional merkevare vil bli oppfattet som å ha
høyere kvalitet enn en nasjonal merkevare innen regionen varen er produsert, mens den samme varen vil oppfattes til å ha dårligere kvalitet enn
en nasjonal merkevare utenfor hjemme regionen. Det å markedsføre produktet i en «ukjent» region kan derfor påvirke oppfatningen av et merkes
kvalitet negativt. I dette tilfellet ble jordbær fra en «ukjent» region i Norge
oppfattet som å være av lavere kvalitet enn jordbær som var generisk merket som norsk. Påvirkning av «product involvement», «consumer ethnocentrism» i en slik sammenheng er også drøftet. Implikasjoner av forskningen
og forslag til framtidig forskning er diskutert.
ABSTRACT
Regional food product producers may seek to increase sales by extending
their brands into other regions of a country. To be distinctive, it would
seem natural to promote the region of their brand when trying to establish
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a presence in these new markets. This research seeks to find out if this is an
appropriate strategy. Results suggest that a regional brand will be perceived
as higher in quality than a nationally labelled brand within its home region
and that these perceptions of quality are higher within the local region than
outside. However, promoting a non-local region, if unfamiliar, may damage
perceptions of a brand’s quality. Specifically, strawberries indicated as coming from an unfamiliar non-local region within a country were perceived
as lower quality than strawberries more generically labeled as coming from
within the country. The influence of product involvement and consumer
ethnocentrism on this relationship was also explored. Implications of the
study and suggestions for further research are also discussed.

INTRODUCTION
Producers of regional products, such as strawberries, may seek sales growth
for their products. These producers may naturally pursue a market development strategy, but still within their home country. One way of supporting market expansion is brand utilization, which focuses on promoting the
origin of a product. Brands are often associated with the country or region
in which they are perceived to be produced. For example, Mercedes is seen
as German, Burgundy wine is as known to be French (from the Burgundy
region) and many brands of pasta are considered Italian, even though many
are not actually Italian. Consumers often prefer products and brands that
originate from within their own country (Suri and Thakor, 2013, Shimp
and Sharma, 1987). For the regional producer wanting to expand outside
their local region, a typical branding strategy might be to focus on promoting the region from which the product comes, or regional-origin, such as
wine from Burgundy. An alternative strategy could be to focus on the product being made domestically, or national-origin. For example, brands often
use the term "Made in USA" to promote American products with the USA.
Focusing on the regional-origin could be seen as a more specific differentiation strategy (e.g. wine from Burgundy) compared with a more generic
focus on being produced domestically (e.g. "Made in USA"). Within a
country, consumers have been found to have a bias in favor of locally produced products relative to national products (Van Ittersum et al., 2003). To
our knowledge, however, no studies have reviewed consumer beliefs and
preferences for regional-origin versus national-origin outside of the local
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region for an unknown regional brand seeking to expand domestically. This
raises questions about which strategy the regional producer should pursue.
The purpose of this article is to address this gap in the literature by testing
quality perceptions of regional- vs. national-origin brands both within and
outside of their local region. Specifically, we expect regional-origin brands
to be perceived as higher quality than national-origin brands in both local
and non-local regions within a country. The following section will discuss
and present hypotheses related to the role of a brand’s region of origin on
preferences and evaluations and additional influences of product involvement and consumer ethnocentrism. This will be followed by a description
of an experiment using conjoint analysis set up to test these hypotheses.
Results and implications will then be discussed.

Theory and hypotheses
Country of Origin (COO)
The concept of country of origin (COO) and its effects on product evaluations has received much attention (for a review, see Roth and Diamantopoulos, 2009). The COO concept has evolved from a simplistic focus on if
consumers prefer products from a particular country to a greater emphasis
on a more complex construct related to why consumers prefer products
from a particular country, referred to as country of origin image (Roth and
Diamantopoulos, 2009). At least three dimensions of the country of origin image concept have been suggested; including cognitive, conative and
affective dimensions (Laroche et al., 2005, Verlegh and Steenkamp, 1999).
The cognitive refers to consumer’s beliefs about a country; the conative relates to consumers behavior; and the affective refers to the emotional appeal
of a country to a consumer. Roth and Diamantopoulos (2009) note that
although these three aspects of the country of origin image construct have
been identified, few have tried to include all three in a unified definition.
In addition to country of origin image, COO has been further decomposed
into a multidimensional construct, including country-of-design, countryof-parts, country-of-assembly, country-of-brand, country-of-manufacture
and country-of-corporate ownership (for a review, see Pharr, 2005).
A brand’s COO can enhance the image of a weak or unknown brand
(Profeta et al., 2008), influence attitudes (Roth and Diamantopoulos, 2009),
indirectly influence purchase intentions (Hui and Lianxi, 2002) and be an
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indication of product quality (Roth and Diamantopoulos, 2009, Han, 1989,
Bruwer and Johnson, 2010, Teas and Agarwal, 2000). In a meta-analysis of COO research, Verlegh and Steenkamp (1999) note that the COO
construct has been primarily seen as a cognitive cue relaying information
about product attributes, such as quality. For example, making a choice can
be difficult for consumers when they are uncertain of the quality of competing brands (Bettman et al., 1998). To aid decision-making, consumers may
seek out cues, or signals, that provide information about a brand’s quality.
A product’s COO has been found to be one such cue for quality (Teas and
Agarwal, 2000, Verlegh and Steenkamp, 1999, Yasin et al., 2007, Lee et al.,
2005). The effects of COO in product evaluations have been found to be
dependent on a number of factors, including consumer ethnocentrism,
product involvement, country stereotypes, multiple cues (i.e. differentiating
products on more attributes than solely COO), and product familiarity (for
an extensive review, see Pharr, 2005, and Usunier, 2011). COO effects appear to be particularly strong for perceptions of quality relative to attitudes
and purchase intentions (Verlegh and Steenkamp, 1999, Pharr, 2005).

Preferences for and evaluations of regional products
Prior research has found indications of a bias for locally produced products
(Scarpa et al., 2005), especially among those with a strong sense of belonging to a region and with higher involvement with the product category (Van
Ittersum et al., 2003). This may be especially true for fresh food products,
as localness can also be perceived as equating with the healthiness of unprocessed foods and support for the local economy (Hustvedt and Bernard,
2008). Hence in accordance with prior research, it is likely that consumers
will prefer local region products over products labelled only with a nationalorigin. Hence:
H1: Regional-origin products will be perceived to be of higher quality
than national-origin products within the home region.
Through altering the focus of the above hypothesis, we can derive an
interesting question. That is, will a regional-origin product be perceived as
better quality than a national-origin product outside of its local region? To
our knowledge, there are no studies examining the influence of non-local
region of origin on perceptions of quality for a product within its home
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country. The information-processing approach (Bettman et al., 1998) suggests that consumers will seek out cues about the quality of a product or
brand. As discussed earlier, a product’s place or COO can be seen as a signal
for quality. Furthermore, prior research suggests that many consumers prefer domestic products (Suri and Thakor, 2013, Shimp and Sharma, 1987).
Hence, an indication of domestic production should create a favorable cue
that should increase evaluations of product quality in a domestic market.
Both a national-origin and a regional-origin would indicate that the product has been produced domestically. However, we will now contend that
the regional-origin designation may increase evaluations of quality. Following an argument similar to Carpenter et al. (1994), the informativeness
principle of communications theory suggests that communication has both
a semantic (i.e. the literal meaning of the communication) and a pragmatic
(i.e. why the communication is being relayed) component. The pragmatic
component can be interpreted to suggest that when a product is labeled
with a regional-origin, a consumer may wonder why a region they are not
familiar with is being communicated to them. The consumer may then
begin to speculate about what that reason is and assume that the mere
indication of the region suggests that the region produces quality products.
If not, why mention the region at all? This in turn should suggest that the
product is of higher quality than products more generically denoted with a
national-origin. Hence:
H2: Regional-origin products will be perceived to be of higher quality
than national-origin products within country, but outside the local
region.
Preferences for regional products within their local region are based on
findings suggesting that regional products benefit from a consumer’s sense
of belonging to the region (Van Ittersum et al., 2003). The argument that
regional products will also be preferred to national products even outside
their local region is based on the idea that the region acts as an extra quality
cue. Because the regional-origin cue within the local region is based on
feelings of belonging, whereas the appeal of the regional-origin outside the
local region is more ambiguous and due to speculation, we would expect
preferences for regional products to be stronger in the local region than in
a non-local region. Hence:
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H3: Perceptions of higher quality for regional-origin relative to nationalorigin products will be stronger in the local region than outside the
local region.

Product Involvement (PI)
Consumers’ level of product involvement (PI) has been found to moderate
COO effects on perceptions of quality (Gurhan-Canli and Maheswaran,
2000, Pharr, 2005, Josiassen et al., 2008). Consumers that are more involved
tend to process more information when making a decision, whereas less
involved consumers are likely to seek out salient cues in making their decision (Petty et al., 1983). COO has been suggested as such a cue to simplify decision-making (Gurhan-Canli and Maheswaran, 2000) and has been
found to be used as a cue in product evaluations when PI is low relative
to high (Josiassen et al., 2008, Verlegh et al., 2005, Gurhan-Canli and
Maheswaran, 2000, Usunier, 2011).
Although lower PI has been shown to increase effect sizes for COO effects (Usunier, 2011, Cilingir and Basfirinci, 2014), we might expect higher
PI to lead to greater preference for regional products relative to national
products. As suggested by prior research, consumers may not notice the
origin of a brand (Balabanis and Diamantopoulos, 2008). However, more
involved consumers should seek out more informational cues to help form
preferences. We have argued above that a regional-origin label should be
seen as a cue for quality even outside of its home region. Hence, more
involved consumers may interpret the regional-origin as an additional cue
for quality beyond the national label. Based on the above discussion, this
study hypothesizes that:
H4: Involvement is positively associated with preference for regionalorigin products relative to national-origin products.

Consumer Ethnocentrism (CE)
Consumer ethnocentrism (CE) is an important predictor of COO’s influence on product evaluations (Pharr, 2005, Balabanis and Diamantopoulos,
2004, Verlegh and Steenkamp, 1999, Shimp and Sharma, 1987) and a better predictor of a positive bias for home country products than a negative bias towards foreign products (Balabanis and Diamantopoulos, 2004).
Ethnocentric consumers also appear to pay more attention to COO cues
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(Chattalas et al., 2008, Shimp and Sharma, 1987). For example, some researchers have called into question whether consumers even know which
country a product comes from (Samiee, 2010, Balabanis and Diamantopoulos, 2008). In such cases, CE has been found to be the primary predictor of
correct identification of a product’s COO (Balabanis and Diamantopoulos,
2008). It has also been suggested recognition of origin cues applies at the
regional level, where increased sense of belonging to a region leads to greater motivation to process region of origin information about a product (Van
Ittersum et al., 2003). Because ethnocentric consumers should pay more
attention to origin cues, they should place greater importance on the origin
attribute. More over highly involved consumers should also place greater
importance on the origin attribute, as discussed above. Hence, more ethnocentric and involved consumers should be more likely to notice origin cues.
As we noted earlier, the regional-origin should be seen as an additional cue
for quality that leads to a preference for regional-relative to national-origin
products. Hence, we hypothesize that:
H5: Importance of origin is positively associated with preference for
regional-origin products relative to national-origin products.
Although CE is an important construct in the COO literature (Verlegh and
Steenkamp, 1999), we have no reason to expect that CE will influence preferences for regional products relative to national products. This is because
both regional and national products come from within the same country.
Hence, both should be viewed positively by ethnocentric consumers:
H6a: CE is positively associated with the preference for regional-origin
products.
H6b: CE is positively associated with the preference for national-origin
products.

Conceptual model
Most of the hypotheses above can and will be tested simply through the use
of t-tests. However, we have derived a model to simplify communication
of our research related to hypotheses H4 and H5 (the conceptual model is
shown in Figure 1). In this model, both CE and PI are expected to influence
the importance a consumer places on origin. H4 states that greater PI will
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lead to a preference for regional-origin brands relative to national-origin
brands. H5 assumes that an increase in PI and CE will lead to a greater
influence of origin that will in turn lead to preference for regional-origin
brands relative to national-origin brands. Price sensitivity (importance of
price) is included as a control variable.

Product
involvement

Importance of
place

Consumer
ethnocentrism

Region of
origin
preference
valence
(ROPV)
Importance
of price

Figure 1: Conceptual model

Methodology
A 2 (regional-origin vs national-origin) x 2 (local region vs. outside of local
region), between-subjects experimental design was set-up to test the influence of local vs non-local region of origin on perceptions of quality for an
agricultural product. 218 participants were recruited to participate in the
experiment via a web panel. Participants were divided between the local
region (Ålesund, Norway, n = 99) and the non-local region (Oslo, Norway,
n = 119) and were randomly selected within each region. The expectation
is that a local region of origin for an agricultural food product will be perceived as higher quality than a more generically labelled national-origin,
both within the local region and also outside of the local region within a
country.
332

Conjoint analysis was used to measure the importance of the origin
attribute in a multi cue experiment. One way in which COO studies have
differed is whether products are differentiated solely on the COO attribute versus differing on several attributes, such as COO, brand, price, etc.
Results from single cue experiments may inflate the magnitude and significance of findings in COO studies. In a meta-analysis of the COO literature, (Verlegh and Steenkamp, 1999) effect sizes were found to be larger for
single cue studies relative to multi-cue studies. The authors cite this finding
as a reason to treat results from single cue studies with caution. Therefore,
alternatives in the current study were described on four attributes (origin,
size, color and price). Origin (Norway; Valldal, Norway; Belgium; Melsele,
Belgium)1 and price (4 levels) were presented textually. Because this was
an online conjoint analysis study, however, it was also possible to show
respondents images, rather than descriptions, of strawberries that varied in
size and color. Color was pre-tested to ensure that the colors were perceived
as intended. Respondents in the main experiment were first presented with
the conjoint task to measure the importance of the COO attribute among
the other attributes. Upon completion of the conjoint task, respondents
were then asked questions related to the variables of interest to this study.2

Measurement of variables
In addition to the items included in the conjoint task, the following variables are included in this experiment: product involvement (PI), consumer
ethnocentricity (CE), perceived quality, loyalty, brand awareness. All variables below were measured by 7-point Likert-type scales. Scales were translated to Norwegian for the experiment and the survey.
Product involvement
PI was measured on a four-item scale adapted from McQuarrie and
Munson (1992). Respondents were asked to rate the importance, their
interest for, how much they mean and relevance of strawberries to them
(Cronbach’s α = .924, n = 218).

