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Datakraft og sammenkopling

Kilder: Paul Ledak (IBM), McKinsey Global Institute, Ericsson
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Fra samlebånd og 
verdikjeder til nettverk
og plattformer
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Omstillingsbarometer 2018

Hvor forberedt er 
Norge på en fremtid 
uten én dominerende 
råvaresektor som 
vekstmotor? 

Omstillingsbarometeret –
Norge i verden

Omstillingsbarometer 2018:
Hvor godt forberedt er Norge?
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• Årlig rapport utarbeidet av NyAnalyse 
AS – publisert første gang i 2016.

• Hvor forberedt er Norge på en fremtid 
uten én dominerende råvaresektor 
som vekstmotor?

• Sammenligner Norge med 30 andre 
land. 

• 100 sentrale indikatorer nødvendige 
for omstilling i Norge – oppsummert i 
fire dimensjoner: 

1. Humankapital 
2. Entreprenørskap
3. Innovasjon og FoU
4. Teknologi og digitalisering.

Abelias Omstillingsbarometer 2018
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Abelias Omstillingsbarometer 2018

• Sterke på bredde, men svake på 
spisskompetanse.

• Lav motivasjon for 
entreprenørskap, vanskelig å få 
bedrifter til å vokse.

• Gjennomsnittlige på forskning og 
innovasjon.

• Forbrukere i den teknologiske 
verdenstoppen, næringslivet 
henger med, offentlig 
digitalisering henger etter.
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Humankapital 

Humankapital

«Vi er gode på bredde, 
men svake på 
spisskompetanse.»



Teknologer pr. 1.000 innbyggere

Kilde: Eurostat 
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Antall IKT-studieplasser 
følger ikke økt interesse og behov
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En ny klasse av «ubrukelige»?
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Livslang læring

• Digital grunnopplæring
• IKT-studieplasser
• Etter- og videreutdanning
• Kompetanseinnvandring

«Halveringstiden for en tillært ferdighet er 5 år»
Thomas og Brown
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Entreprenørskap

«Det er lett å starte 
bedrift i Norge, men vi 
mangler motivasjon. Det 
er en utfordring å få 
bedrifter til å vokse.»
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• Presåkornfond, skatteinsentiver 
for investorer

• Opsjonsbeskatning og 
formuesskatten må endres

• Mulig å gi eienrandeler som 
kompensasjon til ansatte. 

• Dere sterke må styrke 
samarbeidet med start-ups. 

Skalering

• Fond-i-fond i venturefasen, 
skatteinsentiver for investorer.

• Bedre opsjonsbeskatning for å tiltrekke 
spisskompetanse.

• Styrk samarbeidet med startups og 
økosystemet, vinn-vinn for alle.
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Forskning og innovasjon 

«Vi øker innovasjonstakten. 
Næringslivet forsker mer – det 
offentlig forsker mindre.» 
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Forskning og innovasjon
• Staten må øke 

forskningsbudsjettene – slik 
de gjorde i oljetiden. 

• Bedriftene må forske mer.

• Offentlig–privat samarbeid i 
forskning og innovasjon. 
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Teknologi og digitalisering 

• Verdensmestre i privat 
digitalisering
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Teknologi og digitalisering

«Vi er verdensmestre i 
privat digitalisering, men 
andre land holder høyere 
tempo i næringsliv og 
offentlig sektor.»



2612.10.2018
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«Norge har gode 
forutsetninger for å ta i 
bruk nye teknologier...»

Nye teknologier: 
Rammevilkår
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«… men vi utnytter dem 
ikke godt nok.»

Nye teknologier: 
Utnyttelse
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Oppskrift eller 
oppfordring

Individ

Lære hele livet
-

Vær nysgjerrig og 
utfordre det etablerte

-
Omfavn omstilling

Virksomhet

Utfordre egen 
forretningsmodell

-
Utforsk nye 

innovasjonssamarbeid
-

Sikre digital 
kompetanse i alle ledd

-
Invester i 

kompetanseutvikling

Norge

Digital opprusting av 
utdanningen

-
Flere IKT-studieplasser

-
Insentiver til livslang 

læring
-

Sikre kapitaltilgang til 
vekstselskap

-
Sats på konkurranseutsatt 

forskning
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