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This report provides some of the highlights of a sur-

vey conducted during the fall of 2014, on the 

knowledge transfer activities of public research or-

ganisations (PROs) in 2012 and 2013. In total, 128 

knowledge transfer offices (KTOs) were surveyed. 

With 97 replies, to both the ASTP-Proton and the 

UNU-MERIT survey, the response rate was 75.8%. 

 

The main objective of this study is to compare the 

activities of commercialising public funded research 

in Norway to five “barometer” countries which in-

clude, Austria, Denmark, Finland, Netherlands and 

Sweden. The results of this analysis will be included 

in the Norwegian Research Barometer 2015 report.  

 

Most of the PROs in the sample represent universi-

ties, were established after 2005, and have less 

than 5 office staff employees. Furthermore most of 

the KTO staff have at least one staff member with a 

university qualification in the biomedical field and in 

management or business studies. Most of the KTO 

staff draw upon external expertise for drafting patent 

applications and preparing contracts, such as li-

cense and research agreements. 

 

Almost two-thirds of universities and other research 

organisations report that their licensed technology 

resulted in at least one commercially successful 

product or process in the previous three years. 

 

Standardised performance measures for the panel 

data set per 1,000 research personnel have shown 

that public research organisations in across all ba-

rometer countries are performing better over time 

for most indicators. Danish PROs have however 

seen a substantial increase in their performance in 

terms of license agreements and license income. 

The same holds for Austria, although to a lesser ex-

tent. 

 

The results further shows that Norway overall are 

performing neither good nor bad compared to other 

barometercountries. They rank highest in business  

ideas (DOFI) and lincensing. Whereas they are per-

forming poorly when focusing on patenting.  

 

Norwegian public research institutions are produc-

ing a lot of good ideas. The number of DOFI’s is in 

absolute terms only exceed by Sweden. Therefore 

it is somewhat surprising that the research institu-

tions are not able to produce more licenses, patent 

applications or new start ups. From the figures and 

comparing to the other barometer countries, there 

seem to be a lack of utilization of the many DOFI’s. 

It is definitely an area that should be followed closely 

in terms of updated statistics. If the relatively high 

number of DOFI’s does not turn into more licenses, 

patent applications or new start ups, then there is 

definately room for improvements. And as such this 

is an area where the Ministry of Education and Re-

search along with the Norwegian Research Council 

should look deeper into.  

 

Another area that should receive a lot attention is 

the fundamental statistics. The data provided in this 

report have been collected specifically for this pro-

ject. This means that there are no formal nor estab-

lished statistics across the barometer countries con-

cerning commercialisation activities. This is some-

what a puzzle since there are huge focus on com-

mercialisation not only in Norway, but also in the 

rest of the EU. It is in fact only Denmark who can 

produce established statistics concerning commer-

cialisation statistics.  

 

Therefore it is recommended that the Ministry of Ed-

ucation and Research will take on a role and de-

velop statistics concerning commercialization. The 

role should be both national and international.  

 

 

Executive summary 
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Denne rapporten trekker frem hovedtrekkene fra en 

undersøkelse utført høsten 2014 vedrørende 

kunnskapsoverførrende aktiviteter fra offentlig 

finansierte forskningsinstitusjoner (PRO) i 2012 og 

2013. Totalt var det 128 kunnskapsoverførende 

institusjoner og enheter (KTO) som ble kartlagt, 

hvorav 97 avga svar i ASTP-Proton og UNU-MERIT 

undersøkelsene. Dette tilsvarer en svarprosent på 

75,8%. 

 

Formålet med denne undersøkelsen er å 

sammenligne kommersialiseringsaktiviterer fra 

offentlig finansiert forskning i Norge med fem 

barometerland, bestående av Nederland, Østerrike, 

Danmark, Sverige og Finland. Resultatene fra 

denne undersøkelse skal inngå i 

Forskningsbarometer 2015 rapporten. 

 

Majoriteten av PROene i utvalget består av nyere 

universiteter etablert etter 2005 og som har færre 

enn 5 forskningsansatte. Videre har majoriteten av 

KTOene minst en ansatt med 

universitetsutdannelse innenfor biomedisin og 

økonomi og administrasjon. De fleste KTO ansatte 

bruker eksterne konsulenter i oppgaver knyttet til 

patentsøknader og kontrakter, slik som lisenser og 

forskningsavtaler. 

 

Omlag to tredeler av universitetene og andre 

forskningsinstitusjoner rapporterer at i minst ett 

tilfelle har deres forskning gitt et kommersielt 

vellykket produkt eller prosess de siste tre årene. 

 

Normaliserte effektmålinger over tidsserie settet per 

1000 forskningsårsverk viser at offentlig finansiert 

forskning i samtlige barometerland blir 

kvalitetsmessig bedre over tid for de fleste av 

indikatorene. Danske kunnskapsoverførende 

institusjoner har opplevd en merkant bedring i 

ytelsen med hensyn til lisenser og lisensinntekter. 

Tilsvarende gjelder også for Østerrike, dog i noe 

svakere omfang. 

Resultatene viser at Norge verken yter bedre eller 

dårligere enn noen av barometerlandene. Norge 

utmerker seg når det gjelder forretningsidéer (DOFI) 

og lisenser, men yter derimot dårlig på patenter 

sammenlignet med barometerlandene. 

 

Offentlige forskningsinstitusjoner i Norge utmerker 

seg med gode forretningsidéer. I antall DOFIer er 

det kun Sverige som overskrider Norge. Det er 

imidlertid overraskende at forskningsinstitusjonene 

ikke er i stand til å omsette flere patentsøknader, 

lisenser og nyetableringer med et i utgangspunktet 

høyt antall forretningsidéer. Sammenlignet med de 

andre barometerlandene ser det ut til å være 

manglende utnyttelse av antallet DOFIer i Norge. 

Det er med andre ord rom for vesentlig forbedring, 

og et område som Kunnskapsdepartementet og 

Norges Forskningsråd bør undersøke nærmere. 

 

Et annet område som bør undersøkes nærmere er 

den grunnleggende statistikken. Datagrunnlaget i 

denne rapporten er spesifikt samlet inn for dette 

prosjektet. Det betyr at det ikke finnes noe formell 

statistikk av kommersialiseringsaktiviteter på tvers 

av barometerlandene. Dette er oppsiktvekkende 

med tanke på at kommersialisering er meget 

dagsaktuelt både i Norge og i EU. Faktisk er det kun 

Danmark som har etablert statistikk vedrørende 

kommersialiseringsaktiviteter. 

 

Det anbefales derfor at Kunnskapsdepartementet 

iverksetter tiltak for å etablere statistikk av 

kommersialiseringsaktiviterer.  

 

 

Sammendrag  
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Denne rapporten kartlegger omfang og resultater av 

kommersialisering av forskning fra offentlig 

finansierte institusjoner. Rapporten er grunnlaget 

for det som ble presentert i Forskningsbarometeret 

2015 våren samme år. 

 

1.1 Oppdraget  

Med denne undersøkelsen ønsker 

Kunnskapsdepartementet å kartlegge omfanget og 

resultater av kommersialiseringen av forskning fra 

offentlig finansierte institusjoner, herunder 

universiteter og høyskoler, helseforetak og 

forskningsinstitutter, i et komparativt perspektiv. 

Kartleggingen er basert på oppdatert data.  

 

Kartleggingen bygger på tradisjonelle indikatorer, 

men trekker også inn andre relevante indikatorer. 

Resultatene fra kartleggingen skal inngå som del av  

Forskningsbarometeret 2015.  

 

Den analytiske tilnærmingen i 

Forskningsbarometeret er basert på komparative 

analyser på nasjonalt nivå, på sektornivå og på 

institusjonsnivå. Landene som inngår i 

Forskningsbarometerets sammenligninger er 

Danmark, Finland, Nederland, Sverige og Østerrike 

(heretter kalt barometerlandene). Oppdraget og 

leveransen vil brukes av Kunnskapsdepartementet 

inn i arbeidet med Forskningsbarometeret 2015. 

 

 

1.2 Datagrunnlag og metode  

Det finnes per i dag ingen systematisk oversikt over 

kommersialiersingaktiviteter og resultater på tvers 

av barometerlandene. Derfor har det vært 

nødvendig å etablere et nytt datagrunnlag som en 

del av kartleggingen. 

Hovedkilden til data er spørreundersøkelsen 

European Knowledge Transfer Indicator Survey 

(EKTIS) fra 2010 og 2011 samt nyinnsamlet data for 

2012-2013. Undersøkelsen er gjennomført av UNU-

MERIT.  

 

I tillegg har vi anvendt data fra ASTP-Proton, 

Uddannelses- og forskningsministeriet i Danmark 

(DASTI), data om deltagere i FORNY-programmet, 

databasen for statistikk om høyere utdanning (DBH) 

og NIFU. Data utover dette er benyttet som 

supplerende data der de er tilgjengelige.   

 

1.3 Sluttrapportens oppbygning 

De følgende kapitlene er sluttrapporten fra 

DAMVAD og UNU-MERITs kartlegging av 

kommersialiseringsaktiviteter i barometerlandene. I 

kapittel 2 presenteres den analytiske tilnærmning i 

form av en beskrivelse og analyse av tilgjengelige 

indikatorer. Kapittel 2 og 3 dekker metodebruk og 

analytisk tilnærming. Kapittel 3 tar videre for seg 

datagrunnlaget. Kapitel 4 inneholder en overordnet 

analyse og konklusjoner på 

kommersialiseringsaktiviteter i Norge  samt en 

vurdering av  hvorvidt nivået på 

kommersialiseringsaktiviteter og resultater i Norge 

er høyt eller lavt. Til slutt består kapitel 5 – 8 av et 

omfattende og lett bearbeidet tallmateriale for 

kommersialiseringsaktiviteter i barometerlandene.  