1
2

The 2 Belgian origins were included to provide greater variation on the region of origin
attribute.
For a copy of the survey instrument, contact the first author.
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Consumer ethnocentrism (CE)
CE was measured by a reduced 6-item CE scale (CETSCALE) developed
by Klein, Ettenson, and Krishnan (2006) asking respondents about the
strength of their preferences for products from Norway (Cronbach’s α
= .927, n = 218).
Place importance and Price importance.
These are continuous variables that denote the utility for respondents of the
origin and price attributes respectively.

Table 1: Descriptive statistics of the items
Variables (Items/factors/concepts)

Mean

SD

Skewness

Kurtosis

5.13

1.32

-.66

.29

are important (X1)

4.98

1.51

-.71

.17

are interesting (X2)
mean a lot to me (X3)
involve me (X4)

5.19
5.14
5.19

1.51
1.42
1.48

-.97
-.88
-.83

.61
.76
.33

Consumer ethnocentrism(CE)

3.48

1.45

.13

-.68

Only products that are not available in
Norway should be imported (X5)

3.16

1.76

.43

-.88

My basic attitude is: Norwegian products,
first last and foremost (X6)

3.80

1.77

-.08

-.95

Norwegian consumers who buy products
from other countries are responsible for
putting their fellow citizens out of work (X7)

3.28

1.76

.29

-.93

Even if it costs more over time, I prefer to
support Norwegian products (X8)

3.22

1.64

.29

-.85

Norwegians should not buy foreign products,
because it hurts Norwegian business and
leads to unemployment (X9)

4.36

1.67

-.45

-.62

A real Norwegian should always buy
Norwegian products (X10)

3.08

1.63

.41

-.76

Importance of place

.33

.18

.41

-.26

Importance of price

.30

.15

.21

-.45

Region of origin preference valence (ROPV)

1.28

1.86

.93

.73

Product Involvement(PI).
For me, strawberries:
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Region of Origin preference valence (ROPV)
Hypothesis H5 suggests that regional products will be evaluated more positively in the local region relative to outside the local region. To capture
this distinction, conjoint importance for the national-origin was subtracted
from importance for the regional-origin. This created a valence measure
such that an increase in absolute value on this measure indicates an increase in preference. Positive values indicate a preference for the regionalorigin and negative values indicate a preference for the national-origin. The
correlation matrix and descriptive statistics of the items are presented in
Table 1 and Table 2 respectively.

Table 2: Correlation matrix of variables
X1
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

X10

1.00

X2 .78** 1.00
X3 .74** .66** 1.00
X4 .73** .72** .73** 1.00
X5

.12*

.05

.04

.02

1.00

X6 .20** .12* .16** .12* .62** 1.00
X7 .15** .11* .13**

.09

.63** .74** 1.00

X8 .14**

.09

.10*

.07

.72** .72** .75** 1.00

X9 .23**

.21

.19** .19** .52** .68** .62** .57** 1.00

X10 .11*

.04

.13**

.06

.71** .66** .72** .76** .55** 1.00

**p< 0.01 (2-tailed), *p<0.05 (2-tailed)

Perceived quality
Perceived quality was measured on a two-item scale adapted from Yoo
and Donthu (2001). Respondents were asked about the likely quality and
taste of [origin] strawberries (Cronbach’s αregional-origin = .867, n = 104;
Cronbach’s αnational-origin = .852, n = 114).
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Brand awareness
Awareness was measured on a five-item scale adapted from Yoo and Donthu
(2001). Respondents were asked if they were aware of the brand, could
recognize it among competing brands, could think of some characteristics of the brand, could recall the logo and a reverse-item asking if they
have difficulty imagining the brand in their mind (Cronbach’s αregional-origin
= .875, n = 81; Cronbach’s αnational-origin = .747, n = 95).

Measure validation and data analysis
The validation of the constructs was conducted by use of Amos 21 (Arbuckle,
2012). A confirmatory factor analysis (CFA) with the constructs PI and CE
as latent variables and single indicators of importance of place, importance
of price and origin preference valence (OPV) was assessed. The CFA yielded
relatively adequate fit of the model to the data (Chi-square Χ2 = 117.57,
df=55, p=.000, Χ2 /df=2.14; SRMR= .041, RMSEA=.053, 90% Confidence
interval: .040, .066; GFI=.958, CFI=.981, TLI=.972). The assessment of the
measurement model where all the items of PI and CE and the single item
indicators loaded on the designated factor with no cross-loadings demonstrates convergent and discriminant validity. The average variance extracted
(AVE) of PI and CE are 0.74 and 0.67. The AVEs are above the recommended threshold of 0.50 (Fornell and Larcker, 1981) which indicates
good convergent validity. The correlation between these two constructs as
shown in Table 3 is 0.16. The square of the correlation between these two
Table 3: Correlation matrix of constructs

Involvement (PI)

Involvement

Ethnocentrism
(CE)

Importance of
place

Importance of
price

Region of origin
preference
valence (ROPV)

1

.16**

.22**

-.08

.10*

1

.33**

-.24**

.23**

1

-.58**

.68**

1

-.52**

Ethnocentrism (CE)
Importance of place
Importance of price
ROPV
AVE

1
.74

** p< 0.01 (2-tailed), *p<0.05 (2-tailed)
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.67

-

-

-

constructs is 0.03. The AVE of each construct is greater than the squared
correlation between the constructs which further demonstrates discriminant validity.

Results
A number of the hypotheses in this article assume that the local brand is
unfamiliar outside its local region. Therefore, awareness for the brand was
measured. Respondents in the local region have much higher awareness of
the regional brand than respondents in the non-local region (Awareness
Local region = 98%, N = 99; AwarenessNon-local region = 17%, N = 119, p < .001).
Hence, the brand was unfamiliar in the non-local region and could be
further used in testing.
One-sample t-tests were conducted to test H1, H2 and H3. H1 states
that regional-origin products will be perceived to be of higher quality than
national-origin products in the local region. H1 was supported. Regionalorigin products were seen as higher in quality than National-origin products (MRegional = 5.98, N = 51; MNational = 5.65, N = 48, p < .05, 1-tailed).
H2 asserts that regional-origin products will be perceived as higher quality
than national-origin products also outside their local region within a country. Contrary to expectations, however, regional-origin products were seen
as being of less quality than national-origin products outside their local
region (MRegional = 4.66, N = 53; MNational = 5.28, N = 66, p < .001, 1-tailed).
This finding will be taken up in the discussion section below. H3 states that
the effect of regional-origin products being perceived to be of higher quality
than national-origin products will be stronger in the local region than outside the local region within a country. This hypothesis is supported. The
regional-origin brand was seen as higher quality than the national-origin
brand in the local region, whereas the national-origin brand was seen as
higher quality than the regional-origin brand in the non-local region.
In order to test hypotheses based on the conceptual model (H4 and H5,
as shown in Figure 1), a structural model was estimated using maximum
likelihood estimator in Amos 21 (Arbuckle, 2012). Results from the estimation of the structural model yielded relatively adequate fit of the model to
the data (Chi-square Χ2 = 170.75, df=59, p=.000, Χ2 /df=2.89; SRMR= .078,
RMSEA=.068, 90% Confidence interval: .056, .080; GFI=.936, CFI=.968,
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TLI=.957). An assessment of the model shows that the SRMR value of 0.78
was above the recommended threshold of 0.05 (Byrne, 2010; Kline, 2011).
The conceptual model was modified to include a new path (consumer
ethnocentrism ->importance of price). Prior research has observed a
higher price premium among higher ethnocentric consumers relative to
lower ethnocentric consumers for domestic products (Drozdenko and
Jensen, 2009). This suggests that ethnocentric consumers are less sensitive
to price for domestic products. It is reasonable to assume, then, that increased consumer ethnocentrism should have a negative effect on importance of price. This re-specification of the model yielded a more adequate
fit of the model to the data (Chi-square Χ2 = 149.76, df=58, p=.000, Χ2 /
df=2.58; SRMR= .043, RMSEA=.062, 90% Confidence interval: .050, .075;
GFI=.943, CFI=.974, TLI=.964, n=218). A Chi-square difference test of the
two models (conceptual model and the re-specified model) gives Χ2 diff (1)
= 21. The critical value for Χ2 diff is 3.84 (α =0.05, df=1). The Χ2 diff test
value of 21 exceed 3.84, thus the modified model provides a significantly
better fit to the model than the conceptual model. Further examination
of the fit indices of the modified model such as the ratio of chi-square to
degrees of freedom is 2.58; a recommended ratio of chi-square to degree of
freedom to be less than 3 is considered acceptable (Schreiber et al., 2006).
Standardized root mean square residual (SRMR) and root mean square error of approximation (RMSEA) were 0.043 and 0.062 respectively. SRMR
values below 0.05 are considered acceptable. Goodness-of-fit index (GFI)
and comparative fit index were 0.943 and 0.974 respectively. Tucker-Lewis
index (TLI) was 0.964. Values of GFI, CFI and TLI close to 0.95 or greater
are considered indicative of a well-fitting model (Iacobucci, 2010, Kline,
2011, Byrne, 2010). Table 4 shows the results of the hypotheses testing.
H4 maintains that PI is positively associated with a preference for
regional-origin products relative to national-origin products (region of origin preference valence, or "ROPV"). Support was not found for this direct
relationship (β= -0.04, p>0.05). In developing hypothesis H5, we argued
that both higher PI and higher CE would lead to increased importance of
the origin (importance of place) attribute and that this increased importance of origin would lead to a preference for regional-origin products
relative to national-origin products. First, we checked the relationships
between PI and CE with Importance of Place. Both the association between
PI and importance (β= 0.16, p<0.001and CE and importance of place were
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Table 4: Results of hypothesis testing

Hypothesized effect
Involvement->Importance of place
Involvement->ROPV

Standardized estimate

t-value

.16***

3.81

-.04

-1.08

Importance of place-> ROPV

.58***

13.09

CE-> Importance of place

.30***

6.11

CE->Importance of price

-.23***

-4.60

Importance of price->ROPV

-.18***

-4.08

*** p < 0.001 (2-tailed)

supported (β= 0.30, p<0.001). We then tested the hypothesis. H5, which
proposes a positive association between importance of place and preference for regional-origin relative to national origin products (ROPV), was
supported (β= 0.58, p<0.001). This suggests that any influence of CE and PI
on ROPV is mediated by importance of place. The squared multiple correlation R2, which indicates the explanatory power of the model, shows that
*** P<0.001
R2 =
Product
involvement

.16***

.13

Importance of
place

.58***
R2 = .48
Region of
origin
preference
valence
(ROPV)

.30***

R2 = .05
Consumer
ethnocentrism

-.23***

Importance of
price

-.18***

Chi- square Χ 2 = 149.76, df=58, p=.000, Χ 2 /df=2.58; SRMR= .043,
RMSEA =.062, 90% CI: .050, .075; GFI =.943, CFI=.974, TLI=. 964

Figure 2: Results of structural model
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48% of the variation in the extent to which consumers have a preference
for the regional-origin brand relative to the national-origin brand (Region
of origin preference valence – ROPV) is explained by the importance
consumers attached to place (origin) and price. Figure 2 shows the final
estimated structural model with R2 values and the standardized estimates,
which are all significant at p<0.001 for all associations.
A bivariate correlation analysis was run to test hypotheses H6a and H6b.
These hypotheses argued that CE would be positively associated with preference for regional and national-origin products, respectively. Both hypotheses were supported (H6a: r = .34, p < .001, H6b: r = .23, p < .001, n = 410).

Discussion
The main findings from this research suggest that a local product may have
a natural advantage in its local area, yet be at a disadvantage outside the
local area. In this case, consumers were asked to evaluate locally produced
strawberries relative to strawberries coming from an unfamiliar part of the
country. As expected, consumers from the region in which the products
came from preferred the local indication over the more ambiguous national designation. Prior research has found indications of a bias for locally
produced products (Scarpa et al., 2005), especially among those with a
strong sense of belonging to a region and with higher involvement with
the product category (Van Ittersum et al., 2003). This is supported by this
study. Consumers within the region where regional-origin products were
produced had high awareness and higher quality perceptions of a regionalorigin product relative to a national-origin labelled product. Hence,
consumers preferred local products over national products.
Somewhat surprisingly, however, consumers outside the local region
preferred the national- over the regional-origin designation. We expected
distinctiveness and elements of communication theory would lead to
increased quality evaluations of non-local, but still domestic, regional products. The product used to test our hypotheses (strawberries) is a perishable
product. It may be that consumers outside of the region of origin assume
that strawberries labelled with a national-origin are actually produced
locally, or are at least their origin is ambiguous. However, including the
region of origin would confirm that these strawberries were not local. Consumers often have a local-bias and, in this case, may have assumed that
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national-origin strawberries are locally produced. Taken together, this could
have created resistance to the non-local regional-origin product. Hence,
being from another region of the country than where the product is sold
may actually hinder acceptance of a brand. This result could be interpreted
to suggest that it is better to keep a regional-origin ambiguous and rather
promote the national-origin. However, this type of strategy would not help
a brand differentiate itself. A regional brand might want to promote the
uniqueness of its non-local region of origin in attempting differentiation.
Therefore, brand management should be aware of the potential initial resistance to an unknown regional-origin and consider strategies to combat
this resistance. To illustrate, in the experiment used here, local strawberries
were from "Valldal" Norway. This area has relatively low awareness outside
of its local region. However the region itself, "Sunnmøre", has a rich set of
associations among other regions domestically, though not specifically for
fruit. This research could start a discussion of how to differentiate Valldal
strawberries in non-local regions. For example, whether "Sunnmøre" or
some other branding element could be used instead of Valldal, is a matter
for management to consider.
Increased consumers involvement with the product category and ethnocentric tendencies were not directly related to a preference for local relative
to national products. This finding was expected because we found no reason
to expect ethnocentric tendencies to influence preferences for regionalorigin contra national-origin products. Both should be viewed positively
by ethnocentric consumers. However, being more involved in the product
category and more ethnocentric was associated with an increase in how
much importance consumers place on the origin of the product. Those who
thought the origin was more important tended to prefer local-origin products relative to national-origin products. We believe that this preference
for the local-origin product is due to the origin acting as a cue for its quality.
An unsure consumer looking for cues to decide between competing products or brands may see a local-origin as a symbol of quality. It could be
that the consumer wonders why a product or brand would promote its origin if it’s not a positive indication of quality and then chose the product
based on this assumption.
A significant limitation of this study is the omission of a measure of local
ethnocentricity and a measure of assumptions consumers make about the
specific local origin of national-origin products. Consumers’ preference for
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national over non-local region of origin products surprised us. We then
speculated that consumers might be considering national-origin products
to be locally produced. One way to test this is to measure consumers’ level
of local consumer ethnocentrism (i.e. sense of belonging to the region),
along with including an open field to capture where respondents assume
national-origin strawberries come from. This could further help investigate
why consumers in regions other than where the products were produced
preferred national-origin to regional-origin. Furthermore, generalizability
is quite limited in this study. Only one product group (strawberries) was
used to test hypotheses. Hence, it is entirely possible that the findings here
related only to perishable food products. Hence, further study is needed to
unravel some of these issues around local consumer ethnocentrism and to
increase the generalizability of our findings.

