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«Den nye oljen-syken»
- et symptom på en reell utfordring 
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Handelsbalansen gjør comeback!
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Slik ser et globalt paradigmeskifte ut
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Teknologiutviklingen skyter fart og utfordrer 
samfunnsmodeller
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Digitaliseringsbølge 1
- Konsumentrettede informasjonstjenester: musikk, 
litteratur og media
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Digitaliseringsbølge 2
- Lavteknologiske tjenestenæringer
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• Når «alt» kan ordnes via mobilen, ordner «alle alt» 
med mobilen

• «Software eats the world» blant gründere 
= 

delingstjenester on-demand for deg

• Lavteknologiske tjenestenæringer 
= 

lavthengende frukter



Digitaliseringsbølge 3
- Etablerte industrier og industrielle B2B-tjenester
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Tech - muliggjør endringer av 

store bransjer  

• Edtech: 4,9 mill. treff

• Medtech: 3,9 mill. treff

• Cleantech: 4,3 mill. treff

• Fintech: 17 mill. treff

• Biotech: 71,5 mill. treff
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• Oiltech

• Norges globale 

innovasjonsnæring

• Marinetech? Fishtech?

• Norges komparative 

techfortrinn



Hva så, Norge? 
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- Tesla killed Statoil 

and shale gas crushed

the rest…

- Our commitment to 

technology, innovation

and private 

entrepreneurship saved

the day!
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Omstillingsbarometer 2016
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Omstillingsbarometer 2016

Norge

• Middels på 
entreprenørskap, FoU og 
innovasjon

• Dårligst på motivasjon, 
finansiering og (målt) 
innovasjonsaktivitet

• Et stykke opp til topp 5-
landene

(Rangeringen i figuren går fra 0 til 100 prosent, der 100 prosent indikerer full 

måloppnåelse. «NO» viser Norges score i hver dimensjon, mens oransje markering 

viser gjennomsnittet av de fem landene som scorer høyest i hver underdimensjon.)
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Hva så 

Trondheim?

• Teknologihovedstaden er 

perfekt posisjonert for vekst, 

men: 
• Talent og gode ideer er ikke nok

• Oppskalering og industrialisering 

skaper vekst og arbeidsplasser

• Etablert næringsliv må samarbeide 

med nytt næringsliv

• Vi trenger investorer som vil bygge 

opp norsk næringsliv – for mange 

som kun er opptatt av exit 
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• KapitalFUNN

Skatteinsentiv for investorer

• Bedre opsjonsbeskatning 

Tilgang på kompetanse

• Katapult

Teknologisentre for næringsliv 

og FoU, med klyngefunksjon 
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Takk for 

oppmerksomheten!

E-post: daniel.ras-vidal@abelia.no

Twitter: @danielrasvidal
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Sør-Trøndelag topp 10Norge topp 10