1 Introduksjon  
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Kapittel 2 presenterer metode og indikatorvalg for å 

måle kommersialisering av forskning. Formålet med 

dette kapitel er å gi en: 

 

 presentasjon av anerkjente indikatorer for å 

måle kommersialisering av offentlig finansiert 

forskning 

 vurdering av de enkelte indikatorene og 

hvordan de egner seg for å måle denne typen 

kommersialisering 

 vurdering av muligheten for å samle inn data for 

den enkelte indikator. Dette vil avdekke behov 

for ytterligere datainnsamling og gi en vurdering 

av de innsamlede data til 

Forskningsbarometeret 2015 

 

Det er viktig å presisere at ingen indikatorer er 

perfekte. Alle indikatorene presentert vil ha både 

styrker og svakheter. Få indikatorer vil kunne måle 

egenskaper ved en aktivitet, prosess eller 

organisasjon helt presist. I bruken av indikatorer må 

man derfor være klar over hva indikatorene måler, 

samtidig må man se ulike indikatorer i 

sammenheng.  

 

Selv om ingen indikatorer er perfekte, vil noen måle 

ønsket aktivitet bedre enn andre. Ideelt sett bør 

indikatorer være relevante, presise og tilgjengelige:  

 

 Relevans handler om at indikatorene måler det 

vi ønsker å måle, dvs. at vi kan anta at det er en 

nær sammenheng mellom det indikatoren 

måler og det vi ønsker å vite noe om. I dette 

tilfelle økt kommersialisering av forskning. 

 Presisjon handler om hvorvidt en indikator er 

objektiv og målbar, dvs. om det er mulig å 

 
 
                                                      
1 En sentral referanse er Joseph Schumpeter, som  var en av de første som 

utarbeidet en klar forståelse for betydningen av innovasjon og entreprenørskap for 

økonomisk vekst. Økonomen William Baumol var den første som formaliserte 

innovative entreprenørers rolle innenfor samfunnsøkonomiske teori, se W. 

kvantifisere effektene med liten mulighet for 

manipulasjon.  

 Tilgjengelighet innebærer at data faktisk finnes 

på valgt indikator. Det hjelper lite med gode 

indikatorer dersom data ikke finnes. I denne 

indikatormanualen vil vi skille mellom 

datatilgjengelighet i Norge og i 

sammenligningslandene.  

 

I det følgende beskrives indikatorer for 

kommersialisering. Kapittel 2.1 beskriver 

bakgrunnen for indikatoranalysen. Kapittel 2.2 

drøfter ulike indikatorers kvalitet langs de tre 

kriteriene nevnt i listen over. Kapittel 2.3 ser 

nærmere på normalisering på tvers av land som 

grunnlag for sammenlikninger.  

 

 

2.1 Bakgrunn for indikatoranalysen 

Forskning og innovasjon – og et effektivt samspill 

mellom de to – er vesentlige drivkrefter for økt vekst 

og konkurranseevne. Betydningen av innovasjon og 

entreprenørskap for økonomisk vekst generelt, og i 

næringslivet spesielt, er utførlig drøftet i en lang 

rekke akademiske arbeider.1  

 

Universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter og 

helseforetak spiller en sentral rolle i å frambringe 

forskning som igjen kan ha stor samfunnsmessig og 

kommersiell verdi, både regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Et premiss for at forskning skal gi 

næringsmessige effekter er at den treffer det 

markedsmessige behovet.  

 

Veien fra forskning til kommersielle produkter og 

tjenester kan være lang og kan ta mange former. I 

Baumol (2010): The Microtheory of Innovative Entrepreneurship. Princeton 

University Press. May 2010. Andre sentrale bidragsytere til moderne vektsteori 

er Krugman (1991), Penrose (1995) og Storey (1994). 

2 Indikatorer på kommersialisering 
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en lineær innovasjonstankegang studerer man 

kommersialiseringsprosessen i en linje fra forskning 

– oppfinnelse – innovasjon – utvikling – til 

kommersiell produkt. Nyere forskning legger en mer 

kompleks forståelse av disse prosessene til grunn.  

 

Forskning kan bidra på alle stadier i en 

innovasjonsprosess og innovasjon kan ta mange 

former på veien til et endelig produkt, prosess eller 

organisatoriske nyvinninger. Likeså kan aktørene 

være mange og bidra på ulike måter.2  Mer generelt 

er det vanlig å framheve at forskning og innovasjon 

skjer i et tett samspill mellom forskningsaktører, 

næringsliv og samfunnet for øvrig.3 

 

Innenfor så vel forskningspolitikken som andre 

politikkområder ser vi en økende etterspørsel etter 

kvantitative målinger av resultater og effekter. 

Kombinasjonen av et økt fokus på evidens og 

kvantitative indikatorer og økt bevissthet rundt 

forskningsmiljøene som sentrale drivere for vekst, 

har bidratt til å sette søkelyset på indikatorer for 

kommersialisering av forskning.  

 

2.1.1 Hva er en god indikator? 

Begrepet indikatorer brukes om størrelser som gir 

viktig informasjon om egenskaper ved et fenomen 

eller objekt.  

 

Det eksisterer få internasjonalt anerkjente og 

sammenlignbare indikatorer for kommersialisering 

av offentlig finansiert forskning per dags dato. En 

indikators anerkjennelse handler om indikatorens 

evne til å kvantifisere kommersialiseringsarbeidet, 

mens sammenlignbarhet på tvers av land er viktig 

for å analysere kommersialiseringsarbeidet i ett 
 
 
                                                      
2 Se bl.a. Akrich, M., M. Callon, and B. Latour. 2002. "The key to success 
in innovation." International Journal of Innovation Management 6:187-225 
3   Trippel heliks er et uttrykk for en tenking hvor forskning er viktig i 
næringsutvikling og innovasjon, og forskningen skjer i samspill mellom 

land eller ved en institusjon relativt til andre det er 

naturlig å sammenlikne seg med. 

 

Indikatorer for kommersialisering av forskning kan 

både belyse forskjellige ledd i utviklingen av et 

produkt eller service, likeledes kan indikatorene 

belyse forskjellige aspekter av utviklingen og 

forskjellige aktørers rolle i kommersialiseringen. 

 

Potensielle indikatorer for kommersialisering av 

offentlig finansiert forskning strekker seg fra 

patentsøknader til forventet økonomisk bidrag fra 

nyetablerte selskaper. Det økonomiske bidrag som 

følger av kommersialisert offentlig finansiert 

forskning er i teorien det beste målet på effekten av 

kommersialiseringsaktiviteter. Denne indikatoren er 

derimot vanskelig å måle presist og det tar lang tid 

fra kommersialiseringsaktiviteten finner sted til 

effekter kan spores i regnskapsdata. 

 

Økonomiske variabler som verdiskaping og 

sysselsetting vil dermed i liten grad bidra til å 

evaluere kort- og mellomlangsiktige effekter av 

kommersialiseringsaktiviteter rettet mot offentlig 

finansiert forskning. 

 

For at indikatorer skal kunne gi informasjon av verdi 

til politiske beslutningstakere må de kunne måle det 

kommersielle potensiale til offentlig finansierte 

forskningsresultater. I det følgende presenteres vår 

modell for vurdering av den enkelte indikator.  

 

2.1.2 Modell for indikatorvurdering  

Indikatorer bør inneha bestemte egenskaper. Ideelt 

sett bør indikatorer være relevante, presise og 

tilgjengelige:  

forskere, næringslivet og myndighetene. Begrepet er blant annet brukt i 
Etzkowitz (1993) and Etzkowitz and Leydesdorff (1995), 
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 Relevans handler om at indikatorene måler det 

vi ønsker å måle, dvs. om vi kan anta at det er 

en nær sammenheng mellom det indikatoren 

måler og det vi ønsker å vite noe om. I dette 

tilfelle økt kommersialisering av forskning. 

 Presisjon handler om hvorvidt en indikator er 

objektiv og målbar, dvs. om det er mulig å 

kvantifisere effektene med liten mulighet for 

manipulasjon.  

 Tilgjengelighet innebærer at data faktisk finnes 

på valgt indikator. Det hjelper lite med gode 

indikatorer dersom data ikke finnes. I denne el 

indikatormanualen vil vi skille mellom 

datatilgjengelighet i Norge og i 

sammenligningslandene.  

 

Tilgjengelighet vil variere mellom land og vurderes 

for henholdsvis Norge og de øvrige 

barometerlandene særskilt. Dette betyr at vi både vil 

analysere tilgjengeligheten for norske institusjoner 

på institusjonsnivå og for et mer aggregert nivå, i 

tillegg til tilgjengeligheten for de øvrige 

barometerlandene. 

 

Vi vil karaktersette hver enkelt indikator langs alle 

tre vurderingskriterier: 

 

A = Veldig god 

B = God 

C = Ikke tilfredsstillende 

 

Karakteren A og B betyr at indikatoren er 

anvendbar. Derfor vil karakteren B for alle 

vurderingskriterier også være et minimumskrav for 

om vi anbefaler at indikatoren innlemmes i 

Forskningsbarometeret 2015. Karakteren C for ett 

av vurderingskriteriene betyr dermed at indikatoren 

enten ikke er relevant, ikke har god nok presisjon 

eller ikke er tilgjengelig. Indikatorer vurdert til C 

langs ett av kriteriene bortfaller.    

 

I tabell 2.1 gis et sammendrag av 

vurderingsresultatene som gjennomføres i kapittel 

2.2. Den samlede karakteren reflekterer vår 

bedømmelse av indikatoren med tanke på bruk i 

Forskningsbarometeret. 
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2.2 Vurdering av indikatorer 

I dette kapittelet drøftes de ulike indikatorene vi 

anser som mest relevante å følge.4 Indikatorene 

presenteres i rekkefølgen som beskriver de ulike 

trinnene i kommersialiseringsprosessen der vi 

starter med indikatorer for 

kommersialiseringsaktiviteter etterfulgt av 

indikatorer for effekter av kommersialisering.  