conclusion
The above findings suggest that consumers differ in their beliefs and preferences for regional-origin in comparison with national-origin food products within versus outside the local region; especially for an unfamiliar
regional brand. Extant branding research suggests that producers should
benefit from promoting their localness, as it can increase evaluations of
their products’ quality. However, these producers also need to be aware of
a potential bias against their products outside their home region, if consumers are not familiar with their region. In other words, being domestic,
but non-local to the area, can be a disadvantage that must be overcome.
This has implications for producers desiring to build a differentiated brand.
Such producers might expect a slower start to sales than expected outside
their home region and also need to spend on marketing communication
to generate awareness for their regional-origin to initiate trial purchases.
Alternatively, producers simply trying to expand sales without extensive
marketing effort should see quicker acceptance of their products by indicating that their products are produced domestically.
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Lokaliseringsteknologi – nytte og
utfordringar. Ei undersøking om bruk
av lokaliseringsteknologi for personer
med kognitiv svikt.
Helen Berg, Ålesund kommune
Rigmor Einang Alnes, Høgskolen i Ålesund, Senter for
omsorgsforskning Midt-Noreg
SAMMENDRAG
At brukarar med kognitiv svikt har bore med seg eit hjelpemiddel (GPSsporing) som kunne vise kvar dei er til ei kvar tid, har vist seg å ha potensiale til å kunne være eit godt hjelpemiddel for å sikre tryggleik for personer
med kognitiv svikt og deira pårørande. Det er så langt lite forsking omkring
bruk av lokaliseringsteknologi knytt til personar med kognitiv svikt og/
eller demens i Noreg. I ein del kommunar er det sett i gang prosjekt der
lokaliseringsteknologi (GPS-sporing) har blitt prøvd ut for denne brukargruppa. I 2013 vart GPS-sporing prøvd ut i 5 kommunar på Sunnmøre. Ein
ønska å finne ut kva forventningar brukarar, pårørande og helsepersonell
hadde til bruk av av denne teknologien og kva erfaringar dei same aktørane
hadde etter å ha prøvd ut GPSsporing i 6 månader. Det er gjort ei kvalitativ
undersøking der ein har intervjua brukarane, pårørande og personalet i
kommunehelsetenesta før og etter at dei har tatt ei sporingseining (SE) i
bruk. Undersøkinga syner at brukarane, pårørande og personalet ønsker å
ta i bruk lokaliseringsteknologi. Nokre av dei som har prøvd ut SE erfarte
at denne teknologien kan føre til meir tryggleik og fridom i kvardagen. Dei
oppfattar ikkje sporing som overvaking og/eller etisk problematisk, men
som eit hjelpemiddel som kan gje større fridom.
Undersøkinga syner at det er knytt utfordringar til teknologien (SE) i
høve funksjonalitet og utfordringar knytt til organisering og oppfølging.
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INNLEIING
Sentrale føringar oppmodar kommunane til å ta i bruk teknologiske
hjelpemiddel for å gje innbyggjarane ein meir tilrettelagt og tryggare
kvardag, moglegheiter til å bu lenger i eigen bustad og oppleve mestring og
sjølvstende trass i kognitiv funksjonssvikt (Helsedirektoratet, 2012; NOU,
2011; Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 2012–2013). Med fleire
eldre og høgare levealder vil talet på personar med ulike former for kognitiv svikt, som til dømes demens, auke (Hjort and Waaler, 2010). Mange av
dei som utviklar demens er fysisk friske og aktive, og ynskjer ikkje å bu i
institusjon. God fysisk form og sviktande kognitiv kapasitet kan gje ein del
utfordringar både for personen sjølv, for pårørande og for tenesteapparatet.
For å betre fysisk og psykisk helse, er det òg eit mål å oppretthalde aktivitetsnivået i denne gruppa (Eggermont and Scherder, 2006). Å oppretthalde
aktivitetsnivået, samstudens som den kognitive evnen til å orientere seg i
nærmiljøet vert svekka, kan gje manglande tryggleik både for personen
med kognitiv svikt og pårørande. Sporingsteknologi er ei teneste ein har
forventningar til kan møte nokre av desse utfordringane (Olsson et al.,
2012).
Det er så langt lite forsking omkring bruk av sporingsteknologi knytt til
personar med kognitiv svikt og/eller demens i Noreg. SINTEF gjennomførte Trygge spor-studien i 2011/ 2012, der GPS-sporing vart prøvd ut i
5 ulike kommunar (Ausen et al., 2012). Studien har kartlagt brukarbehov
og eksisterande teknologi og prøvd ut ulike løysingar gjennom casestudiar.
Studien syner at det er behov for å ta i bruk sporingsteknologi for personar
med demens og at sporing kan gje auka tryggleik og fridom, men at det er
mange både organisatoriske og teknologiske utfordringar som må sikrast
for at dette kan bli ei stabil og optimal teneste. Ut frå dette trengst det meir
erfaring og kunnskap om korleis ei slik teneste kan utformast, kva utfordringar som finns og korleis disse kan løysast.
Som ein del av Det midtnorske velferdsteknologiporsjektet (avslutta
des. 2013) har GPS-sporing blitt prøvd ut på Sunnmøre. Her fekk ein høve
til å prøve ut sporing ved hjelp av GPS til personar med kognitiv svikt i fem
kommunar. Hensikta med prosjektet var å få kunnskap om brukarerfaringar
knytt opp til bruk av sporing ved hjelp av GPS. Ein ville legge vekt på å
få fram kva forventningar brukarar, pårørande og helsepersonell hadde til
bruk av sporingsteknologi, og kva erfaring dei same aktørane hadde etter
at sporing har vorte prøvd ut.
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Sintef og Trygge-spor prosjektet gjorde ei omfattande produktkartlegging og prosjektet har her nytta speringseininga (SE) som vart vurdert som
sikrast og best utprøvd (Ausen m.fl., 2013). Eininga krev mykje straum fordi
GPS og telefondelen (GSM) søkjer og gjev posisjon med jamne intervall.
Intervalla kan stillast, til dømes frå kvart 3. minutt til kvart 15. minutt.
Batterilevetida vil variere litt med val av tidsintervall. SE er utstyrt med ein
raud alarmknapp om lag midt på SE. Når det vert trykka på alarmknappen
vert det send ein SMS til det/dei telefonnummera som er knytt til SE om at
alarm er utløyst. Mottakar av denne SMS’en har då to val:1) Ringe til SE og
opne for tale og lytte funksjon. 2) Gjere eit søk etter SE ved hjelp av SMS på
telefon eller ved å logge inn på ei nettside oppretta av leverandøren. Når det
vert gjort eit søk på nettsida kjem det fram opplysingar om SE sin posisjon
og kart som syner kvar SE er.

METODE
Rekruttering og utval
Ein gjekk ut brett med rekruttering gjennom innlegg i aviser og andre
media i tillegg til oppslag på legekontor og relevante sjukehusavdelingar.
Rekrutteringsperioden varte i ca. 3 månader og ein erfarte at det var vanskeleg å nå målgruppa; – det var nesten ingen som tok kontakt. I ei av kommunane valde ein difor og å ta kontakt med personar som var i eit aktivitetstilbod for personar med kognitiv svikt. Helsepersonell utan direkte tilknyting til prosjektet spurte brukarar og pårørande direkte om dei ynskja å vere
med i prosjektet. På denne måten nådde ein gruppa av "personar i tidleg
fase av demenssjukdomen", i dei andre kommunane var denne gruppa vanskeleg å nå. Etter kvart som prosjektet vart kjend, melde personell ved ulike
institusjonar og pårørande til personar med demens si interesse for å vere
med. Desse melde frå på vegne av personar som var komen noko lengre i
sjukdomsutviklinga.
Det var til saman 23 personar som var interessert i å la seg intervjue
for å vurdere om dei eller deira pårørande kunne ha nytte av GPS og om
eventuelle forventningar til GPS som hjelpemiddel. Brukarane i utvalet var
mellom 65 og 80 år og hadde fått ei demensdiagnose frå 2 månader og til
for 7 år sidan. Brukar var med på 7 av intervjua, 2 aleine og 5 saman med
ektefelle/born eller sjukepleiar. Dei to som var aleine var i tidleg stadium i
demensutviklinga og pårørande var gjort kjend med prosjektet. 4 pleiarar
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blei intervjua på vegne av brukar, dette fordi der ikkje var aktuelle
pårørande, og initiativet til å prøve ut GPS-sporing kom frå bukollektivet
der brukarane budde.
Av dei som blei intervjua og deira pårørande var det 16 som ynskja å
prøve ut sporing, Av desse 16 valde 11personar å avbryte utprøvinga før eit
halvt år hadde gått. Slik stod ein etter 6 månaders utprøving att med 5 personar der sporingseininga (SE) framleis var i bruk, 3 menn og 2 kvinner.
Etter utprøving av SE i 6 månader vart det innhenta 12 intervju om erfaringar med bruk av SE frå 9 pårørande og 3 pleiarar, sjå tabell 1, Oversikt
over datainnsamling.

Tabell 1: Oversikt over datainnsamling
Intervju før
utprøving

Utprøving av GPS

Fortsatt bruk av
GPS etter 6 mnd

Intervju etter
bruk av GPS

23

16

5

11

Datainnsamling og analyse
Intervjua før igangsetting blei gjennomført i same møte som brukar,
pårørande og pleiarar fekk informasjon om SE. Det var prosjektleiar som
gjennomførte intervjua før og etter igangsetjing av sporing. Prosjektleiar er
sjukepleiar og har lang erfaring med arbeid i kommunehelsetenesta.
Intervjua etter bruk av GPS-sporing vart gjennomført 6 månader etter
at SE vart delt ut. Det vart utarbeidd opne intervjuguidar til begge intervjurundane. I dei intervjua der både pårørande og personen med demens/
kognitiv svikt var med, var det mest samtale mellom pårørande og intervjuar. Men brukar hadde òg viktige kommentarar og meiningar om bruk
av GPS, spesielt gjaldt dette forventningar til GPS. Erfaringane blir likevel i
størst grad sklidra gjennom pårørande og helsepersonell si fortelling.
Intervjua er transkribert og det er gjort ei kvalitativ induktiv innholdsanalyse (Schreier, 2012, Elo and Kyngäs, 2008). Intervjua vart lese gjennom
i sin heilheit for å få eit inntrykk av situasjonen, og innhald og heilskapen
vart skreve ned. Deretter vart transkripsjonen organisert i meningseiningar.
Ut frå meiningseiningane vart det definert fire hovudkategoriar: forventningar til bruk av GPS, erfaring når sporing gav nytte, utfordringar ved
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bruk av sporingsteknologien og organisering av sporing. Begge forfattarane har lese gjennom transkripsjonane og vorte samde om kategoriane.
Til sist vart det gjort ei ny gjennomlesing av transkripsjon for å sikre at alle
relevante moment var kome med i analysen.

Etiske vurderingar
Bruk av GPS-sporing kan på bakgrunn av risikovurdering reise ein del
etiske problemstillingar i forhold til fridom vs. tryggleik. Det var viktig for
prosjektet at pårørande og brukar vart kjent med at SE var eit hjelpemiddel
som har sine grenser, både teknologiske og systemiske. Det vart lagt vekt på
samtalar omkring trafikktryggleik og farar som kunne oppstå når ein er ute
på tur i by, skog og mark. Ein SE kan ikkje redde nokon frå å verte påkøyrd
eller skade seg ute.
I dette prosjektet har alle samtykka i ha med seg/på seg SE frivillig. Ein
person motsette seg å ta med seg SE etter nokre veker med utprøving, hjå
denne personen vart sporinga avslutta. Ingen var med i prosjektet under
tvangsparagraf.
Alle informantane vart informert munnleg og skriftleg før intervjua om
prosjektet og behandling av innsamla data. Alle blei informert munnleg
om kva slags observasjonar og loggar som vart ført, og korleis data frå desse
skulle nyttast inn i prosjektet. Informantane vart og informert om at dei
kunne trekkje seg frå prosjektet når som helst i prosjektperioden. Informasjon om prosjektet blei gitt på ein måte som var tilrettelagt ut frå den einskilde sine føresetnader for å forstå.
Om personen med demens eller annan kognitiv svikt på nokon måte
viste teikn til at han/ho ikkje ville ha på seg SE og/eller viste motstand i
form av nonverbal kommunikasjon eller anna åtferd, vart dette tolka som
eit nei.
Prosjektet er godkjent i regional etisk komité, prosjektnr. 2013/391.
RESULTAT
Forventningar til bruk av GPS
Det kjem fram i intervjua at både brukarar og pårørande meinte at dei
hadde varierande behov for sporing. Dei som var i ein tidleg fase av demensutvikling, meinte at dei kanskje ikkje hadde bruk for sporing i nærområdet
heime, men at det kunne være nyttig på reiser i utlandet.
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Intervjua syner at brukarar med god innsikt i eigen sjukdom, og/eller er
i tidleg fase av demensutviklinga, tykte at GPS-sporing kunne vere nyttig
og meinte at dette kunne være til hjelp i deira kvardag fram i tid, og at det
kunne vere nyttig å gjere seg kjend med teknologien no. Ein av dei sa det
slik: «I staden for å bli innestengt så kan eg opne dørene og gå ut der eg vil.»
Personar som hadde dårlegare innsikt i sin sjukdom, eller var komen
lengre i demensutviklinga, meinte sjølv at dei ikkje hadde behov for
sporing, men at dei kunne bere SE dersom pårørande følte seg tryggare
av det.
Tryggleik
Dei pårørande hadde forventingar om at sporing skulle gjere kvardagen
lettare for både dei og brukaren av SE. Det var fleire av dei pårørande som
hadde kjent på angsten for at noko skulle hende dei næraste.