 

Kommersialisering av offentlig finansiert forskning 

kan realiseres gjennom mange kanaler. Vi har, 

basert på eksisterende arbeid på EU-nivå, valgt å 

legge vekt på følgende indikatorer for 

kommersialisering av offentlig finansiert forskning:  

 

 Forutsetninger for kommersialisering av 

forskning 

o Forskningsavtaler 

 
 
                                                      
4 Arundel og Catalina (2008), Europakommisjonen (2009), Wong og Singh 
(2013) og Gulbrandsen og Rasmussen (2012).  

o Forretningsidéer 

 Prosess rundt kommersialisering 

o Patentsøknader 

o Innvilgede patentsøknader 

 Effekter av kommersialisering 

o Lisenser, opsjoner og avtaler 

o Lisensinntekter 

o Etablerte spin-off-virksomheter 

 

Disse indikatorene måler både potensiell 

kommersialisering av offentlig finansiert forskning 

(forretningsidéer, patentsøknader og innvilgede 

patenter) i tillegg til faktisk bruk av offentlig finansiert 

forskning (benyttede lisenser, spin-off-virksomheter 

og lisensinntekter).  

 

For hver indikator gis en beskrivelse av indikatoren 

og vår vurdering av relevans, målbarhet og 

tilgjengelighet. Fokus vil gjennomgående også 

 
 TABELL 2.1 

Oppsummering av DAMVADs vurderinger av relevante indikatorer 

 
Relevans Presisjon 

Tilgjengelighet Norge 
/ 

sammenligningsland 
Samlet karakter 

Forskningskontrakter B B C/C C 

Forretningsidéer A A/C B/B B (C) 

Patentsøknader A A A/A A 

Innvilgede Patenter A A A/A A 

Lisenser, opsjoner og 

overdragelsesrettigheter 
A B B/C B (C) 

Lisensavtaler A A A/B B 

Lisensinntekter A A A/B B 

Spin-off-virksomheter 
A A A/B B 

 

Kilde: DAMVAD 

 



 
 

14 KOMMERSIALISERING AV OFFENTLIG FINANSIERT FORSKNING | DAMVAD.COM 

være på indikatorer som egner seg best til 

komparative analyser.  

Indikatorer som måler potensiell kommersiell verdi 

er av begrenset verdi for politiske beslutningstakere 

da de ikke måler faktisk implementering av 

forskning i privat næringsliv. Denne typen 

indikatorer tilbyr hovedsakelig verdi inn i 

evalueringer av effektiviteten i offentlige 

kommersialiseringsaktiviteter.  

 

Faktisk implementering av offentlig finansiert 

forskning i privat næringsliv gir et bedre mål på 

kommersialiseringsaktivitetene da de er lettere å 

måle og aggregere på tvers av institusjoner og land. 

Indikatorene sier derimot lite om hvorvidt 

kommersialiseringen er vellykket eller ikke. Selv om 

et teknologioverføringskontor kommersialiserer 

offentlig finansiert forskning gjennom etablering av 

et aksjeselskap som skal håndtere en patent, så vil 

dette selskapet kunne gå konkurs etter kort tid eller 

ha marginal fortjeneste av patentet. Inngåtte 

lisensavtaler trenger heller ikke lede til verdi for 

hverken TTOene eller etablerte aksjeselskaper.  

 

Våre utvalgte indikatorer korrelerer derimot sterkt 

med kommersialiseringsaktiviteter og 

implementering av offentlig finansiert forskning i 

privat næringsliv. Samtidig er det viktig å 

understreke nødvendigheten av å ha et klart bilde 

av svakhetene ved den enkelte indikator.  

  

Ut over de nevnte indikatorene kan det ved 

mangelfullt datagrunnlag eller ønske om å 

nyansere/utvide grunnlaget for å kartlegge effekter 

av kommersialiseringsaktiviteter, være 

hensiktsmessig å se på supplerende indikatorer. 

Denne typen indikatorer kan for eksempel være 

ulike typer lisenser, hvorvidt lisenser er eksklusive 

eller ikke, hvilke egenskaper patentsøkere og –

lisenstakere har eller gjøre beregninger knyttet til 

andelen lisensinntekter av antall innvilgede 

patenter. Det kan imidlertid være vanskelig å sikre 

objektivitet ved slike indikatorer. Bakgrunnen er at 

slike egenskaper vil være basert på subjektive 

vurderinger. Disse dataene anvendes da det ikke 

eksisterer gode objektive alternativer.   

 

Mengden av både forskning og 

kommersialiseringsaktiviteter varierer mye på tvers 

av land. For å kunne sammenligne effekter av 

kommersialiseringsaktivitetene vil det derfor være 

viktig å normalisere effektene, og i så måte gjøre 

resultatene sammenlignbare på tvers av land. Dette 

diskuteres mer utførlig i neste kapittel. 

 

2.2.1 Forskningskontrakter 

Forskningskontrakter defineres som alle kontrakter 

hvor en bedrift finansierer forskning ved en 

institusjon på vegne av bedriften og hvor 

resultatene tilfaller bedriften. Samarbeidsavtaler 

hvor bedrift og institusjon deler kostnadene og 

resultatene bør også inkluderes særskilt. 

 

Samarbeidsavtaler mellom universiteter og 

eksterne partnere (for eksempel formaliserte 

kontrakter til private virksomheter) kan danne et 

grunnlag for kommersialisering av forskning på et 

senere tidspunkt. Indikatoren gir et bredt bilde av 

samspillet mellom offentlige forskningsinstitusjoner 

og det private næringslivet og gir en tidlig indikasjon 

på kommersialiseringsaktiviteter. Dette kan være 

private virksomheters investeringer i forskning og 

utvikling med mål om å realisere 

kommersialiserbare resultater på sikt.  

 

Relevans 

Antall forskningskontrakter sier noe om den 

forskningsaktiviteten som finner sted ved et 

forskningsmiljø. Vi kan anta en sammenheng 

mellom forsknings- og kommersialiseringsaktivitet, 

men at sammenhengen mellom 
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forskningskontrakter og 

kommersialiseringsaktiviteten er svakere.  

 

Vi anser derfor at forskningskontrakter kan 

betraktes som en svak indikator da den ikke måler 

kommersialiseringseffekter direkte. Dette gjør 

forskningskontrakter mindre egnet som indikator for 

effekter fra kommersialiseringsaktiviteter.  

 

Forskningskontrakter kan imidlertid være nyttig for 

å supplere andre indikatorer. 

 

Forskningskontrakter som indikator for 

kommersialiseringseffekter gis karakteren B på 

relevans. 

 

Presisjon 

Presisjon handler om hvorvidt en indikator er 

objektiv og målbar. Selv om antall 

forskningskontrakter er noe som man enkelt kan 

måle, vil det være utfordringer knyttet til objektivitet. 

Bakgrunnen er så enkel at ansatte ved TTOene kan 

ha problemer med å vite hvorvidt en 

forskningskontrakt skal defineres som 

oppdragsforskning eller samarbeidsavtale, da 

forskningskontraktene ofte håndteres av den 

enkelte forskningsavdelingen eller til og med 

forskeren selv. Kompleksiteten i utforming og 

håndtering av kontrakter krever en tydelig definisjon 

av hvilke typer avtaler som skal rapporteres. Dette 

for å sikre sammenlignbarhet på tvers av 

barometerlandene.  

 

Videre kan man også tenke seg at antall 

forskningskontrakter kan manipuleres, for eksempel 

ved at større avtaler deles opp i flere mindre avtaler. 

 

For å øke presisjonen bør fordeles på ulike 

kategorier som samarbeidsavtaler, 

oppdragsforskning og konsulenttjenester. Dette kan 

også med fordel gjøres for ikke å begrense 

analysemulighetene. Forskningskontrakter kan 

måles både som antall kontrakter og den finansielle 

verdien av kontraktene.  

Vanskeligheter knyttet til å summere ulike typer 

forskningskontrakter i tillegg til en indirekte 

sammenheng mellom denne typen kontrakter og 

faktiske kommersialiseringseffekter, gjør 

forskningskontrakter til en mindre relevant indikator.  

 

På grunnlag av dette gir vi forskningskontrakter som 

indikator for kommersialiseringseffekter karakteren 

B på presisjon. 

 

Tilgjengelighet 

Tilgjengelighet handler om tilgangen på data i 

Norge og i sammenligningslandene per i dag. Selv 

om vi antar at det vil kunne være mulig for 

institusjoner å innhente denne typen informasjon, 

foregår det så vidt vi er kjent med ingen systematisk 

innhenting hverken i Norge eller i 

sammenligningslandene i dag. Vi har derfor gitt 

indikatoren karakteren C på tilgjengelighet i Norge 

og C på tilgjengelighet i de øvrige 

barometerlandene.  

 

Oppsummering:  
 

Releva
ns 

Presisjo
n 

Tilgjengelighet 
Norge / 

sammenligningsl
and 

Forskningskontra

kter 
B B C/C 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

En oppdatering av tallgrunnlaget for både Norge og 

de øvrige barometerlandene i fremtiden vil kreve en 

ny utsendelse av spørreundersøkelser i tråd med 

EKTIS eller ASTP-proton. For EKTIS undersøgel-

sen vil dette vil kræve udvikling af nyt spørgsmål, da 

spørgsmål om forskningskontrakter ikke er en del af 

den nuværende undersøgelse.  
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2.2.2 Forretningsidéer 

Forretningsidéer kan defineres som beskrivelser av 

oppfinnelser evaluert av TTOenes ansatte eller 

andre teknologieksperter for å avgjøre deres 

kommersielle verdi.  

 

Evaluering av kommersielt potensial av 

oppfinnelser er kjernevirksomheten til TTOene. For 

å kunne søke patent må oppfinnelsen for det første 

være en praktisk løsning på et problem, der 

løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og 

være reproduserbar. Videre må oppfinneren 

formalisere eierskapet til oppfinnelsen gjennom en 

kontrakt som bevitnes og dateres. En slik 

formalisering av eierskap til en oppfinnelse er første 

steg i prosessen med å kommersialisere en 

oppfinnelse, og gjøres i Norge ofte gjennom såkalte 

DOFI-skjema (Disclosure OF Invention). Utforming 

av denne typen skjema kan variere på tvers av land, 

men inneholder for det meste samme 

nøkkelinformasjon.  

 

Relevans 

Oppfinnelser og innovasjon er nært knyttet sammen 

gjennom at oppfinnelser og innovasjoner handler 

om prosessen fra idé til ny teknologi, tjeneste o.a.5 

Kommersialisering av forskning handler nettopp om 

å få de gode forskningsideene ut i markedet.  Det vil 

derfor være en tett sammenheng mellom antall 

gode ideer, eller forretningsidéer, og 

kommersialisering av forskning.  

 

Ikke alle gode ideer eller forretningsidéer vil kunne 

kommersialiseres. Mange forhold vil være av 

betydning. Sammenhengen mellom 

forretningsidéer og kommersialisering vil følgelig 
 
 
                                                      
5 Regjeringen og Innovasjon Norge la til grunn følgende brede definisjon 
for innovasjon (St.meld. nr. 7 (2008–2009) Et nyskapende og bærekraftig 
Norge): «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.» 

være noe svakere enn sammenhengen mellom for 

eksempel godkjente patenter og kommersialisering.  

 

Vi vil likevel vurdere dette som en relevant indikator 

da forretningsidéer er en viktig forutsetning for å 

kunne kommersialisere forskning. Forretningsidéer 

er også en måte prosessen fra idé til 

kommersialisering struktureres og formaliseres på.  

  

Vi vil derfor gi denne indikatoren karakteren A. Dette 

på tross av at det potensielt er en lang vei fra 

oppfinnelsen til kommersielle resultater.  

 

Presisjon 

Forretningsidéer er ikke en tydelig definert 

størrelse. Hvordan et forskningsmiljø eller en TTO 

definerer en meddelt oppfinnelse vil kunne variere.  

For eksempel kan vi tenke oss at en institusjon 

bruker en definisjon som tar utgangspunkt i alle 

tenkelige ideer generert av forskere og 

institusjoner.6 Andre institusjoner kan for eksempel 

definere forretningsidéer i henhold til den formelle 

kontrakter som stadfester eierskap til oppfinnelser 

(for eksempel DOFI-skjema). 

 

Presisjonsnivået for denne indikatoren vil derfor 

avhenge av hvordan slike forretningsidéer er 

definert og rapportert.  

 

Målinger som tar utgangspunkt i formaliserte 

meddelelser av oppfinnelser sikrer at oppfinnelsen 

har reelt kommersielt potensial. Dette vil også gjøre 

målingene sammenlignbare på tvers av land, da det 

stilles krav til oppfinnelsens karakter og ønske om 

kommersialisering. Dette vil også sikre en 

 
6 Ett eksempel kan være idéer generert i forbindelse med student- eller 
forskerarrangementer.  

http://no.wikipedia.org/wiki/Regjeringen
http://no.wikipedia.org/wiki/Innovasjon_Norge
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transparent måling og indikatoren vil være lite 

manipulerbar.  

 

Dersom man ikke benytter en felles definisjon av 

hva en meddelt oppfinnelse er vil ikke indikatorens 

presisjonsnivå være tilfredsstillende.  

 

Følgelig får indikatoren karakteren A dersom den 

meddelte oppfinnelsen måles som formaliserte 

kontrakter som definerer eierskap til oppfinnelsen 

og et ønske om kommersialisering. Legges det ikke 

en slik definisjon til grunn gis indikatorens presisjon 

karakteren C.  

 

Tilgjengelighet 

På samme måte som for presisjon, vil 

tilgjengeligheten avhenge av hvorvidt 

forretningsidéer er formalisert eller ikke.  

 

TTOene samler nøkkelinformasjon om 

forretningsidéer som produktinformasjon, 

oppfinner(e) og utviklingsprosessen (hvorvidt 

produktet er utviklet i samarbeid mellom flere 

forskere eller mellom forskningsinstitusjoner) i 

DOFI-skjemaer eller lignende. Følgelig vil data om 

forretningsidéer kunne innsamles gjennom 

systematisk rapportering eller spørreundersøkelser. 

 

Vi vet derimot at data innsamlet utenfor TTOene 

ikke nødvendigvis forholder seg til formaliserte 

rapporteringsskjemaer. Dette gir seg for eksempel 

utslag i store variasjoner i antall forretningsidéer 

rapportert fra norske høyskoler. Data fra DBH7 viser 

for eksempel at Høyskolen i Gjøvik hadde en 

seksdobling av antall mottatte forretningsideer 

mellom 2011 og 2013. Dette impliserte at 

Høyskolen i Gjøvik rapporterte om 121 mottatte 

 
 
                                                      
7 Database for statistikk om høgre utdanning 

forretningsideer i 2013, mot Universitetet i Oslo sine 

109.   

 

Vi gir derfor denne indikatoren karakteren B på 

tilgjengelighet i Norge. Gitt at data hadde tatt 

utgangspunkt i en formalisert beskrivelse av 

oppfinnelsen med sikte på kommersialisering ville 

indikatoren fått karakteren A.  

 

De øvrige barometerlandenes 

kommersialiseringsaktører forholder seg til de 

samme kravene til patentsøknader som norske 

aktører gjør. De mottar også formaliserte 

beskrivelser av oppfinnelser på lik linje som norske 

kommersialiseringsaktører. Mangel på en nasjonalt 

koordinert innsamling av data, spesielt for Sverige 

og Finland, gjør at indikatoren får karakteren B for 

de øvrige barometerlandene.  

 

Karakteren gjenspeiler det faktum at 

datainnsamlingen skjer gjennom de pan-europeiske 

undersøkelsene EKTIS og ASTP-Proton. 

 

 

Oppsummering:  

 
 

Relevan
s 

Presisjo
n 

Tilgjengelighet 
Norge / 

sammenligningsla
nd 

Forretningsidé

er 
A A/C B/B 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Det eksisterer databaser i Norge med data for 

forretningsidéer, det samme eksisterer i Danmark. 

For full dekning fremover må dette opprettholdes 

samt spørreundersøkelser gjennomføres for de 

øvrige barometerlandene. Det vil da være viktig å 
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sikre bruk av sammenlignbare definisjoner i 

spørreundersøkelsen som brukt i nasjonale 

databaser.  

 

2.2.3 Patentsøknader 

Patenter beskytter mot at konkurrenter produserer 

og selger produkter der en bestemt innovasjon eller 

oppfinnelse er benyttet. Et patent gir innehaveren 

enerett til å utnytte ideen. Søknad om patenter 

behandles av et nasjonalt, internasjonalt eller 

regionspesifikt patentkontor. En grunnleggende 

forutsetning for å få innvilget en patent er at ideen 

eller oppfinnelsen er ny og at den må skille seg fra 

andre ideer og oppfinnelser på området.  

 

En sentral funksjon i TTOene er at de hjelper 

forskere ved ulike forskningsinstitusjoner i 

utformingen av en patentsøknad. En patentsøknad 

kan derfor ansees som et første og umiddelbart 

resultat av TTOenes arbeid.  

 

Relevans 

Utvikling av patentsøknader er kjernen av 

kommersialiseringsprosessen og TTOenes arbeid, 

og dermed en meget relevant indikator. Antall 

patentsøknader sier ikke nødvendigvis noe om 

kvaliteten på kommersialiseringen og lite om 

kommersialiseringspotensialet ettersom mange 

patentsøknader ikke blir innvilget.  

 

Kommersialisering av forskning kan også skje uten 

patentering av oppfinnelsen ved direkte salg til 

tredjepart. Tredjepart har deretter muligheten til å 

patentere på et senere tidspunkt eller 

hemmeligholde oppfinnelsen.  

 

Antall patentsøknader i seg selv vil ikke si noe om 

kvaliteten på kommersialiseringsaktiviteten da det 

ikke skilles mellom aksepterte og avslåtte søknader. 

Beregning av disse andelene er derimot mulig. 

 

Uavhengig av om patentsøknaden aksepteres eller 

ikke indikerer antall patentsøknader omfanget av 

kommersialiseringsaktivitet ved en TTO eller en 

institusjon.   

 

Basert på ovenstående betraktninger mener vi 

patentsøknader som indikator for 

kommersialisering av offentlig finansiert forskning er 

svært relevant, og gir den karakteren A. 

 

Presisjon 

En søknad om patent må følge etablerte og 

standardiserte prosedyrer og vil behandles av en 

ekstern tredjepart. Selv om man kan tenke seg en 

sitasjon der en institusjon eller TTO sender inn 

søknader også for patenter de i liten grad anser at 

vil bli akseptert anser vi at indikatoren i liten grad lar 

seg manipulere. Grunnen til dette er at det vil være 

tidkrevende og sløsende for institusjonen å bruke tid 

på slike aktiviteter. 

 

Selv om indikatoren vil være relativt enkelt å måle, 

er det visse forhold man bør være klar over. 

Patentsøknader kan relativt enkelt gjøres rede for 

innenfor den enkelte TTO eller 

forskningsinstitusjon. Det vil likevel være viktig med 

en tydelig definisjon av hvilke typer patentsøknader 

som skal måles.  

 

For å unngå dobbeltelling både på tvers av 

institusjoner, land og juridiske områder anbefaler vi 

å kun telle patentsøknader tilknyttet teknisk unike 

oppfinnelser. Dette betyr at søknader tilknyttet en 

patentfamilie kun telles én gang, selv om det vil 

være tilfeller hvor en oppfinnelse søkes patentert i 

flere juridiske områder for eksempel. 