For oss vil det i hvert fall vere slik at eg slepp å sitte her på jobb å
tenke: vonar at det ikkje har skjedd noko. Det treng ikkje vere at
ho går seg vekk, men ho kan dette og ho kan gli, for ho går lange
turar, mange kilometer for dag, også turar nede med sjøen. Det går
ikkje an å sei at ho ikkje får lov å gå der, for det vil gjere livskvaliteten hennar dårligare. Det er dette ho synes er kjekt. Eg tenkjer på
kor dårleg samvit eg hadde fått dersom vi hadde funne ho ein eller
anna plass.
Opplevinga av å vere redd for at den du er glad i ikkje finn vegen heim att
er teken fram av fleire. Fortellingane til pårørande syner at dette er utrygt
og svært krevjande å kjenne på over tid.
Personalet ved ein institusjon hadde òg bebuarar som svært gjerne vil
gå ut ein tur, men hadde ikkje ressursar til å fylgje bebuarane ut på lengre
turar. Dei såg fram til å prøve ut SE, då dei meinte at dette ville skape ein
friare kvardag både for bebuar og for personalet.
Fridom
Ei av dei pårørande fortel at då mor hennar fekk plass på ein bustad med
heildøgns omsorg, opplevde ho det som svært vanskeleg å ikkje kunne gå
ut når ho ville.
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Vi har vore der når ho vil ut, og ….. ho er ikkje nokon amper dame,
veldig mild, men då har eg sett at ho er blitt ganske frustrert, og det
er klart at du blir jo det da. Om ho ikkje får høve til å gå kjenner ho
seg innelåst, og det er ho jo.
Fleire av dei pårørande fortel om fysisk aktive menneske med kognitiv svikt
og demens som gjerne vil vere i aktivitet. Pårørande vil òg gjerne at dei skal
få halde fram med å vere aktiv på denne måten, dei ser at dette er viktig
for dei. Dei var heller ikkje bekymra for at bruk av SE kunne være eit inngrep i den enkelte sin personlege fridom og ei overvaking. Nokre av dei
pårørande vart provoserte av spørsmålet om etiske utfordringar ved dette,
då dei meinte at alternativet med å stengde dører var eit mykje større inngrep i den enkelte sin fridom.

Når sporinga ga nytte
For dei som klarte å isolere problema knytt til teknologi og system, vart
GPS-sporing opplevd som svært nyttig både for pårørande og for personalet på institusjonar. Ei av informantane frå personalet på ein institusjon
fortel denne historia:
Eg hadde en nydelig oppleving, det må eg berre sei. Eg slapp ho
ut, og ho ville på kjøpesenteret 10 km unna. Eg såg at ho gjekk og
tok bussen. Etter ein og ein halv time så tenkte eg at kanskje ho
begynte å bli lei no, kanskje eg skal sjekke kor ho er. Så eg gikk inn
og sjekka, og då var ho sikkert inne på kjøpesenteret. Då virka ikkje
SE, ingen signal. Eg venta litt og fekk signal utanfor der bussen var
parkert. Då såg eg at ho stod utanfor kjøpesenteret, men ein anna
plass enn der ho gjekk av. Då tenkte eg at ho står kanskje i et anna
spor og venta der på haldeplassen ved kjøpesenteret. Då ringde eg
til henne på mobilen, og så spør eg: Kor du er hen no? No står eg og
venta på bussen, sa ho. Åh, kor du skal da? Nei, eg skal heim. Javel.
Men du, du må seie frå til buss-sjåføren at han setter deg av på
senteret da. Skal eg oppom der først, sier ho. Jada, det skal du, sa eg.
Men det var greit. Så går ho på bussen, og eg tenkte: Går dette her
bra? For det var første gang ikkje pårørende hadde henta henne på
kjøpesenteret. Og eg hadde på pc’en og ser. Joda, markøren på PCen
hadde forflytta seg, den kjem innover ei av bygatene. Og plutselig
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så var ho kome i ei gate nær der ho skulle av. Då tenkte eg: Oh,
eg må ringe ho og høyre .. Og så ringe eg og seier: Kor er du no?
Nei, no har eg akkurat gått av bussen … Eg sa: Ok, er du attmed
busslomma då? Jada, eg er no rett nedføre trur eg, sa ho. Men greit,
då kjem eg og møter deg, sa eg. Og då sprang eg rett ned og bort
og da var ho i busslomma. Det var bare en opplevelse å få den
(SE) da.
Dette vart ei positiv oppleving for både brukar, pårørande og pleiar som
syner at å kunne ferdast på eigen hand til trass for kognitiv svikt er av stor
verdi.
Ein SE kan være ei god hjelp for mange, det kan gje større grad av fridom for personar med demens og/eller kognitiv svikt og det kan skape
tryggleik for pårørande og pleiarar. Men i dette ligg det òg mange føresetnader. Ein del av informantane opplevde ei "nesten fungering" der det
var liten avstand mellom suksess og fiasko slik dei neste punkta syner.

Utfordringar i bruk av sporingsteknologien
6 månader etter ein starta opp med utprøving av 16 sporingseiningar var
det berre fem einingar i aktiv bruk. Bakgrunnen for at 11 brukar hadde
valt å avslutte utprøvinga kan sjå ut til å vere ein kombinasjon av at mange
ikkje opplevde SE som nyttig for sitt noverande behov, og utfordringar med
produkt og teknologi.
Fleire har meiningar om sjølve sporings-eininga. Nokre meinar at SE er
for stor og symbola og lampene på eininga kan for nokre virke forvirrande.
Fleire pårørande understrekar at dette må være enkelt: «Produktet i seg sjølv
skal være enkelt, berre med ein raud knapp, det trur eg».
Det hende at alarm frå SE ikkje kom fram til tilknytt mobiltelefon med
ein gong, det vart rapportert om forseinkingar i alt frå minutt til dagar.
Dette gjorde at brukarane fekk problem med å stole på systemet. Andre
eksempel kjem fram i tabell 2.
Ynskjer om eit betre produkt
Utfordringar knytt til system og produkt har ført til at både berarar av SE
og pårørande mista motivasjonen til å drive med utprøving av sporing. Ute
i institusjon har pleiarane rapportert om at internett sida låser seg dersom
dei ikkje loggar ut mellom kvar gong dei er inne på sida. Sidene har også
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Tabell 2: Årsaker til at GPS-sporing ikkje fungerte godt.
SE 1

Brukar følte seg overvaka og at mange lamper lyste.

SE 2

Tungvint å ta med ei ekstra eining i tillegg til tlf. Mykje arbeid med lading. Hadde
ikkje stort nok behov for SE.

SE 3

Dårleg lytte-tale funksjon. Usikker på om alarm er sendt. Ei ekstra eining å ta
med ut.

SE 4

Pårørande ikkje tid til å følgje opp Mykje å passe på med batteri og. lading, og
vanskelig å få til at brukar tar med SE ut.

SE 5

Fungerte dårleg med den som skulle fylgje opp heime. Blei stressa når alarm
ikkje virka med ein gong og det var forseinking på sporing.

SE 6

Brukar trykte på alarmknappen heile tida, mykje støy og uro for mottakar.

SE 7

Brukar vart for dårleg til å gå ut åleine.

SE 8

Pårørande har ikkje tid å følgje opp, mykje arbeid med lading og at brukar skulle
hugse å ta med SE på tur.

SE 9

Brukar fikk støyt av kontakta. Lade-kontakta gjekk i oppløysing/ vart knust.
Pårørande og brukar meinte at SE var for dårleg utvikla til brukargruppa. For
mange knappar på SE, usikker alarmfunksjon.

SE 10

Heimetenesta syntes det vart for mykje arbeid med lading, og vanskeleg å få til
gode rutinar for brukar å hugse å ta med SE på tur.

SE 11

For dårlig mobildekning til at ein kunne søkje opp SE via sms og til at alarmfunksjonen på SE virka. Det var heller ikkje mogeleg å ringe opp SE.

låst seg om ein forsøker å manøvrere raskt gjennom alle SE for å sjå om
dei har batteri og er på (online) om morgonen. Dette har vore ei kjelde til
irritasjon, fordi det går unødig med tid til å starte opp igjen pc og logge seg
inn igjen.
Organisatorisk utfordringar
Fleire av dei pårørande ynskja å ta ansvar for sporing sjølve, men synes det
var trygt at det er eit "system" i bakkant. Pårørande som er i arbeid er avhengige av å ha eit samarbeid med heimetenestene. Nokre meiner at brukarane eller pårørande bør få meir tilgang til systemet, som for eksempel
å legge inn telefonnummer som skal vere knytt til SE : «Det er no ikkje
akkurat brukarvenleg viss eg ikkje kan gå inn og styre akkurat kven meldingane skal gå til, f.eks. viss eg reiser vekk så passar eg på at det er søstrene mine
som får varsel». Dette er med og syner at behova er ulike og må tilpassas
den enkelte familie.
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I institusjonane har utprøvinga fungert godt. Det kan sjå ut til at det er
enklare å få i stand gode rutiner i bukollektiv og sjukeheim enn i heimetenesta. I heimetenesta vert det vanskelegare å ha kontroll på kva tid brukaren går på tur og om han/ho tek med seg SE ut. Dette gjer det også meir
utfordrande å få til rutinar for søk og opplæring. I institusjonane har dei
laga rutinar med kvitteringslister som sikrar at alle er kjende med rutiner knytt til den som nyttar GPS-sporing, og oppgåver og ansvar knytt til
GPS-sporing er oppført på dagsplan. Dei har rutiner med å spore, rutiner
for lading og dei har òg dokumentert aktiviteten i pasientjournalen.
Der personen med demens/kognitiv svikt budde i lag med pårørande
har det organisatorisk fungert godt. Då har pårørande tatt ansvar for lading
og at SE er på plass frå morgonen av.

DISKUSJON
Forventningane til sporingsteknologi og erfaringane som har kome fram
syner at det framleis er fleire utfordringar før sporing for personar med
demens og kognitiv svikt kan bli ei allmenn og tenleg løysing som fungerer
for mange. Våre funn og tidligare funn syner at det ligg ei forventning om
større tryggleik for pårørande og større fridom for personar med demens
(Olsson, 2012), men at det så langt er vanskeleg å oppnå, då teknologien i
nokon grad kan reknast for «umoden» og organisering av tenesta ikkje er
implementert i kommunen. I undersøkinga var det stilt spørsmål om bruk
av sporing kunne være eit inngrep i den enkelte sin personlege fridom og
oppfattast som ei overvaking. Svara syner at deltakarane meinte at alternativet, som ofte var å flytte til ein institusjon med stengde dører, var ei mykje
større inngrep i den enkelte sin personlege fridom.
Innelåsing vs. sporing
Kan det være slik at lovverket gjer det "lettare" å plassere personar i skjerma
institusjonsavdelingar med kodelås på dørene, enn å utstyre personar med
ein SE slik at dei kan få høve til å gå ut om dei ynskjer det? Fins det ein
kultur som"godtek" å låse personer inne fordi dei stilletiande ikkje motset seg innelåsing, aksepterer helsetenesta dette i større grad enn GPSsporing? Verkar lovverket mot sin hensikt her? I lovverket er det eit krav
om at tillitsskapande tiltak skal vere prøvd ut før tvang vert sett inn. Kan ein
tenkje seg at "tillitsskapande tiltak" inneber bruk av sporing- og varslings356

teknologi? Pårørande i vår studie meinte at dei etiske problemstillingane
om overvaking var underordna då deira behov for tryggleik for sine hadde
ein verdi utover utfordringane som ligge i overvaking. I våre funn kom det
fram ein irritasjon som kan tolkast som at deira behov, det å oppretthalde
fridom for sine pårørande – var ein motsetnad til lovverket sin funksjon
om å sikre enkeltindivid frå overvaking. Utsegn frå brukarar og pårørande
i vårt utval syner at dei meiner, og i nokon grad erfarer, at GPS-sporing
er ei teneste som er svært viktig. Fleire av dei pårørande vil òg i ulik grad
vere deltakande, og ha fullt eller delvis ansvar for sporinga og oppfølginga
med rutiner.
Sporingsteknologi er, i følje Lov om pasient og brukerrettigheter § 4a,
å forstå som eit tiltak som krev eit samtykke. For den som ikkje har føresetnader til fullt ut å forstå nytten og hensikta ved tiltaket vil tiltaket komme
inn under tvang (Lov om pasient og brukerrettigheter 2008). I 2013 vart
det vedteke ei lovendring som opna opp for å ta i bruk denne teknologien for personar med begrensa og manglande samtykkekompetanse. Etter
erfaringane med vårt prosjekt (Berg et al., 2014 a) og erfaringar frå «Trygge
Spor» (Ausen m.fl., 2013) vart det, i samarbeid med Det midt norske
velferdsteknologiprosjektet, utarbeida eit erfaringsnotat knytt til tildeling
av sporing- og varslingsteknologi. I dette notatet kom ein fram til ei tredeling med omsyn til tildeling og samtykke med bakgrunn i lovverket:
1. Brukar er samtykkekompetent og ynskjer å ta i bruk
sporings- og varlingstekonologi.
2. Brukar er ikkje samtykkekompetent, men motset seg
ikkje sporings- og varlingsteknologi
3. Brukar er ikkje samtykkekompetent og motset seg bruk
av sporings- og varslingsteknologi
(Berg et al., 2014 b).
For helsepersonell, som i samråd med pårørande skal ta ei avgjerd om bruk
av sporing- og lokaliseringsteknologi, kan denne inndelinga tene som ei
rettleiing for når eit vedtak om tvang må grunngjevast og setjast i verk.
I notatet er det òg gjort omgrepsavklaringar i høve lovteksten og presentert eit case som er vurdert i forhold til lova, opp mot kvart typetilfelle av
samtykke.
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Ei familieavgjerd
Ein føresetnad for å ta i bruk sporings- og varslingsteknologi er at det
må vere klart kva som er hensikta med denne teknologien og korleis den
vil gagne den enkelte sin kvardag. Det er ei personleg avgjerd og bør slik
skje etter ei vurdering i den enkelte familie (Landau et al. 2011). Thygesen
(2013, 2014) peikar på at dette blir eit nytt ansvarsområde for pårørande,
og at det å vere ansvarlege for utstyret knytt til GPS-sporing òg vil påføre
pårørande eit ansvar for personen med demens si sikkerheit.
Rettferdsproblem kan dukke opp der familiemedlemmar og pårørande
vert pålagt store byrder som følje av velferdsteknologi. Eit tilbod om sporing i
ein heiemesituasjon vil krevje ressursar av pårørande. Dei må sørgje for at SE
vert lada, at den er online og at brukar tar den med seg kvar gong han går ut.
Vidare er det i første instans også dei som må rykke ut om ein alarm skulle gå.
I eit notat frå kunnskapssenteret om etiske utfordringar ved velferdsteknologi
vert det stilt spørsmål om det synes rimeleg å pålegge pårørande større belastningar enn kva ein elles kan forvente i samfunnet (Hofmann, 2010). Krav
til kunnskap om teknologi er ofte ikkje jamt fordelt i samfunnet og vil også
vere med å påverke kven som kan få nytte av eit slikt gode (Hoffmann, 2010;
Thygesen, 2013). Teknologi kan vere med å forsterke skilnadene mellom
sosioøkonomiske grupper i befolkningen, og kan bidra til å forsterke forskjellane (Hofmann, 2013). På den andre sida gir pårørande uttrykk for at dei ynskjer å vere delaktige i ulik grad, til dømes vil ektepar i denne utprøvinga gjerne
vere uavhengige av omsorgstenesta, men treng rettleiing/opplæring og «ha
nokon i bakhand». Utprøvinga syner at pårørande er villige til å strekke seg
lang for at nære pårørande skal få fortsette å bu i eigen bustad lengst mogeleg,
og få lov å bevege seg fritt også etter at dei har kome i institusjon/bukollektiv.
Tenesteinnovasjon – organisatoriske føresetnader
Om ein skal kunne ta i bruk sporings- og lokaliseringsteknologi i noko
omfang er det behov for å endre helsetenestene slik at dei vert retta inn mot
å støtte slike tenester.
Fordi velferdsteknologi har som mål å fremme individ- og samfunnsdefinert velferd, vil den være underlagt organisatoriske forutsetninger. Det betyr at vellykka velferdsteknologi, teknisk sett, kan
være direkte mislykka, dersom de organisatoriske føringene ikke
blir tatt hensyn til. (Hofmann, 2010, 26)
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Kriteria for tildeling av SE, spørsmål om finansiering av SE, eller tildeling
av hjelpemiddel frå NAV, kven skal spore og kven skal rykke ut om alarm
blir utløyst og kven skal ta i mot alarm må avklaras.
I vårt utval kom det fram at det å legge til rette for sporing var enklare
å få til i institusjonsbasert omsorg enn i heimebasert omsorg. Bruk av GPS
fungerte godt når leiar i institusjon fekk på plass rutiner for oppfølging av
SE og sporing, og gjorde det klart kven som hadde ansvar. I heimebasert
omsorg der brukar budde åleine fungerte dette dårlegare. Det var til dømes
vanskeleg å passe på at sporingseininga var med ut og å få etablert gode
rutiner med lading og kontroll om SE var online. Om ektefelle budde
saman med den som hadde behov for sporing fungerte dette betre enn om
det var pårørande, barn og svigerborn som skulle sørgje for at dette var på
plass. Ut frå sentrale føringar om å ta i bruk velferdsteknologiske hjelpemiddel i omsorgstenesta, må ein kunne forvente at heimetenestene skal ta
på seg slike funksjonar, men dette krev opplæring og må kome inn i deira
avtale om kva som inngår i eit oppdrag.
Det må og klargjerast kven som har ansvar for alarmar, og kven som
skal rykkje ut for å hente personar når det er behov for det. I Trondheim
kommune har ein kome langt med å etablere eit mottak for varslings- og
lokaliseringsteknologi. I første omgang er det GPS-sporing ved sida av ordinære tryggleiksalarmar ein har mottak for. Mottakssentralen fungerar
som ein sentral kontroll over kommunale SE, der ein kvar dag går over og
kvalitetssikrar at alle SE er opplada og online, og det er utarbeida individuelle søkje- og varslingsprosedyrer for kvar brukar (Trondheim kommune.
no/velferdsteknologi/handlingsplan).

Behov for tverrfagleg samarbeid
Kommunane har behov for å byggje både kartleggingskompetanse og bestillarkompetanse innan velferdsteknologi, både for å ha kunnskap om kven
denne tenesta kan være nyttig for, og kva som må til for at tenesta og teknologien skal fungere. For å byggje denne kompetansen, er det naudsynt, slik
vi ser det, å etablere tverrfagleg samhandling mellom IKT, helse/omsorg og
teknologileverandørar. Funn i vår utprøving syner at sjølve sporingseininga
har eit stort potensiale for forbetring. Det er liten tradisjon for at IT arbeider saman med dei som er brukarar av produktet (Schaathun et al., 2014) og
ei konkret utfordring er at dei som utformer og lager teknologien har for
lite kjennskap til behova til brukar og hjelpar.
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Svara frå intervjua syner at mange pårørande ynskjer å hjelpe til og bidra
slik at den pårørande skal få bu heime og gjere det han/ho likar lengst mogeleg. Ut i frå dette burde også brukarstemma få ein verdi i lag med ekspertane
og fagpersonane si stemme. Utforming av ny teknologi bør difor utføres saman med dei som skal ha ansvar for teknologien i det daglege (pårørande eller
helsearbeidarar) og i nokon grad også saman med brukarane av t.d. SE.
Kommunen kan til dømes jobbe målretta med utprøving av velferdsteknologi etter ein sirkulær innovasjonsmodell, KS sitt vegkart for innovasjon
av velferdsteknologi er eit døme på ein slik modell, der brukarkompetansen
er sterkt representert (Grut et al., 2013).
Forsking peikar på at sporing kan vere svært nyttig for personar med
demens (Reinaas and Molvik, 2013; Ausen et al., 2013; Thygesen et al., 2013;
White, 2010), men det krev ein balansert debatt med ei grundig forståing
for korleis, og på kva måtar sporingsteknologi kan støtte personar med
demens og deira behov for fridom (Hughes, 2013).

Etiske vurderingar vedrørande utprøving
GPS-sporing for personar med demens og kognitiv svikt har etiske utfordringar. Det vi har erfart i dette prosjektet er at den SE som vart utprøvd
var mest nyttig for dei som hadde størst behov, altså dei som har kome eit
stykke ut i sjukdomsprosessen. Denne brukargruppa har så stor nytte av
GPS-sporing, at utfordringane med lading, storleik, for mange knappar og
forsinkingar med SMS og varsling, ikkje vert større enn gevinsten ved å
bruke sporinga. Dette samsvarer med andre funn knytt til velferdsteknologi; at nytte må opplevast som større enn omkostningane ved bruken av
teknologien (Drevik and Hellzen, 2012).
Ei noko anna problemstilling er om ein i det heile skulle starte ei utprøving mot denne sårbare brukargruppa med såpass lite tilpassa teknologi. Dei
som fekk tilbod om SE trudde på at sporing kunne vere eit svar på nokre av
dei problema og den slitasjen dei hadde i kvardagen. I staden vart utprøvinga
ei negativ erfaring og ei tilleggsbelasting då systemet ikkje fungerte etter
forventningane. Ein kunne vurdert å gjere ein "pilotstudie" på pensjonistar
og andre interesserte utan kognitiv svikt, for å fått prøvd ut teknologien
og bygd kompetanse i kommunen. På den måten kunne ein del av belastinga omkring felles læring, altså prøving og feiling vorte redusert. På den
andre sida kan det vere at ein ikkje hadde fått erfaring med alle dei viktige
problemstillingane knytt til samtykkekompetanse og brukarmedverknad.
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Metodediskusjon
I dette prosjektet er intervjuar både den som gir informasjon, legge til rette
og tek opptak av intervjua for evalueringa på same tid. Dette er òg noko
av intensjonen i eit slikt prosjekt, – at den som er igangsetjaren er i dialog
med brukarane om deira erfaringar. Samstundes kan det i nokre høve være
vere vanskeleg å skilje klårt mellom kva som er brukaren sitt standpunkt
og kva som er ei syntese av intervjuar og brukaren sitt standpunkt. Intervjuar har her førstehands kjennskap til GPS-sporing og kan slik være vere
den rette til å få fram ein god og sann dialog nettopp på grunn av bakgrunnskunnskapen. Intervjua har fått fram både dei positive og dei negative sidene av sporing, og dette kan være vere eit teikn på at informantane
har sagt det dei meiner sjølv om prosjektleiar og intervjuar her har vore
same person.
Det er utfordrande å utvikle prosjekt der pårørande har ei «medansvarsrolle» i organisering og tilrettelegging av GPS-sporing. Ei rolleavklaring
mellom pårørande, personalet og prosjektleiar er avgjerande for eit godt
resultat. Vidare er det ikkje minst ei utfordring å intervjue personar med
demens og/eller kognitiv svikt saman med deira pårørande. Samtalen kan
gå for fort til at personen med demens får alt med seg og det kan vere
lett at deira stemme i mindre grad kjem fram. Ein bør difor vurdere å ha
intervju med dei åleine, evt. saman med pårørande, men då samsnakke
med pårørande i forkant om kven si stemme som skulle vere i fokus.
AVSLUTNING
Studien syner at det er knytt forventningar om auka tryggleik og fridom for
personar med demens og kognitiv svikt og deira pårarande, dersom dei får
høve til å nytta seg av GPS-sporing. Gjennom utprøving fann ein at erfaringane er delte, og berre om lag ein tredjedel av utvalet brukte sporing seks
månader etter at dei hadde fått tildelt ei sporingseining. Der GPS-sporinga
fungerte gav dette stor nytte og førte til auka tryggleik og større fridom. At
så mange valde å avslutte sporing handla både om brukargrensesnitt, system
og om organisering av tenesta. Det betyr at både informasjon, organisasjon, opplæring og den tverrfaglig kompetansen knytt til GPS-sporing treng
å bli styrka. Det er òg behov for tverrfagleg samhandling og brukarmedverknad i teknologisk og systemisk produktutvikling av GPS-sporing. Vi treng
fleire prosjekt der GPS-sporing blir prøvd og evaluert for å kunne komme
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vidare i å utvikle sporingteknologi som ei integrert teneste i helse- og
omsorgstenesta i kommunen.
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SAMMENDRAG
I denne artikkelen presenterer vi Nautilus21, et tverrfaglig forskningsprosjekt ledet av Høgskolen i Ålesund i samarbeid med regionale samarbeidspartnere fra både offentlig og privat sektor på Nordvestlandet. Hovedmålet med Nautilus21 er å utvikle en generisk, integrert og skalérbar
3D-simulator for modellering, simulering og visualisering av kystnære
farvann, med tiltenkt anvendelse innen forskning, utdanning, innovasjon,
industriell utvikling og offentlig forvaltning. For å nå dette målet foreslår vi
som et første trinn å benytte fallstudier av de to fjordene Borgundfjorden og
Storfjorden som en driver for utvikling av en regional prototype av simulatoren. Fallstudiene søker å finne svar på forholdet mellom oseanografiske
data og menneskelig aktivitet med relevante forskningsspørsmål relatert til
flyt av partikler, eller agenter, i kystnære farvann, og effekten slik partikkelflyt har på marine økosystemer. Vi vil undersøke faktorer som klimaendringer, skipstrafikk, industri, avfall, forurensing, oppdrettsanlegg og
smittsomme fiskesykdommer, samt faktorenes interaksjoner med næringskjeden. Sentralt er den tynne linjen mellom bærekraftig verdiskaping og
negativ påvirkning på økosystemet. Å knytte design- og utviklingsstadiene
av simulatoren til praktiske problemer helt fra starten av vil bidra til å
holde fokus under utviklingen og medføre både teoretiske og anvendte
forskningsbidrag fra hvert stadium i prosessen. Det er essensielt at simulatoren ved ferdigstillelse er generisk av natur og lett å utvide til andre
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forskningsspørsmål og fallstudier av det marine miljøet, inkludert ikke
bare kystnære farvann, men også havrommet.