 

Definisjonen av patentsøknader må i tillegg 

inkludere søknader til alle jurisdiksjoner, nasjonale 

så vel som internasjonale. Dette er nødvendig for å 
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sikre at man fanger opp alle patenter. En måling kun 

basert på nasjonale patentkontorer kan gi 

mangelfull informasjon.  

 

Patentsøknader bør kun telles som én søknad på 

tvers av kommersialiseringsaktører, tid og 

jurisdiksjoner. Fastholdelsen av søknader for 

teknisk unike oppfinnelser er derfor svært viktig, 

samtidig som at man må kontrollere for 

patentsøknader behandlet av flere 

kommersialiseringsaktører.   

 

Ved innsamling av data for patentsøknader 

gjennom spørreundersøkelser må man være 

oppmerksom på at ansatte i administrative 

funksjoner eller støttefunksjoner ikke nødvendigvis 

har fullstendig oversikt over oppfinnelsen knyttet til 

patentsøknader. Presisjonen i tallene vil være 

avhengig av hvem undersøkelsen rettes mot. Det 

samme gjelder for undersøkelser rettet mot 

forskningsinstitusjonene eller patentkontorene.  

 

Inkluderes søknader til alle jurisdiksjoner og 

begrenses til teknisk unike oppfinnelser gir vi 

patentsøknader som indikator for 

kommersialisering av forskning karakteren A. 

 

Tilgjengelighet 

Statistikk på patentsøknader er bredt tilgjengelig 

både i Norge og i de øvrige barometerlandene. Tall 

innhentes både via de nasjonale patentkontorene, 

TTOene og gjennom de pan-europeiske 

spørreundersøkelsene EKTIS og ASTP-Proton.  

 

Bibliometriske analyser av internasjonale 

patentdatabaser kan også benyttes for å innsamle 

data på antall patentsøknader både for antallet 

søknader og fordelt på antallet patentfamilier. 

 

Definisjonen av en patentsøknad må være 

sammenfallende på tvers av ulike statistikkilder. 

Som nevnt over er patenter knyttet til teknisk unik 

oppfinnelser ønskelig. Dette presiseres i ASTP-

Proton og vil fremgå av data fra nasjonale og 

internasjonale patentkontorer og TTOene.  

 

På bakgrunn av ovenstående mener vi 

datatilgjengelighet for indikatoren er A for både 

Norge og de øvrige barometerlandene.  

 

Oppsummering:  

 
 

Relevan
s 

Presisjo
n 

Tilgjengelighet 
Norge / 

sammenligningslan
d 

Patentsøknad

er 
A A A/A 

 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Fremtidig oppdatering forutsetter videreføring av 

eksisterende spørreundersøkelser for land av 

interesse eller gjennomføring av årlige 

bibliometriske analyser.  

 

2.2.4 Innvilgede patenter 

Innvilgede patenter kan defineres som aksepterte 

patentsøknader tilhørende unike oppfinnelser. 

Innvilgede patenter er gjennomgått en 

kvalitetssikring av en tredjepart som 

forretningsidéer og patentsøknader ikke har 

gjennomgått.  

 

Antall patentsøknader og innvilgede 

patentsøknader vil sammen med antall 

forretningsidéer vil kunne brukes som et mål på 

effektivitet og som en metode for å normalisere 

kommersialiseringseffekter.  

 

Andelen forretningsidéer som resulterer i en 

patentsøknad vil også kunne si noe om kvaliteten 
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på de meddelte oppfinnelsene. En lav andel vil 

indikere lav kvalitet på oppfinnelsene, gitt at 

vurderingene om kommersielt potensial fra 

kommersialiseringsaktørens side er god. En 

kombinert høy andel søknader og lav andel 

innvilgede søknader av forretningsidéer vil være en 

indikasjon på dårlige vurderinger av kommersielt 

potensial.  

 

Relevans 

Innvilgede patenter måler i likhet med 

patentsøknader kjernen av 

kommersialiseringsaktivitet. Innvilgede 

patentsøknader indikerer i sterkere grad enn 

patentsøknader kvaliteten på oppfinnelsene som 

forsøkes kommersialisert og på arbeidet 

kommersialiseringsaktøren gjør. Beregnes andelen 

innvilgede patenter av patentsøknadene kan man 

tilnærme seg et mål på kommersialiseringsaktørens 

effektivitet.  

 

Basert på diskusjonen over gis indikatoren 

karakteren A på relevans. 

 

Presisjon 

Innvilgede patenter vil som diskutert måle kjernen 

av kommersialiseringsaktivitet og av TTOenes 

arbeid. Indikatoren vil være basert på standarder og 

vil være kvalitetssikret av tredjepart. Indikatoren kan 

derfor ikke lett la seg manipulere.  

 

DAMVAD vurderer det derfor slik at indikatoren 

måler kommersialiseringseffekter svært presist, og 

gir den karakteren A på presisjon.  

 

Tilgjengelighet 

På lik linje med patentsøknader er informasjon om 

innvilgede patenter tilgjengelig fra både TTOer og 

nasjonale og internasjonale patentkontorer.  

 

Bibliometriske analyser av internasjonale 

patentdatabaser kan også benyttes for å samle inn 

data på antall patenter.  

 

I tillegg stilles det spørsmål om denne indikatoren i 

både EKTIS og ASTP-Proton, slik at vurderingen av 

tilgjengelighet er karakteren A for både Norge og de 

øvrige barometerlandene.  

 

Oppsummering:  

 
 

Relevans Presisjon 
Tilgjengelighet 

Norge / 
sammenligningsland 

Innvilgede 

Patenter 
A A A/A 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Fremtidig oppdatering av indikatoren krever 

videreføring av eksisterende spørreundersøkelser 

og/eller årlige bibliometriske analyser.  

 

2.2.5 Lisenser, opsjoner og overdragelse av 

rettigheter 

Når man snakker om kommersialisering av 

forskning kommer begreper som lisenser, opsjoner 

og rettigheter. Lisenser, opsjoner og rettigheter 

handler om rettigheten til å bruke eller selge en ide 

på kommersiell basis.  

 

Lisenser gir retten til å bruke immateriell eiendom, 

som for eksempel patenterte oppfinnelser, for en gitt 

periode og jurisdiksjon. Opsjoner gir potensielle 

lisenskjøpere tilgang til å evaluere teknologien for 

en periode og mulighet for å forhandle avtalens 

bestemmelser. Overdragelse av bruksrettighet 

overfører hele eller deler av rettighetene til å utnytte 

oppfinnelsen (lisens) til lisenshaveren.  
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Antall utøvde lisenser anbefales å inkludere alle 

lisenser, opsjoner og salgsavtaler for alle typer 

intellektuell eiendom. 

 

Det anbefales at en indikator sammensatt av antall 

lisenser, opsjoner og overdragelser av bruksrett 

defineres som kontraktsfestede avtaler knyttet til 

teknisk unike teknologier/oppfinnelser. Én teknisk 

unik oppfinnelse kan lisensieres til mange brukere i 

flere jurisdiksjoner. Alle bør inkluderes.  

 

Størrelsen på indikatoren kan enten defineres som 

antall kontraktsfestede avtaler eller som verdien av 

alle kontraktsfestede avtaler. I det påfølgende 

konsentreres vi oss om antall avtaler, før vi 

diskuterer lisensinntekter i kapittel 2.2.5. 

 

Lisenser kan utøves av både eksisterende og 

nyetablerte virksomheter. I mange tilfeller opprettes 

aksjeselskaper for å håndtere patenterte 

oppfinnelser. Det er derimot ingen grunn til at ikke 

eksisterende virksomheter kan oppfylle denne 

funksjonen, slik at både eksisterende og nyetablerte 

virksomheter bør inngå i definisjonen når man 

snakker om kommersialisering gjennom lisenser, 

opsjoner og overdragelser.  

 

Relevans 

I likhet med innvilgede patenter måler antall 

lisenser, opsjoner og overdragelse av bruksrett 

faktisk kommersialisering av forskningsresultater. 

Denne indikatoren vil også fange opp hvorvidt 

kommersialiseringen er vellykket eller ikke.   

 

Lisensavtaler har tradisjonelt vært tenkt å spille en 

sentral rolle i kunnskapsoverføring mellom 

akademia og private virksomheter. Dette bekreftes i 

FORNY-evalueringen (NIFU, 2012). Evalueringen 

poengterer også viktigheten av lisensavtaler for 

utviklingen i forskning og utviklingsarbeid både 

internt i private virksomheter og akademia.  

 

Basert på ovenstående drøftinger vil DAMVAD gi 

indikatoren karakteren A knyttet til relevans for å 

måle kommersialiseringseffekter. 

Presisjon 

Antall lisenser, opsjoner og rettigheter til 

overdragelse er konkrete resultater av 

kommersialisering av forskning. Dette forutsettes 

imidlertid at begrepene presiseres og brukes likt for 

alle institusjoner og land.  

 

Antall lisensavtaler er en lett tilgjengelig størrelse å 

måle for ansatte ved TTOene og andre 

kommersialiseringsaktører.  

 

Antall opsjoner og overdragelser av bruksrett vil 

være relativt lett tilgjengelig gjennom nasjonale og 

internasjonale patentkontor for alle 

barometerlandene.  

 

Presisjonen i denne sammensatte indikatoren vil 

derfor være god. DAMVAD gir indikatoren 

karakteren A når det gjelder presisjon. 

 

Tilgjengelighet 

Både ASTP-Proton og EKTIS, de to pan-europeiske 

spørreundersøkelsene om kommersialisering av 

forskning, stiller spørsmål knyttet direkte til denne 

sammensatte indikatoren.  Selv om spørsmålenes 

utforming ikke er fullstendig sammenfallende vil 

besvarelser være sammenlignbare.  

 

Data på indikatoren samles inn av det nasjonale 

statistikkbyrået i Danmark, da indikatoren inngår i 

den årlige nasjonale 

kommersialiseringsstatistikken. I Norge innsamles 

data på antall lisenser gjennom FORNY-

rapporteringen og NIFUs FoU-database samt fra 

DBH. Det er derimot kun NIFUs tall som inkluderer 
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både lisenser, opsjoner og overdragelse av 

rettigheter. 

 

Statistikk innsamlet på nasjonalt nivå for de øvrige 

barometerlandene er derimot mangelfulle, spesielt 

for Sverige og Finland.  

 

På grunn av manglende datakilder ut over 

selvrapporteringen i de pan-europeiske 

spørreundersøkelsene og korte tidsserier er 

tilgjengeligheten av denne indikatoren begrenset. 

DAMVAD vurderer tilgjengeligheter til karakter B for 

både Norge og de øvrige Barometerlandene.  

 

Oppsummering:  

 
 

Releva
ns 

Presisj
on 

Tilgjengelighet 
Norge / 

sammenlignings
land 

Lisenser, opsjoner 

og 

overdragelsesrettig

heter 

A A A/B 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Fremtidig oppdatering forutsetter videreføring av 

eksisterende spørreundersøkelser. For å sikre 

kvalitet er det anbefalt å forbedre de nasjonale 

statistikkene for alle land som ønskes inkludert i 

eventuelle komparative analyser.   

 

2.2.6 Lisensavtaler 

På bakgrunn av diskusjonen av indikatoren 

sammensatt av lisensavtaler, opsjoner og 

overdragelser av bruksrett, vil DAMVAD anbefale at 

man vurderer å isolere antall lisensavtaler. Dette vil 
 
 
                                                      
8 Både FORNY-rapporteringen og DBH isolerer antall lisensavtaler. Dette 
gir en oversikt over lisensieringsavtalene fra norske KAer finansiert 
gjennom FORNY-programmet samt UH-sektoren.  

ikke påvirke relevansen i indikatoren, men det vil 

øke presisjonen i målingen av 

kommersialiseringseffekter.  

 

Antall lisensavtaler og deres tilhørende verdi er et 

enklere begrep å forholde seg til for ansatte ved 

TTOene som besvarer spørreundersøkelsene. Det 

samme vil gjelde øvrige kommersialiseringsaktører.  

 

DAMVAD argumenterer for at dette vil øke 

presisjonen i svarene, samt at norske 

statistikkbanker samler inn tall på antall 

lisensavtaler.8 Dette muliggjør kvalitetssikring av 

besvarte spørreundersøkelser og utfylling av 

manglende besvarelser. For Norge gjør dette at vi 

vurderer karakteren på tilgjengelighet til A, fremfor 

B dersom man betrakter lisensavtaler, opsjoner og 

overdragelse av bruksrett samlet.  

 

Vi vet at Danmark innsamler data på lisensavtaler 

på nasjonalt plan, men at rapporteringen er svært 

mangelfull eller fraværende for Sverige og Finland. 

På grunn av spørreundersøkelsene EKTIS og 

ASTP-Proton vurderes tilgjengeligheten av data for 

barometerlandene foruten Norge til en svak B.  

 

Oppsummering:  

 
 

Relevans Presisjon 
Tilgjengelighet 

Norge / 
sammenligningsland 

Lisens-

avtaler 
A A A/B- 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Fremtidige oppdateringer av indikatoren krever 

videreføring av eksisterende spørreundersøkelser, 
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men også helst forbedring i statistikk innsamlet på 

nasjonalt nivå.  

 

2.2.7 Lisensinntekter 

Lisensinntekter er inntekter fra salg av lisenser. Med 

samme begrunnelse for å se på antall lisensavtaler 

særskilt, anbefaler DAMVAD at verdien av 

lisensavtaler vurderes isolert. Totale lisensinntekter 

anbefales definert som alle inntekter fra 

lisensavtaler som definert i kapittel 2.2.5. Tallfesting 

av verdien av opsjoner og overdragelse av bruksrett 

vil i for stor grad være preget av usikkerhet. 

 

Relevans 

Lisensinntekter kan anses som en svært relevant 

indikator for det kommersielle potensialet for en idé 

eller oppfinnelse. Mange forhold vil ha betydning for 

om en oppfinnelse lar seg kommersialisere, og ofte 

vil det kunne ta lang tid før en ide lar seg 

kommersialisere. Likefult vil lisensinntekter være en 

relevant indikator både for effekt og effektivitet av 

kommersialiseringsarbeidet og av TTOenes 

aktiviteter.   

 

Lisensinntekter vil måle både aktivitetsnivået og ta 

høyde for effektiviteten i 

kommersialiseringsprosessen dersom man ser på 

andelen lisensinntekter av kostnadene ved TTOen 

for eksempel. En slik andelsberegning vil også være 

nyttig for å normalisere 

kommersialiseringseffektene på tvers av 

kommersialiseringsaktører og land.  

 

Totale bruttoinntekter fra lisensavtaler måler 

kjernen av kommersialisering, og vi gir derfor 

indikatoren karakteren A knyttet til relevans.  

 

Presisjon 

Inntekter som institusjonene og TTOene mottar vil 

være en indikator som ikke lar seg manipulere. 

Likevel kan det være styrker og svakheter i de 

metoder som brukes for å innhente data om 

lisensinntekter.   

 

Datainnsamling gjennom spørreundersøkelser 

rettet mot kommersialiseringsaktørene kan medføre 

noe upresis måling. Kommersialiseringsaktørene vil 

både kunne ha insentiver til å overrapportere 

effekter samt ha vanskeligheter med å tolke hvilke 

aktiviteter som skal inkluderes. For så presis måling 

som mulig anbefales derfor en klar definisjon av 

lisenser, jf. kapittel 2.2.5. 

 

Lisensinntektenes verdi vil kunne innhentes direkte 

fra TTOenes, instituttenes eller 

rettighetsinnehaverens regnskap fremfor gjennom 

spørreundersøkelser. På denne måten kan 

rapporteringsfeil eller bevisst overrapportering 

elimineres.  

 

DAMVAD anbefaler at brutto lisensinntekter 

benyttes, og bør inkludere inntekter knyttet til 

undertegnede lisensavtaler. Ved komparative 

analyser vil det være viktig å sikre at definisjonene 

på tvers av land er sammenfallende. 

Gitt at lisensinntekter defineres som bruttoinntekter 

fra lisensavtaler vil vi gi indikatorens presisjon 

karakteren A. 

 

Tilgjengelighet 

Spørsmål knyttet til lisensinntekter stilles i både 

ASTP-Proton og EKTIS, noe som gir et godt 

tallgrunnlag for komparative analyser for 

Barometerlandene. 

 

I tillegg til de pan-europeiske spørreundersøkelsene 

eksisterer det nasjonale og internasjonale 

databaser med informasjon om inntekter fra 

kommersialiseringsaktiviteter. I Norge er 

datagrunnlaget godt gjennom offentlige databaser 

som NIFUs FoU-statistikk og rapporteringen fra 
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kommersialiseringsaktører finansiert av FORNY-

programmet.   

 

DAMVAD vurderer derfor tilgjengeligheten til A for 

Norge, og B for de øvrige barometerlandene.  

 

Oppsummering:  

 
 

Relevans Presisjon 
Tilgjengelighet 

Norge / 
sammenligningsland 

Lisens-

inntekter 
A A A/B 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Fremtidig oppdatering av indikatoren forutsetter 

videreføring av de eksisterende 

spørreundersøkelsene.  

 

2.2.8 Spin-off-virksomheter 

Spin-off-virksomheter defineres som virksomheter 

etablert utelukkende for å utnytte resultater fra 

forskning og utvikling ved forskningsinstitusjoner. 

Det kreves at forholdet er kontraktsfestet for den 

gitte kunnskapen eller oppfinnelsen som for 

eksempel en lisens eller eierskapsavtale.  

 

Denne typen virksomheter trenger ikke begrenses 

til virksomheter etablert av TTOene eller 

forskningsinstitusjonenes ansatte. Kravet er en 

formalisert avtale som knytter de to partene 

sammen.  

 

Relevans 

Etablerte spin-off-virksomheter måler i likhet med 

innvilgede patenter og lisensavtaler gjennomførte 

kommersialiseringer, men ikke nødvendigvis hvor 

vellykkede de er.  

 

Samtidig skal en heller ikke utelukke at allerede 

etablerte virksomheter kan utfylle samme funksjon 

som nyetablerte spin-off-virksomheter. Det bør 

derfor ikke nødvendigvis være et mål for 

institusjonene eller TTO at antall spin-offs er så høyt 

som mulig.  

 

Likefult er dette en indikator som måler kjernen av 

kommersialisering av offentlig finansiert forskning. 

Etablerte spin-off-virksomheter er en svært relevant 

indikator på kommersialiseringseffekter, og vi velger 

å gi den karakteren A på relevans.  

 

Presisjon 

Selv om etablerte spin-off-virksomheter måler 

kommersialisering direkte, sier ikke indikatoren noe 

om hvorvidt kommersialiseringen er vellykket eller 

ikke. Virksomheter kan opprettes og gå konkurs 

etter relativt kort tid, eller overleve med marginal 

inntjening.  

 

Det er følgelig ikke opplagt hvordan en spin-off skal 

avgrenses og måles på tvers av land. 

 

Vi har vurdert denne indikatoren til B på presisjon.  

 

Tilgjengelighet 

Spørsmål knyttet til etablerte spin-off-virksomheter 

gjennom TTOene er relativt enkelt å besvare for 

ansatte ved TTOene. Begge de to pan-europeiske 

spørreundersøkelsene om kommersialisering av 

forskning stiller spørsmål knyttet til etablering av 

spin-off-virksomheter, noe som gjør datatilgangen 

god for alle barometerlandene. 