ABSTRACT
In this paper we present Nautilus21, an interdisciplinary collaborative research project involving staff at the Aalesund University College (AAUC)
and regional partners from both the public and private sectors in the north
west region of Norway. The primary objective of Nautilus21 is to develop
a generic, integrated, and scalable 3D simulator for modeling, simulation,
and visualisation of Norway’s coastal waters that can be used for research,
education, innovation, industrial development, and public management.
To achieve this objective, we propose as a first step to use two real-world
case studies of two Norwegian fjords, Borgundfjorden and Storfjorden, as
drivers of all development stages of a regional prototype of our simulator.
The case studies aim to link oceanographic data and human activity to relevant biological research questions with respect to dispersals of particles, or
agents, in coastal waters and resulting effects on marine ecosystems. Factors such as climate change, ship traffic, industry, urban waste, pollutants,
fish farms, and infectious fish diseases and their interactions with the food
web will be examined. There is a fine balance between creating sustainable
value and negative ecosystem influence. Tying the design and development
stages of the simulator to practical problems from the very start will serve
as a guidance for the project, with each stage resulting in both theoretical and applied research contributions. Importantly, upon completion, the
simulator shall be generic in nature and easy to extend to other research
case studies in the marine environment, including not only coastal waters
and fjords but also the ocean space.
INTRODUCTION
The marine industry has always been among Norway’s most complete
clusters. In the region around Ålesund and the northwest of Norway, the
marine resources and related industrial cluster has formed the foundation
for development of the maritime sector and offshore industry. Continuing development is an expressed goal at local, national, and continental
levels.
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The Norwegian government’s white paper St. meld. 22 (2012–2013)
(Ministry of Trade, Industry and Fisheries, 2013), states as one of its main
goals that Norway shall become the number one seafood nation through
new and innovative use of the Norwegian coastal waters and fjords. However, such growth represents a challenge for maintaining a sustainable
exploitation of the coast’s ecosystem. The European Union (EU) Water
Framework Directive (Vanndirektivet) also adds demands on the management of the environment, exploitation of the ocean space, and urban
effects. Finally, Horizon 2020, the EU Framework Program for Research
and Innovation, and the world’s largest research and innovation program
with a total budget of close to EUR 80 billion, raises similar concerns. As
noted on its official website,1 one of Horizon 2020’s main selected areas
targeted for research is «blue growth» and how to «sustainably manage and
exploit aquatic living resources to maximize benefits from Europe’s oceans,
seas and inland waters.»
Sustainable management needs an integrated interdisciplinary approach
in order to understand the ecosystem with respect to research, management, and commercialization of ocean space resources. Combining
researchers from a multitude of diverse fields, including oceanography,
marine biology, technology, chemistry, epidemiology, cybernetics, artificial intelligence, and software engineering, we aim to develop this understanding by exploring the coastal waters and fjords through the window of
Nautilus21, an integrated 3D simulator.
We draw inspiration from Jules Verne’s famous science fiction novel
Twenty Thousand Leagues Under the Sea (Verne, 1870), in which Captain
Nemo uses the submarine Nautilus as a futuristic high-technology research
laboratory for exploring the underwater mysteries of the world. Accordingly,
we have named our simulator Nautilus, as it represents an underwater window for studying the ocean and the processes therein. Moreover, inspired
by the multitude of related projects such as Marine Møre 21, Maritim21,
Klima21, Olje og Gass 21, Energi21, and HAV21, we add 21 to the name
to underline the fact we aim to spawn research activities that will last for
many years and add to the 21st century’s global research effort of securing
a sustainable future for the world.
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Strategic Relevance
Strategically, Nautilus21 conforms with expressed strategies on global,
national, and regional levels as discussed above. This is even more so on
an institutional level. Employing an interdisciplinary approach, Nautilus21
unites two of the main priorities for research, education, and innovation
in the AAUC strategy plan for 2012–2015, namely (1) sustainable marine
food production and health, and (2) simulation and visualization. Likewise, the strategy plan of the Faculty of Engineering and Natural Sciences
(AIR) for 2013–2017 strongly emphasizes the importance of simulation
and visualization as generic tools for value creation and efficiency in both
the private sector and public management.
In line with the declared strategies in these two documents, the
Nautilus21 project members have established a two-year Master of Science
in Simulation and Visualization program that is offered at AAUC from
autumn 2014 onwards. Students will be using state-of-the art equipment in
a 3D visualization cave that constitutes a brand new simulation and visualization laboratory. Nautilus21 will cooperate closely with the new master
program, utilizing both the facilities and the potential from master thesis
projects, some of which may be extended into PhD research projects. We
also aim for our research to result in the development of 4 new modules for
the master program equivalent of 30 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) points.
In reply to a request from the Norwegian Ministry of Education and
Research, AAUC has, in a detailed project report, applied for strategic
funding to establish a Centre for Ocean Space Innovations. For the period
2014–2017, the Centre is budgeted at approximately NOK 138 million
(approximately NOK 53 governmental funding) and will greatly strengthen
AAUC’s above mentioned strategic commitments. At the heart of the
Centre is an ocean space simulator that acts as an integrated tool for
design, prototyping, simulation, and visualization across all faculties and
disciplines at AAUC. Nautilus21 represents the first implementation of
this simulator.
Finally, building on our existing expertise and reputation in modeling
and simulation, most recently evidenced by AAUC being the host of the
27th European Conference on Modeling and Simulation (ECMS’13), we
see this project as an important step in strengthening our research and educational relationships internationally and nationally.
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Current Status and Motivation
Current state-of-the art ocean space models are generally devoted to large
ocean areas with coarse spatial and temporal resolution based on measurements from marine registration buoys, meteorology, topography, runoff and
tides. The SINMOD1 and ROMS2 oceanographic models, which have been
developed for various coastal areas, have a spatial resolution ranging from
4 km to 160 m. Most of today’s models are generally adapted for examining large areas, large populations, and large trends. Investigation of coastal
waters and fjords in Norway requires a different paradigm, in which we are
able to scale our models in both space and time to our needs. That is, we can
zoom in on smaller spatial areas typically required for these coastal areas, and
zoom out if larger areas are investigated. Likewise, we can vary our time scale
depending the dynamics of the processes under investigation.
Chemicals, synthesized for different purposes, are widespread in nature.
They disperse into rivers, fjords and oceans, accumulate by bioavailability
in the food chain, and can be toxic to algae, shellfish, fish, animals and
humans. Many of them are prone to bioaccumulation, in particular, brominated flame retardants (BFRs) may have serious effects on both health and
the environment. BFRs accumulate particularly in the long and lipid-rich
marine food chains, and have been detected in blood samples from the
Norwegian human population since the 1980s. A number of BFRs have
been shown to be harmful and there are concerns about the environmental
impact of them (Sørmo et al., 2009).
The coastal town of Ålesund is located in the centre of both residential
and industrial areas at the mouth of the Borgundfjord system. This fjord
system is considered to be one of the spawning areas for the Norwegian
coastal cod stock (Godø & Michalsen, 2000; Godø & Moksness, 1987)
and fish and crustaceans from the fjord are used for human consumption.
Many areas in the Borgundfjord system have significant levels of pollution,
including BFRs, hexabromocyclododecane, and mercury3.

1
2
3

http://www.sinmod.no
https://www.myroms.org
See for example these reports: Kartlegging av utvalgte organiske miljøgifter, SFT,
Rapport 927/2005; Kartlegging av utvalgte miljøgifter i Åsefjorden og omkringliggende
områder, NIVA, Rapport 946/06; and Kildesporing av bromerte flammehemmere i
Ålesundsområdet, SFT, Rapport TA-2441/2008.
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In areas with extensive production of farmed salmon, conflict of interests may arise. The post and present industrial aquaculture activity may
result in organic and chemical pollution and various viral and parasitic
diseases, with negative interaction between the farmed and wild stocks
(Biering et al., 2013). These pathogenic organisms are concentrated in fish
farms where many potential hosts are gathered and can lead to negative
effects on farm economy and reputation. Storfjorden is a fjord with extensive
farming activity. The surrounding areas have primarily agricultural activity
with some urban settlements with tourism and production of furniture as
their main activities. The fjord has several wild salmon stocks and areas
without fish farms to protect these stocks4.
Nautilus21 intends to contribute to knowledge for ecologically and economically sustainable harvesting in coexistence with industrial utilization of
the fjords guaranteeing high quality and safe seafood.

Objectives and Hypothesis
Whilst a simulator is essential during model development, a simulator
based on mature, well-established, and accurate models can also be used
to make predictions about the future and hypothetical what-if scenarios.
This, in turn, can lead to further model development, and enable preventive measures and knowledge of what to do should severe incidents occur.
Our primary objective is to develop a generic, integrated, and scalable
3D ocean simulator for scientific exploration of Norway’s coastal waters
and fjords. Whereas simulators generally are highly specialized for particular models, our goal is to develop a generic simulator able to simulate a
variety of models and sub-models separately or collectively in interaction
with each other. In theory, at least, this means that models can be designed
and developed individually but shall be able to co-exist and interact during
simulation within the same integrated simulator.
To fulfil our goal, we aim to complete the following secondary
objectives:

4

Effekten av nasjonale laksefjorder på risikoen for lakselusinfeksjon hos vill laksefisk
langs norskekysten – midtevaluering av ordningen med nasjonale laksefjorder,
Havforskningsinstituttet, Rapport 19/2013.
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1. Gather available marine environmental data and explore
the interactions between temperature, salinity, water
transport, topography, depth biotopes and human activity
including sewage systems, industrial and hospital waste
and aquaculture activity in two Norwegian fjords.
2. Integrate and refine the vast amount of data and existing
models before constructing models suitable for simulation of the above mentioned interactions. Implement
a generic, integrated, and scalable 3D ocean simulator
able to simulate and visualize model-based systems and
processes in Norway’s coastal waters and fjords.
3. Develop domain-specific modelling languages and a
high quality user interface that enable non-technical
domain experts such as marine biologists to use the
simulator for research purposes.
We hypothesize that by means of swarm theory and swarms of selfadapting intelligent ocean models, we will be able to make our simulator
generic, integrated, and scalable: Generic in the sense that it shall be easy
to adapt and modify to different ocean area case studies and topic of interest; integrated in the sense that it will serve the purpose of an integrator
of historic and current scientific knowledge, data, and models; and scalable
in the sense that it shall be easily scalable, both to the micro and the macro
level depending on the user needs, while intelligently scheduling the
computational load to optimize the simulated area of interest.
The interactions of processes in the ocean are inherently complex. It
is envisioned that it is exactly this integrative approach that can solve the
problem of finding causal relationships between some of the seemingly
unrelated real-world observations.

METHOD
In order to achieve our objectives, we have divided the project into four
work packages (WPs) targeting different theoretical and practical aspects
of the project:
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1. WP1 Oceanography and Biology: Gather relevant
marine environmental data and explore the interactions
between temperature, salinity, water transport, topography, and depth biotopes and human activity including sewage systems, industrial and hospital waste, and
aquaculture activity in two Norwegian fjords.
2. WP2 Modelling and Data Analysis: Integrate and refine
the vast amount of data and existing models before
constructing models suitable for simulation of the above
mentioned interactions.
3. WP3 Simulation and Visualization: Implementation
of a generic, integrated, and scalable 3D ocean simulator able to simulate and visualize model-based
systems and processes in Norway’s coastal waters and
fjords.
4. WP4 Model-driven Software Engineering: Develop
domain-specific modelling languages and a high quality
user interface that enable non-technical domain experts
like marine biologists to use the simulator for research
purposes.
Whilst the overarching goal is to develop an integrated and scalable ocean
space simulator for generic use through WP2-4, WP1 represent an application of the simulator. Through case studies of two Norwegian fjords,
WP1 will act as a catalyst for the simulator development process.
During the development process, WP1 will provide data, knowledge,
and real-world problems to solve that will guide and drive the development
of the simulator, whereas WP2 and WP3 in response will produce scientific results at each stage. Importantly, this does not exclude simultaneous
contributions of generic and theoretical results as well. WP4 will use modeldriven engineering as a technique for developing interfaces between, and
integration of, the components of the simulator, with a particular focus on
models and simulations and the user interface. A graphical overview of the
project is shown in Figure 1.
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Although development stages do build on each other, development at
one stage will inevitably lead to the refinement of results from previous
stages, e.g., a model can be simulated and the simulation results can be
used to refine the model and then simulate again. Thus, the development
process is iterative in nature.
In addition, WPs can be run in parallel for many periods of time during
the project, because much theoretical work and preparations can be done
in each stage in parallel during development by using mock-ups or assuming access to suitable data and components. Our close proximity to some
of the world’s most advanced offshore simulators and their competent staff
both in-house and a stone’s throw away at the Norwegian Maritime Competence Centre (NMK) will aid in this development process.

Figure 1: Graphical overview of the Nautilus21 project

WP1 Oceanography and Biology
WP1 Oceanography and biology acts as the main driver for the project by
using existing registrations and collecting new marine environmental data
by exploring specific case studies regarding effects of human activity on
biological systems. We will explore the interactions of these factors with
respect to pollutants and planktonic pathogens in the two fjords:
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1. Borgundfjorden: Brominated flame retardants (BFR),
mercury, eutroficants, and pharmaceutical products may
affect marine life and seafood safety (Chapman et al.,
1996; Costanzo et al., 2005; Fenical, 1993; Larsson et al.,
1999; Richardson et al., 2005). Literature- and laboratory studies will focus on interaction between pollutants
and microorganisms, invertebrates and fish. Evaluation
methods include growth retardation (somatic growth
and reproduction), resistance (e.g., to antibiotics or
antiparasitics), and welfare (e.g., stress, health, and
immunology) in the organisms.
2. Storfjorden: In order to evaluate spread of aquaculturerelated pathogenic organisms, network analyses will be
performed based on abiotic (e.g., current, wind, vessel
traffic) and biotic (e.g., humans, organisms) transmission factors (Aldrin et al., 2010; Graham et al., 2005;
Gustafson et al., 2007; Stene et al., 2014; Viljugrein et al.,
2009). The aim is to undertake risk analyses of transmission of pathogenic organisms, organic pollution and
pharmaceutical substances from cultured organisms
in order to identify and analyze interactions between
farmed organisms and the surrounding environment
and relevant food chains. Also, reproducible indicators
of chronic environmental stress and immune system
functions will be tested.
Methods have been developed to extract and analyze cortisol from fecal
samples from several species, including fish (Lupica & Turner, 2009). The
analyses are based on enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technology which binds to a specific structure and the total binding activity can
be measures by a spectrophotometer (Koakoski et al., 2012). The immune
system is crucial for avoiding disease through mechanisms such as wound
healing and fighting infection. Under chronic stressful circumstance, the
immune response is suppressed with mortality as the final event. It is therefore necessary to analyze not only the cortisol, but also how stress may influence the immune system and leukocytes efficiency (Ndong et al., 2007).
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To evaluate and document the immunological level for evaluating stress
in marine organisms, advanced biochemical and immunologic techniques
will be used. The evaluation will be based on (1) evaluation of non-specific
general humoral response (IgM level); (2) morphological characterization of haemocytes and head kidney cells; (3) phagocytosis assay; and (4)
respiratory burst (RB) assay.
Serum and peripheral blood mononuclear cells (PBMC) will be separated from blood samples and measured together with head kidney cells.
These measurements are well developed at AAUC to assess the results of
chronic physical or chemical stressors on fish. Most of them have never
been applied for monitoring the welfare in farmed fish and none has been
applied on wrasse before.
The overall aim is to identify how the coexistence between the marine
environment and human activity influence the ecology and food chains.
Simulation will reveal best practice for a sustainable safe seafood production, optimal reputation and value creation from marine resources.
The tasks involved in WP1 Oceanography and Biology can be summarized as follows:
•

WP1.1. Identify and obtain time series of relevant
oceanographic data like temperature, salinity, topography and wind. Register and sample local parameters like
water trans-port, runoff and bottom communities in order to model and calibrate models of ocean environment
and and identify transport of particles/chemicals from
human activity in the sea.

•

WP1.2. Evaluate and review existing data on past
and present activity and related pollutant in the study
areas and identify relevant effects on marine microorganisms, invertebrates, fish and food chains with
humans as top consumer. WP1.3. Identify biotopes
and establish models for microorganisms, invertebrate
and fish to identify effects of pollutants in the environment. Resistance, reproduction/growth and anomalies
will be evaluated.
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•

WP1.4. Test out reproducible indicators of chronic stress
and immune system function like blood cortisol, lactate
and glucoses, feces cortisol, IgM and white blood cell
phagocytosis and respiratory burst for use in science,
management and industry performance.

•

WP1.5. Use environmental data, maps and established
simulations to identify concentrations and distribution
of pollutant and pathogens in the environment.