 

Nasjonale statistikkbyråer og andre databaser 

samler også inn data på antall spin-off-

virksomheter. Norge har informasjon om dette fra 

DBH (for universiteter og høyskoler), NIFU (for 

forskningsinstituttene) og fra FORNY-programmets 
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rapporteringsskjema (for 

kommersialiseringsaktører). Nasjonale 

statistikkbanker kan benyttes for å kvalitetssikre 

besvarelser på spørreundersøkelse og som kilde til 

å fylle på data der spørreundersøkelser er 

mangelfulle. 

 

Tilgjengelighet og kvaliteten på nasjonale 

statistikkbanker med relevant informasjon utenfor 

Norge er svært dårlig for Sverige og Finland. 

DAMVAD vurderer derfor tilgjengeligheten av data 

for denne indikatoren til A og B for henholdsvis 

Norge og de øvrige barometerlandene.  

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering:  

 
 

Relevans Presisjon 
Tilgjengelighet 

Norge / 
sammenligningsland 

Spin-off-

virksom-

heter 

A A A/B 

 

Mulighet for fremtidig oppdatering 

Oppdatering av eksisterende spørreundersøkelser 

for relevante land. For å bedre datakvaliteten vil det 

være ønskelig at land med lite eller ingen 

innsamling av data på dette området (som for 

eksempel Sverige og Finland) starter med dette. 

 

2.2.9 Øvrige indikatorer 

De diskuterte indikatorene i kapitlene over kan 

betraktes som kjerneindikatorer, og vil fange opp 

kommersialiseringsaktiviteter og 

kommersialiseringseffekter.  

 

I dette avsnittet vil vi drøfte noen indikatorer som vil 

kunne supplere de ovennevnte indikatorene. 

Indikatorene kan tilføre verdifull informasjon om 

lisenstakere og kommersialiseringsaktører. 

Indikatorene vil i så måte også bidra til å 

normalisere kommersialiseringseffektene og belyse 

kjennetegn ved både lisenstakere gi 

kommersialiseringsaktører.  

 

Kjennetegn ved kommersialiseringsaktørene vil 

kunne brukes som et ledd i å konstruere 

internasjonalt sammenlignbare indikatorer samt 

forklare nivået på kommersialiseringseffekter.  

 

De supplementære indikatorene vil ikke måle 

effektene av kommersialisering på samme måte 

som indikatorene drøftet mer utførlig i kapitlene 

over. Siden de er av en mer beskrivende og 

forklarende art vil ikke disse vurderes like utførlig. 

DAMVAD vil derfor heller ikke anbefale 

supplementære indikatorer som mål på 

kommersialiseringseffekter.  

 

Vi vil drøfte følgende supplementære indikatorer: 

 

 Kjennetegn ved lisenstakerne 

 Eksklusive lisenser 

 Andelen lisensierte patenter 

 Kjennetegn ved effektindikatorer 

 

I de påfølgende kapitlene vil vi diskutere de 

supplementære indikatorene og hvordan de kan 

brukes for å konstruere indikatorer som kontrollerer 

for både ressursinnsats og omgivelser. 

 

Kjennetegn ved lisenstakere 

Ved å inkludere data på kjennetegn ved 

lisenstakerne til den enkelte 

kommersialiseringsaktør kan indikatorer kontrollere 

for om kommersialiseringsaktøren befinner seg i en 
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farmasi- eller teknologiklynge eller om tilknyttede 

forskningsinstitusjoner bedriver særlig relevant 

forskning for kommersialisering.  

 

Kjennetegn som bør inkluderes er om lisensieringen 

skjer til nasjonale virksomheter, små- eller 

mellomstore virksomheter, eksportvirksomheter 

eller internasjonale virksomheter.    

 

Kunnskapsoverføring kan brukes som et ledd i å 

styrke SMBer9, nasjonale aktører eller regional 

utvikling. I gjennomføring av spørreundersøkelser 

anbefaler vi derfor å inkludere spørsmål knyttet til 

antall (eller prosentandelen): 

 

 Lisenser utøvd av SMBer  

 Forskningsavtaler delfinansiert av SMBer 

 Samarbeidsavtaler finansiert av SMBer 

 Forskningsavtaler finansiert av SMBer 

 Oppdragsforskning eller konsulentoppdrag 

til SMBer 

 

Spørsmålene bør ikke begrense seg til SMBer, men 

også inkludere andre typer virksomheter som for 

eksempel internasjonalt rettede virksomheter eller 

virksomheter lokalisert i distriktene.  

Denne typen informasjon vil være av stor interesse 

for politiske beslutningstakere, men av mindre 

interesse ved sammenligninger av 

kommersialiseringseffekter på tvers av land. 

 

Ved komparative sammenligninger for SMBer 

anbefales det å benytte OECDs definisjon10 for å 

sikre sammenlignbarhet. OECDs definisjon gir 

mindre mening dersom man betrakter Norge isolert, 

da de fleste virksomheter i Norge er relativt små. 

 

 
 
                                                      
9 Små- eller mellomstore bedrifter 

Innsamling av data på kjennetegn ved lisenstakere 

vil gi mye interessant informasjon. For eksempel vil 

dette kunne fungere som en policy-guide ved et 

ønske om å monitorere eller understøtte 

kunnskapsoverføringer til en gruppe nasjonale 

virksomheter eller i enkelte deler av landet. 

Inkludering av denne type størrelser som en del av 

finansieringsfordelingen vil derimot kunne gi 

insentiver til kommersialiseringsaktørene til å ikke 

fordele ressursbruken optimalt gjennom å 

favorisere grupper av virksomheter som kan utløse 

økte bevilgninger. Dette på tross av at disse 

virksomhetenes forskning kan ha mindre 

kommersielt potensial.   

 

Eksklusive lisenser 

Eksklusive lisenser kan maksimere inntekten for 

forskningsinstitusjonen og/eller 

kommersialiseringsaktøren. Samtidig kan det 

argumenteres for at de er mindre effektive med 

tanke på kunnskapsoverføring til privat sektor enn 

forskningspublikasjoner og –resultater tilgjengelig 

for alle. Eksklusive lisenser kan derimot være en 

nødvendig forutsetning for at en privat virksomhet 

vil investere i utviklingen av oppfinnelsen til et 

kommersielt produkt.  

Ulempen ved eksklusivitet er faren for redusert 

innovasjonstakt da det med all sannsynlighet vil 

redusere kunnskapsdelingen. Dette vil igjen 

redusere de positive eksterne effektene for 

samfunnet.  

 

 

Utvikling av indikatorer som tar høyde for andelen 

eksklusive lisenser kan bidra til å muliggjøre 

sammenligninger med internasjonale 

referansenivå. En annen interessant analyse er 

10 OECD definerer en mellomstor virksomhet som virksomheter med ikke 
mer enn 250 ansatte. 
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sammenligningen av kommersialiseringseffekter 

mellom eksklusive og ikke-eksklusive lisensavtaler. 

  

Andelen lisensierte patenter – et effektivitetsmål 

Andelen patenter som lisensieres vil være en 

indikasjon på kommersialiseringsaktørenes 

effektivitet. Problemer med å lisensiere patenter vil 

øke kommersialiseringsaktørenes kostnader uten 

at de får inntekter fra lisenser. Høy andel ikke-

lisensierte patenter vil dermed være en indikasjon 

på lite effektive kommersialiseringsaktører.  

 

Ved å ta høyde for andelen ikke-lisensierte patenter 

vil man muliggjøre monitorering av endringer i 

effektivitet over tid samt å sammenligne 

effektiviteten ved norske og internasjonale 

kommersialiseringsaktører. 

 

Lisensieringsaktivitet begrenser seg ikke til 

patenterte oppfinnelser. En studie11 utført av OECD 

i 2003 viste at patentering ikke var den mest 

utbredte formen for IP-beskyttelse av lisensierte 

oppfinnelser. Selv om variasjoner forekom både på 

tvers av land og teknologiområder, var kopi-

beskyttelse og industrielle design i mange tilfeller 

mer utbredt enn patenter.  

 

Dette påpeker en svakhet ved utelukkende å 

benytte patenter som mål på 

kommersialiseringsaktiviteter og innovasjon. Det vil 

være fordelaktig å se på flere indikatorer enn kun 

patenter eventuelt ta høyde for 

lisensieringsaktivitetene som må antas at 

forekommer uten patentering.  

Selv om patenter ikke utgjør størsteparten av 

lisensaktiviteter, vil de utgjøre en større andel av 

lisensinntektene. Undersøkelser viser at så mye 

 
 
                                                      
11 OECD (2003), s 60 

som ni av ti kroner i lisensinntekter kan tilskrives 

patenterte oppfinnelser.  

 

Andelen lisensierte patenter er en av flere 

indikatorer på kommersialiseringsaktørers 

effektivitet. Andre eksempler er andelen innvilgede 

patenter (eller lisensavtaler) av patentsøknader 

eller antall patenter (eller lisensavtaler) per årsverk. 

 

Alle indikatorer kan beregnes ut fra data innsamlet i 

forbindelse med kjerneindikatorene diskutert 

tidligere.  

 

Kjennetegn ved effektindikatorer viktig 

forklaringsfaktor 

Innsamling av statistikk for kjennetegn som 

geografisk plassering av spin-off-virksomheter, 

samarbeidspartnere og lisenstakere, for alle 

indikatorer vil være nyttig. Regionale data vil være 

av politisk interesse da de kan bidra til å vurdere 

suksessen i kunnskapsoverføring som ledd i 

regional utvikling.  

 

Det er også stor variasjon i 

kommersialiseringsaktiviteter på tvers av ulike 

forskningsområder. På grunn av denne variasjonen 

vil derfor forskningsområde være viktig å kontrollere 

for når man måler kommersialiseringseffekter.  

Likevel kan vi se at det i mindre grad tas høyde for 

dette i eksisterende effektmålinger på området. 

Dette er et argument for økt fokus på det metodiske 

i årene som kommer slik at denne typen 

effektmålinger er godt fundamentert statistisk sett.  