•

WP1.6. Prepare a plan for automatic submarine registration units for observation, registration and operations in the water column in general or in a fish farm.
Combine video registrations to the biological models,
welfare indicators and environmental data in order to
visualize and manipulate the input data for better understanding of the interactions between environment and
organisms and make scenario analyses.

WP2 Modelling and Data Analysis
The ultimate research goal of WP2 Modelling and Data Analysis is to develop an intelligent ocean space model, where «intelligent» in this sense means
a model that is adaptive and adjusts to the state of the environment and itself. Since models will never be perfect replicas of reality, the research question boils down to determining and reducing the expected error between
the two fjords in WP1 and the complex processes interacting therein, and
our model. We hypothesize that model error is dependent on model scale
in time and space, which in turn is dependent on the topic being studied. A
scalable adjustment needs a scalable model, or a swarm of scalable models.
Model reduction and system identification will be central tools (Alaliyat et
al., 2013; Shaker and Tahavori, 2014b).
The scientific approach is to represent each fjord as a big crowds of
swarming models (Reynolds, 2006), represented by millions of intelligent agents that act by means of swarm intelligence similar to the flocking
behavior of boids introduced by Reynolds (1987). To model a fjord, we
employ the following three principles, namely that (1) the geographical terrain is based on the actual physical landscape and constitutes a reference
376

for all information flow, with the space dimension being dependent on the
swarm density; (2) all information is represented by movable swarming
agents and the fjord swarms are trained by self-adaptive algorithms; and
(3) swarming agents report their behavior to users by means of dynamic
virtual landscapes that may represent swarming patterns, ocean dynamics,
risk areas, optimal harvesting areas, spread of disease, and so on (Shaker
and Tahavori, 2014a; Yndestad, 2012; Yndestad et al., 2012).
In terms of modelling the two case study fjords in WP1, we will make
use of a huge amount of fractioned data that exist in a number of different
formats and density at various institutions, including time series of sewage waste amounts; various viruses and their transmission in the fjords;
waves, temperatures, currents, and salinity; and maps of the seabed and
other oceanographic maps. Integrating all these data together represents
a research problem relating to data refinement, since to make useful decisions, intelligent algorithms require high quality input.
Moreover, by means of data mining techniques from fields such as artificial intelligence, machine learning, and statistics, we will try to correlate
large amounts of data from many different sources provided by WP1 and
perform data mining and model reduction (Alaliyat et al., 2013; Shaker
and Tahavori, 2014b) to identify patterns and causal relationships and
interactions. Next, the models will need to be simulated, using real-world
data as inputs, in order to generate simulated model output data, which in
turn can be compared with their real-world counterparts for an evaluation
of the accuracy of the models (see WP3). The models can then be refined
and the process repeated until a desired level of model validation (ability to
reproduce reality) is achieved. Some model refinements can be done manually by the researcher, but we aim to develop intelligent algorithms to do
this automatically.
The tasks of WP2 Modelling and Data Analysis can be summarized as
follows:
•

WP2.D1. Data integration and refinement. Integrating and refining the massive amount of data
provided by WP1 before constructing suitable models
of the two fjords Borgundfjorden and
Romsdalsfjorden.
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•

WP2.D2. Data mining. Identify patterns in the data
from WP1.

•

WP2.D3. Intelligent models. Develop self-adjusting
intelligent models.

•

WP2.M1. Terrain model. Combine and integrate the different terrain data from both fjords in WP1, building on
and improving the models in current research projects
at AAUC based on Borgundfjorden and models from
the Marine Møre 21 research program (partnership with
local municipalities, NGU, Kartverket, and
Havforskningsinstituttet.

•

WP2.M2. Oceanographic model. Continue and extend
our current models (Alaliyat et al., 2013) by introducing
a swarm-based oceanographic model based on millions
of particle agents. The particle agents will be trained by
monitored and real-time data series from the two case
study fjords.

•

WP2.M3. Marine fauna model. Investigate how to use
terrain data, geodata, oceanographic data and statistical
models to produce 3D representations of marine fauna
models of the fjords using model reduction (Alaliyat et
al., 2013; Shaker and Tahavori, 2014b). Investigate the
possibilities of using autonomous mobile ocean robots
to monitor marine fauna in selected areas, c.f. WP1.6.

•

WP2.M4. Ecosystem model. The ecosystem will be
represented by a set of swarming shoals of swarming
populations of virus, algae and fish (e.g., similar to those
described by Reynolds, 1987), limited to the study of
typical population behavior of the kinds of organisms
found in fjords (Yndestad, 2008), resulting in future
studies on interaction between ecosystems (Sargent,
2005; Yndestad, 2009).
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•

WP2.M5. Virtual landscapes. Developing virtual landscapes for two main purposes: (1) to represent both
static and time-varying position-dependent information;
and (2) be a communication arena between the user of
the integrated 3D simulator and millions of swarming
agents. Typical virtual landscapes are swarming patterns,
risk areas, modelling errors, and optimal harvest areas.
The landscapes are represented as 3D terrain models
(Shaker and Tahavori, 2014a) and will depict desired
information from WP1.

WP3 Simulation and Visualization
Simulation can be used as a tool for verification and validation of the
models developed in WP2, that is, to confirm that the implementation of
a particular model matches its conceptual specifications, assumptions, and
constraints (e.g., Bye and Neilson, 2010). In addition to reproducing reality
and thus supporting underlying model hypotheses (e.g., Blumberg and
Mellor, 1987; Bye and Neilson, 2008; Rekdalsbakken, 2006), a simulator
based on mature, well-established, and accurate models can also be used
to make predictions about the future and hypothetical what-if scenarios
(Perumalla and Aaby, 2008). This, in turn, can lead to further model development as well as cause preventive measures to be taken before severe incidents occur. Finally, we aim to develop a simulator that is generic and able
to integrate multiple models at the same time.
In addition to numeric simulations, a simulator of 3D ocean space
must be able to present a variety of visualizations for the simulations to be
comprehensible for human users with different needs. The simulator must
be able to present selected aspects of simulations visually both in real-time
and in simulation-time, ranging from simple 2D plots to 3D animations,
video, and augmented and virtual reality (Rekdalsbakken and Osen, 2012).
The main challenges that we address in this WP are related to the development of a fair and efficient scheduling algorithm to schedule computational resources in distributed simulator engines (Brambilla et al., 2012;
Reynolds, 2006). This constitutes a dynamic resource allocation problem
with which the authors have experience using methods from cybernetics
(model predictive control) and artificial intelligence (particle swarm optimization, genetic algorithms) to solve (Alaliyat et al., 2014; Bye, 2012; Bye and
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Schaathun, 2014, 2015; Bye et al., 2010). Simulators utilizing large datasets
(big data) needs clustered (cloud) computers in order to meet its computational needs (Brambilla et al., 2012; Reynolds, 2006). Implementing an
agent-based simulator at runtime with disparate data sets requires complex
scheduling decisions. CPU and communication resources need to be measured, and the computation of agents moved to the appropriate cluster
node.
The Nautilus Parallel Agent Simulator Engine (NPASE) is a simulator
engine that adapts dynamically to the hardware available, scaling the simulation according to current workload and real-time needs. By abstracting
away much of the concurrency and communication complexities, it facilitates time and cost effective development of new simulators. These new
simulators can run in parallel, separate or together, shining new light on
complex problems.
Large scale simulations require a massive amount of computing power.
The CPU requirement often increases exponentially to the size of the dataset. In order to get sufficient resolution in its simulation results, the model
simulated by the NPASE will contain more than 100 million concurrent
agents. To tackle these challenges, NPASE enables usage of GPU powered
computers in a cloud cluster. Scheduling algorithms are utilized to ensure
that the computation of an agent is localized to the cluster node most capable
to its needs. Agents in need of high memory bandwidth and/or floating
point calculations are automatically run on GPU powered nodes (Reynolds,
2006). The complexity of the distributed nature of the simulator core is
abstracted away from the researcher, leaving them free to concentrate on
research problems.
The tasks involved in WP3 Simulation and Visualization can be summarized as follows:
•

WP3.S1. Storage and management system. Construct
a system for storing and managing large datasets from
various research groups, with a pluggable architecture to
translate and import the various datasets into the simulator core.

•

WP3.S2. Simulator core. Implement a simulator core
that will dynamically scale its performance according
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to the number and type of hardware nodes available
by breaking down simulation into modules called
agents. The communication and scheduling module
will take real-time measurements of the current running
simulation and dynamically redistribute the agents
according to their calculation and communication
needs.
•

WP3.S3. NPASE toolkit. Develop at toolkit to support
time-efficient implementations of new simulators.
Concentrating on ease of use, the NPASE toolkit will
make simulations a viable research tool for a larger
group of researchers with different backgrounds and
with different needs.

•

WP3.V1. Graphics engines. We will investigate the stateof-the art of current commercial and open 3D graphics
engines in our new 3D graphics cave laboratory.

•

WP3.V2. Visualization and NPASE. Following our
investigations of graphics engines, we will integrate
support for visualization of simulations in NPASE.

•

WP3.V3. Augmented and virtual reality. Investigate the
potential for combining simulations with real-world
video and data in an augmented reality environment,
e.g., 3D glasses with both ordinary vision and simulated
visualized elements.

WP4 Model-driven Software Engineering
Model-driven software engineering (MDSE) is a branch of software
engineering in which software models are the first-class entities of the
development process (Brambilla et al., 2012; Gonzalez-Perez & Henderson-Sellers, 2008). One of the most important visions of MDSE is to raise
the abstraction level of software by shifting the focus from code to abstract
models. These models could be verified and tested prior to costly implementation, and one can then generate software by applying automated model
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transformations. Other applications are model refinement, model integration, and model composition and decomposition.
Most of the models from WP1 and WP2 will be developed and expressed using different modelling languages. It will be an MDSE activity to
define techniques and methodologies to integrate these models and use
them in WP3. That is, the simulator in WP3 will be developed in a way
which is compatible with the different models. Given that each modelling
language is described by a metamodel (Fowler, 2010; Rutle, 2010), the simulator must be parameterized by a common metamodel which makes the
simulator compatible with other interesting modelling languages. Models
specified in modelling languages which do not conform to the metamodel
can be transformed to an internal representation (understood by the simulator) by using model transformations.
Another benefit of MDSE is that it facilitates creation of domain specific
modelling languages (DSMLs). Using general purpose modelling languages to define models which are specific for a domain may require unnecessary overhead knowledge from domain-experts and add unnecessary
complexity (e.g., Osen et al., 2010). Since the majority of domain-experts
and users of the simulator are researchers in other fields than computer
science, it would be beneficial to develop domain-specific languages which
limit the technical details of the models and simulator. For example, one
such language could be a language used to define a model of a fish farm,
where each fish is an agent, without any technical knowledge of how agents
work and how they are implemented. A language-workbench to develop
such languages will increase the usability and usefulness of the simulator.
A language-workbench will not only facilitate creation of a language, it will,
in addition, facilitate (automatic) generation of different language artifacts
such as a model editor, syntax checking, syntax highlighting, code generator, verification, etc. The workbench will be generic in the sense that new
languages can be created when the needs arise. Creating these languages
together with user-friendly interfaces and graphics can be done as Master
of Science thesis projects.
Finally, the complexity of defining simulation scenarios is an important obstacle hampering the usage of simulators, although most researchers
agree on the insight and overview derived from simulation results. Using
MDSE methodologies and our competence (Osen et al., 2010), one can
define a high-quality user-friendly interface for the simulator which makes
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definition of simulation scenarios easier for domain-experts. In addition,
some simulations need to be interactive and respond to user parameters
during simulation. The user-interface should make this possible in an
accessible way.
The tasks involved in WP3 Model-driven Software Engineering can be
summarized as follows:
•

WP4.1. Domain-specific modelling languages. Design
of DMSLs intended for domain experts who will define
domain models which are subject for simulation. A typical domain model could consist of various particle types
with their properties (like weight, salinity, etc.).

•

WP4.2. Model transformations and code-generation.
Models defined by DMSLs will be automatically transformed to agents or other types of simulation elements.
The user of the simulator could choose what to generate
from the models, or let the simulator use default
procedures.

•

WP4.3. Model transformations and model integration.
Models defined by different DSMLs can be integrated
(and then co-simulated) using model transformations.

•

WP4.4. User-interface. Design of a user-friendly interface for defining simulation scenarios. The interface
should facilitate the choice of default models of the
environment, e.g., by asking where and when the simulation should happen. The results of the simulation will
be represented in a way which makes presentation and
visualization easy and intuitive.

•

WP4.5. User-interaction. Implement in-simulation user
interactions such as fast-forward/back, pause, snapshots,
etc.
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DISCUSSION
Our primary goal is to develop a generic, integrated, and scalable 3D
ocean simulator that will be used initially for modelling, simulation, and
visualization of Borgundfjorden and Storfjorden and dynamic systems
and processes therein. Using these two fjords as case studies, the aim is
to link oceanographic data and human activity in the region with biological research questions related to the dispersal and movement of particles
in coastal waters and the resulting effect on marine ecosystems. In particular, the simulator will be used to study the interactions of factors such as
climate change, ship traffic, pollutants, and infectious diseases with the
food web.
The application of the simulator framework to solve biological research
questions shall act as a driver for the project, with practical problem solving
guiding the design and development stages. Keeping the simulator generic
and modular from the very start, the simulator will be easy to extended
to other marine research areas, be it fjords, coastal waters, or the offshore
ocean space. We employ an integrated and scalable systems approach, aiming at a simulator that can integrate several types of models and systems
at the will of the human experimenter. Scalability ensures that the experimenter can zoom in and out to various levels of details depending on the
processes being examined. Furthermore, scalability means that the simulator shall be able to scale its performance according to the number and
type of hardware nodes available by breaking simulation runs into modules
called agents.
Challenges
We have identified several research and development challenges during the
project, of which the most critical ones are likely to be the following:
•
•
•
•
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Analysis and refinement of a huge amount of marine
environmental data that exist in numerous formats.
Development of sufficiently accurate models of the complex interactions in coastal waters.
High computational processing demand during simulation and visualization.
Interfacing and abstraction layers between components
in the simulator.

•

End product simulator being generic and easily extendable for other research purposes.

For analysis of marine environmental data, techniques based on data
mining, machine learning, and model reduction can be used to identify
patterns and causal relationships and interactions in the data. In terms of
modelling the two case study fjords, intelligent ocean space models can use
environmental data to self-adjust their own behavior and in turn the overall complex collective emergent swarm behavior of models and sub-models
interacting. Both these examples of data analysis and modelling require
high-quality data input in order to be successful. This need for refinement
and integration of a huge amount of fractioned marine data that come in
many different formats and density is a challenge in its own right. In addition, even with refined, integrated and standardized data readily available,
we have no guarantee that we will succeed at building sufficiently accurate
models based on this data. Given the complexity of the processes involved
in the coastal ecosystems, it is likely that we will have to continuously adjust and readjust our modelling approach, using real data as a corrective
through comparison with data produced by our models.
Another challenge relates to the huge processing load in the simulator that we anticipate due to utilizing large datasets in conjunction with
swarms of models interacting with each other and the simulated environment. The solution is to employ principles of cloud computing, with clustered computers in a network, and subdivide processing tasks abstracted as
agents among the available cluster nodes. Above, we have presented briefly
a parallel agent-based simulator engine (NPASE) that we believe can solve
this problem of large-scale simulations. Nevertheless, it is only by actual
implementation and real-world testing that we can confirm that this solution actually works, and we see this challenge as a key problem to tackle for
the project to be successful.
A final prototype of the Nautilus21 simulator must be able to include
several kinds of data input, models, simulations, and visualizations, as
well as user interfaces and real-time functionality. The abstraction layers
and interfaces between need to be carefully designed to ensure that the
simulator remains generic, integrated, and scalable. For example, different domain-experts will develop and express their models using different
modelling languages. The simulator must be able to integrate several such
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models and run simulations where the simulated models interact with each
other and the same common environment. The solution we propose is the
integrated use of MDSE for all components of the simulator, thus ensuring
a simulator that is generic in nature and easily extendable to future geographical areas of interest. Hopefully, we can achieve this goal by employing MDSE as an overarching task throughout the project.

Conclusions
In this paper, we have presented ambitious plans for the development of
a simulator for coastal waters and fjords. Admittedly, the project has not
officially started yet because a decision for research funding still awaits.
Nevertheless, much of the necessary theoretical and applied background
research has already been completed as is evident from our citations in the
text.
Whilst the application of the proposed simulator is towards oceanography and biology in its first stages, we see great potential for using the
simulator for research, education, and
innovation, as well as for public management and industrial purposes.
To achieve this, we must take great care to develop a simulator that is generic, integrated, and scalable, with a modular design, such that extensions to
a variety of needs are possible.
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Maria Kvalsvik Frøystad har en mastergrad i International Business and
Marketing fra Høgskolen i Ålesund i 2014. Hun har tidligere jobbet som
HSEQ-assistent hos Remøy Management AS og logistikk-koordinator i
Aalesundfisk AS. Hun arbeider nå som «personal banker» i Danske Bank.
Ingunn Gjerde er cand. polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap
fra Universitetet i Bergen. Hun er amanuensis ved Høgskolen i Molde. Hun
har arbeidet med evaluering av reformer i offentlig sektor, spesielt i kommunene og i forholdet mellom stat og kommune.
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Richard Glavee-Geo er utdannet Phd i logistikk fra Høgskolen i Molde.
Han arbeider til daglig som førsteamanuensis i internasjonal markedsføring, supply chain management og markedsanalyse ved Høgskolen i
Ålesund, Avdeling for Internasjonal Business.
Markus Grillitsch er post-doc forskar ved CIRCLE, Universitetet i Lund.
Hovedfokus i hans forsking er innovasjonsstudier og økonomisk geografi.
Han har doktorgraden frå Universitetet i Wien. Han har meir enn 10 års
erfaring frå prosjektarbeid for EU, Verdensbanken og offentleg sektor.
Lars Julius Halvorsen er cand.polit. med hovudfag i sosiologi. Han har
vore tilsett ved Møreforsking sidan 2002. Halvorsen arbeider mest med
organisasjonsatoriske utfordringar knytt til tema som bedriftssamarbeid,
offentleg-private partnarskap, interkommunalt samarbeid, nettverksorganisering, samt offentleg omstilling og brukarmedverknad.
Ole Helge Haugen har en Mastergrad i offentlig administrasjon og en
cand. mag. i administrasjon og ledelse. Han er Fylkesplansjef i Møre og
Romsdal fylkeskommune og leder for Plan- og Analyseavdelinga. Han har
i ei årrekke jobba med samfunnsanalyser i et regionalt perspektiv, både
hos nåværende arbeidsgiver og i statlig virksomhet. Haugen er sentral i utgivelsen av publikasjoner som Fylkesstatistikk, RISS og TEMP, har skrive
en rekke kronikker og er en mye brukt foredragsholder.
Øyvind Helgesen er professor i markedsføring ved Høgskolen i Ålesund
og professor II i Management Accounting ved Norges Handelshøyskole
(NHH, Bergen). Han har doktorgrad (dr. oecon) fra NHH, hvor han også
ble siviløkonom og tok hovedfag (siv.øk HAE). Han arbeidet i næringslivet
i 16 år før han i 1992 begynte i akademia. Helgesen har ca. 25 vitenskapelige publikasjoner, de fleste i internasjonale tidsskrift.
Hans Petter Iversen er samfunnsviter og førsteamanuensis ved Høgskolen
i Molde. Interessene for fagutvikling og forskning er særlig knyttet til
organisering og ledelse, fagutøvelse, tjenester og samarbeid innen psykisk
helsevern/psykisk helsearbeid, funksjonshemming og velferdstjenester
ellers. Han har interessert seg særlig for reformer og endringer relatert til
disse tjenesteområdene, herunder sykehusreformen, opptrappingsplanen
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for psykisk helse og samhandlingsreformen. Bistilling i Klinikk for psykisk
helsevern.
Grzegorz Kwiatkowski er PhD student i økonomi og administrasjon ved
det Syd Danske Universitetet. Han har mastergrad i geografi frå Nicolaus
Copernicus Universitetet i Polen Kwiatkowski sine hovudinteresser er
forsking omkring økonomiske effektar av små-skala idrettsarrangement,
og då særleg knytt til dei direkte økonomiske effektane.
Øyvind Heimset Larsen er sivilingeniør frå NTNU i 1998, ved fakultet for
Industriell økonomi og teknologileiing. Han studerte så prosjektleiing og
leiing ved BI, Oslo i samband med verneplikt. Larsen har 15 års erfaring
som forskar ved Vestlandsforsking og underviste i Endringsprosessar og
IT-leiing frå 2001–2002 ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Som prosjektleiar og forskar ved Vestlandsforsking har han bidrege i ei rekke regionale,
nasjonale og internasjonale prosjekt. Larsen har forska på IKT og regional
utvikling, breiband og IKT innan skule- og helsesektoren, og han har sidan
2005 deltatt aktivt i ulike program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i
næringslivet.
Kristin Løseth er førsteamanuensis i reiseliv ved Høgskulen i Sogn og
Fjordane. Forskningsfeltet hennes omhandler entreprenørskap og innovasjon hovedsakelig i små reiselivsbedrifter. Doktorgraden fra Aalborg
Universitet rettet seg mot kunnskaps- og innovasjonsprosesser innen
bedrifter som tilbyr kommersielle naturbaserte opplevelser. Med bakgrunn
fra friluftslivsstudier ved Norges Idrettshøgskole er hun spesielt interessert
i endringer rundt hvordan naturen tas i bruk i reiselivssammenheng.
Jon Gunnar Nesse er siviløkonom med høgare avdeling frå NHH, med
hovudfag i administrasjons- og åtferdsfag. Han er tilsett som førstelektor
ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og har undervisning i organisasjonsog leiingsfag ved bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Nesse har
forska på regional utvikling, omstilling på einsidige industristadar, fornybar energi og entreprenørskap, og har publisert ei rad rapportar og artiklar
innan desse områda.

394

Erik Nesset er samfunnsøkonom og utdannet cand.polit. og dr.polit.
fra Universitetet i Bergen. Han arbeider til daglig som professor i
næringsøkonomi ved Høgskolen i Ålesund, Avdeling for Internasjonal
Business. Han har publisert er rekke artikler innen næringsøkonomi og
markedsanalyse i internasjonale tidsskrift.
Ove Oklevik er Cand.Oecon frå Universitetet i Oslo, og har ein PhD frå
Norges Handelshøyskole (NHH). Han er førsteamanuensis ved Høgskulen
i Sogn og Fjordane og underviser der innan det økonomisk administrative
fagområdet. Oklevik har bidrege på forsking innan lønsemd i reiselivet,
entreprenørskap og innovasjon.
Kai A. Olsen er professor i informatikk ved Høgskolen i Molde. Hans forskningsfelt er i dag IT-strategi. Tidligere har han arbeidet med menneskemaskin kommunikasjon og systemutvikling. Olsen har utviklet en rekke
datasystemer for industrien.
Mark Pasquine er dr. econ fra NHH og arbeider som førsteamanuensis
i internasjonal markedsføring og merkevarebygging ved Høgskolen i
Ålesund. Han har også en bistilling ved NHH.
Adrian Rutle2 holds a PhD degree in Computer Science from the University
of Bergen (UiB), Norway (2010). Rutle is currently associate professor the
Bergen University College (HiB), Norway. Rutle’s main interest is applying
theoretical results from the field of Model-driven Software Engineering to
practical domains. He also conducts research in the fields of modelling and
simulation of various physical environments using Multi-Agent Systems.
His main expertise is the development of formal modelling frameworks as
well as domain-specific modelling languages, based on multi-level metamodeling and formal, diagrammatic constraint definitions. He has also
experience in using graph-based logic for reasoning about static and
dynamic properties of models; as well as in using model transformations
for the definition of semantics of modelling languages.
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Hans Georg Schaathun er dr.scient. i informatikk (kodeteori) frå Universitetet i Bergen (UiB) 2002, og har sidan arbeidd som forskar og førelesar ved
UiB til 2006, ved Universitetet i Surrey 2006-2010 og som professor ved
Høgskulen i Ålesund frå 2011.
Kristine Skarbø har doktorgrad i antropologi frå University of Georgia.
Ho har også mastergrad i utviklingsstudium og bachelorgrad i økologi
og naturforvalting, begge frå Noregs miljø- og biovitskaplege universitet.
Skarbø har mellom anna forska på landbruk, biodiversitet og rural utvikling i Andesfjella og i Noreg, og forfatta ei rekkje artiklar innan desse
fagfelta. Under arbeidet med bidraget i Fjordantologien var ho forskar ved
Vestlandsforsking, og no er ho postdoktor ved NMBU.
Ingjerd Skogseid er utdanna Dr. scient. frå Universitetet i Oslo. Ho er
forskar ved Stiftinga Vestlandsforsking. Skogseid har arbeidd som forskar
i 20 år og publisert mange artiklar om emneområdet innovasjon, infrastruktur og regional utvikling. Ho har vore prosjektleiar for ei rekke regionale, nasjonale internasjonale prosjekt. Ho har omfattande internasjonale
erfaring, gjennom arbeidsforhold, studiar og prosjekt. Skogseid har sidan
2003 deltatt i ulike program frå Norges forskingsråd for å stimulera til meir
bruk av forsking og utvikling (FoU) for betre innovasjon i næringslivet.
Anne Stene has a Cand. real. degree in marine biology from the University
of Tromsø, and holds a PhD degree in epidemiology from the Norwegian
School of Veterinary Science. Dr. Stene began working at AAUC with teaching and research in 1994 as an associate professor in marine production.
She has during this period worked also with public management of marine
resources in fishery and aquaculture and has done external research projects in Norway and abroad. Her research interests belong to the field of
sustainable exploitation of the marine environment.
Øivind Strand er utdanna Dr. Scient frå Universitetet i Oslo. Han har erfaring frå arbeid i offshore ingeniørselskap, klasseselskap og frå maritim
leverandørindustri. Han har sidan 2006 undervist innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Ålesund. Han er førsteamanuensis ved
Avdeling for Internasjonal Business og medlem i det Europeiske SPACE
nettverket sin entreprenørskapskomite.
396

Geir Arne Svenning er EUV-leder ved Høgskolen i Molde og har ansvar
for all utadrettet virksomhet, også mot industrien
Harald Torsteinsen er dr. polit. i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø.
Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad og førsteamanuensis II
ved Høgskolen i Molde. Han har arbeidet med temaer om ledelse, organisering og styring i offentlig, og særlig kommunal sektor.
Harald Yndestad Dr. philos. Harald Yndestad is a professor in simulation
and visualization at AAUC. He has about 40 years’ experience from research
foundations and academic institutions, including 10 years as a rector and
10 years as a professor at AAUC. Yndestad teaches courses on cybernetics
and agent-based modeling. He has authored more than 35 peer-reviewed
papers related to computer systems, climate dynamics, marine ecosys-tem
dynamics and agent-based modeling.
Else Ragni Yttredal er cand. polit. med hovudfag i statsvitskap frå Universitetet i Oslo. Ho begynte som forskar ved Møreforsking i Volda i 2004, og
var administrativ leiar og forskar ved avdelinga frå 2006 til september 2008.
Hovudinteressefelt er organisering, planlegging og styring i skjeringsfeltet
mellom offentleg og privat sektor - spesielt knytt til næringsutvikling.
Atle Ødegård er psykologspesialist og professor ved Høgskolen i Molde.
Forskningsinteressene hans er tverrprofesjonelt samarbeid i praksis og utdanning, samt utvikling av ny forskningsmetodikk innenfor disse feltene.
Han er ansatt som professor II ved Senter for Innovasjonsforskning, Universitetet i Stavanger, der han har spesielt fokus på innovasjon i offentlig
sektor. Han er også medredaktør i Journal of Interprofessional Care.
Turid Aarseth er cand. polit. i administrasjon og organisasjonsvitenskap
fra Universitetet i Bergen. Hun er førsteamanuensis i organisasjons- og
ledelsesfag ved Høgskolen i Molde. Faglige interesser er endringer i offentlig sektor og særlig profesjonenes rolle i politikkutforming og iverksetting.
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OVERSIKT OVER INITIATIVTAKARAR
OG DEI SOM GITT PENGEGÅVER

Fjordkonferansen og Fjordantologien 2014 er finansiert av Sparebanken Møre,
Sparebanken Vest, Sogn og Fjordane fylkeskommune, og Møre og Romsdal
fylkeskommune. Sparebanken Møre er den største bidragsytaren, men utan
økonomisk stønad frå Sparebanken Vest og dei to fylkeskommunane kunne ein
ikkje ha realisert prosjektet. Vi takkar dei alle for medverknaden.
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