 

Kategorisering av oppfinnelser, patenter og lisenser 

langs teknologiske områder kan bidra til å 

normalisere kommersialiseringsaktiviteter på tvers 

av institusjoner, kommersialiseringsaktører og land. 
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Det er for eksempel kjent at kommersialisering av 

forskningsresultater er høyere innen helsevitenskap 

enn IT og fysikk. Det vil derfor være viktig å 

kontrollere for de teknologiske områdene tilknyttet 

den enkelte TTO for i så måte å forklare 

kommersialiseringseffektene.  

 

Frascatimanualen (OECD, 2002) foreslår å gjøre 

analyser på følgende teknologiområder:  

 

 Data og IT 

 Sivil og mekanisk verkstedindustri, inkludert 

elektroteknikk, elektronikk og industriell 

foredling 

 Medisin- og helseapplikasjoner 

 Jordbruk, skogbruk og fiske 

 Øvrige 

 

I tillegg til teknologiområder vil kjennetegn som 

geografisk lokalisering, størrelse og økonomiske 

tall, for alle lisenstakere kunne bidra til å forklare 

kommersialiseringseffekter og hvordan disse 

fordeler seg mellom ulike grupper virksomheter og 

geografi.  

 

2.3 Komparative analyser krever 

normalisering av effekter 

En av de største utfordringene ved en komparativ 

analyse av kommersialiseringsaktiviteter er å 

normalisere effektene. Målet er å identifisere de 

relevante nevnerne som gjør resultater og effekter 

fra kommersialiseringsaktører som varierer mye i 

størrelse sammenlignbare. Det vil for eksempel ikke 

være relevant å sammenligne antall innvilgede 

patenter fra universiteter og helseforetak uten å 

kontrollere for innsats for produsere 

kommersialiserbare forskningsresultater (for 

eksempel forskerårsverk). Det er klart at desto flere 

forskere som produserer resultater, desto større er 

sannsynligheten for innvilgede patenter.  

 

Komparative analyser av 

kommersialiseringsaktiviteter krever at definisjoner 

av både indikatorer og variable brukt for å 

normalisere effekter er sammenfallende på tvers av 

de gjeldende landene.  

 

Nedenstående liste er vårt forslag til relevante 

nevnere som kan benyttes for å normalisere 

kommersialiseringseffekter fra TTOer og andre 

kommersialiseringsaktører: 

 

 Forskningspersonell 

 Utgifter til forskning 

 Type(r) og antall tilknyttede institusjoner 

 Størrelse på TTOen 

 Totale kostnader knyttet til TTO 

 

Vi vil i det følgende gjennomgå de enkelte forslag til 

indikatorer for å normalisere 

kommersialiseringseffekter.  

 

2.3.1 Antall forskerårsverk 

Antall årsverk vil kontrollere for størrelse på de 

forskningsmiljøer og institusjoner som TTOene 

representerer.  

 

Definisjonen av forskningsansatte er 

gjennomsnittlig antall årsverk i referanseåret, og 

inkluderer tid brukt av akademisk ansatt personell 

på forskning, andre forskere, teknikere og 

administrativt støttepersonell. Tiden forskere bruker 

på undervisning skal ekskluderes.  

 

Antall forskerårsverk vil ikke påvirkes av 

omkostninger særskilt for enkelte 

teknologiområder, som vi skal se er tilfelle for neste 

forslag til normalisering.  

 

DAMVAD anbefaler at tall for antall forskerårsverk 

innhentes på institusjonsnivå, og ikke gjennom 
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TTOene. Dette på grunn av at de ansatte ved 

TTOene ikke har den nødvendige oversikten og 

kunnskapen om ressursbruk ved sine tilknyttede 

institusjoner og universiteter.  

 

2.3.2 Utgifter til forskning 

En annen relevant størrelse for å normalisere er 

utgifter til forskning. En slik normalisering vil for 

eksempel kunne anskueliggjøre sammenhengen 

mellom størrelse på forskningsmiljøene og 

kommersialiseringsresultater.  

 

Ved bruk av en slik normalisering vil vi anbefale at 

totale kostnader i forskningsmiljøene inkluderer alle 

kostnader til alle typer basis- og anvendt forskning i 

alle TTOenes tilknyttede institusjoner herunder 

kostnader til forskning, administrasjon og 

kapitalutgifter.  

 

Bruk av utgifter til forskning vil være problematisk 

gjennom at noen teknologiområder er mer 

kostnadskrevende enn andre. Dette er et argument 

for også å se på andre variable for å normalisere 

kommersialiseringseffekter, som for eksempel 

teknologiområder.  

 

Spørsmål om utgifter til forskning definert over vil 

være vanskelig for en ansatt ved TTOene å besvare 

i en spørreundersøkelse. Datainnsamling på dette 

burde dermed gjøre på institusjonsnivå for å 

minimere feilmarginer. 

 

2.3.3 Type institusjon 

De fleste universiteter og øvrige institusjoner er 

tilknyttet én TTO. TTOene kan også tilby 

kommersialiseringstjenester til flere ulike typer 

institusjoner, som blant annet: 

 

 Universiteter, høyskoler eller andre aktører som 

tilbyr høyere utdanning 

 Sykehus (både de med og uten tilknyttet 

universitet) 

 Offentlige forskningsinstitutter 

 Private non-profit forskningsinstitutter 

 Andre 

 

Det er gode grunner til å tro at effektene av 

kommersialiseringsaktiviteter vil være sterkt 

avhengig av hvilken type forskning tilknyttede 

universiteter og institusjoner utfører og hvor egnet 

den er for kommersialisering. For eksempel kan en 

tenke seg at større potensiale for å kommersialisere 

forskningsresultater fra tekniske og medisinske 

forskningsmiljøer enn samfunnsvitenskapelige 

forskningsmiljøer. Dermed vil en kategorisering av 

type tilknyttede aktører per TTO være viktig når man 

ønsker å sammenligne kommersialiseringseffekter 

på tvers av land med ulike profiler på sin offentlige 

finansierte forskning.  

 

Samtidig er det tilfeller hvor én TTO er tilknyttet flere 

universiteter og institusjoner. Andre institusjoner 

kan ha innslag av kommersialiseringsaktiviteter selv 

om de ikke er tilknyttet en 

teknologioverføringsaktør.   

 

I tillegg til at antall tilknyttede institusjoner per TTO 

kan variere, vil det kunne være store forskjeller i 

hvilken type institusjoner de samarbeider med. 

Tilknyttede aktørers faglige profil vil kunne ha stor 

betydning for produksjon av kommersialiserbare 

forskningsresultater og dermed også for 

kommersialiseringseffekter på TTO-nivå.  

 

Normalisering av resultater på institusjonsnivå 

foretrekkes da dette muliggjør normalisering 

gjennom antall forskere eller utgifter til 

forskningsaktiviteter. Dersom effekter skal 

presenteres på TTO- eller sektornivå må antall 

tilknyttede forskere eller utgifter til tilknyttede 

forskere innsamles. Innsamling av denne typen 
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informasjon gjennom spørreundersøkelser vil 

vanskeliggjøres ved at ansatte på TTO-nivå ikke 

nødvendigvis har oversikt over ressursbruk hos sine 

tilknyttede institusjoner.  

 

Hvorvidt en TTO kontrollerer hele eller deler av sine 

tilknyttede institusjoners patenterings- og 

lisensieringsaktiviteter vil også påvirke TTOenes 

kommersialiseringseffekter.  Denne type 

informasjon vil i så måte bidra til å normalisere 

kommersialiseringseffekter fra TTOenes innsats.  

 

I tillegg til å fungere som ren kontroll for 

sektorstruktur vil en inndeling i tilknyttede 

institusjoners kjennetegn og antall muliggjøre en 

rekke interessante analyser på TTO- eller 

sektornivå. 

 

2.3.4 Årsverk ved TTO 

I tillegg til å normalisere ressursbruken ved alle 

institusjoner og aktører som faktisk utfører forskning 

vil det være viktig å ta høyde for TTOenes 

ressursinnsats som for eksempel antall ansatte. 

  

Denne normaliseringen er relevant dersom vi antar 

at det er sammenheng mellom antall ansatte som 

arbeider ved en TTO og 

kommersialiseringsresultater. Sammenhengen er 

ikke opplagt selv om en kan anta at flere ansatte ved 

en TTO kunne resultere i bedre oppfølging og 

profesjonalisering av tjenesten.  

 

Identifisering av TTOenes størrelse er viktig ikke 

bare for å normalisere kommersialiseringseffekter, 

men også som et ledd i å analysere effektiviteten 

ved TTOene.  

 

Ved bruk av denne normaliseringen anbefaler vi å 

bruke antall årsverk ved TTOene. Antall ansatte ved 

teknologioverføringskontorene (TTOene) er lett 

tilgjengelig for de fleste som arbeider ved TTOen. 

Ansatte bør måles som årsverk for ikke å 

overestimere ressursbruken ved TTOer med mange 

deltds- eller midlertidig ansatte. Antall årsverk bør 

også inkludere alle ansatte, administrasjon av og 

støttefunksjoner for kommersialiseringsaktiviteter.  

 

Andelen ansatte med ulik funksjon kan benyttes til 

å normalisere effekter direkte eller som kontroll for 

faktorer som påvirker effekten av 

kommersialiseringsaktiviteter. 

 

2.3.5 Totale kostnader ved TTOene 

På samme måte som antall årsverk ved en TTO vil 

samlede kostnader for en TTO si noe om effekt og 

effektivitet. Da TTOs kostnader i stor grad vil være 

drevet av lønnskostnader vil disse to 

normaliseringene følge hverandre. Imidlertid kan 

det gi ulike utslag på tvers av land.  

 

En tilnærming til effektivitet er andelen kostnader av 

totale lisensinntekter for den enkelte TTOen. 

 

Ved å beregne andelen tilskrevet ulike 

kostnadselementer vil vi kunne tilnærme oss den 

relative viktigheten av å outsource 

kommersialiseringsaktiviteter til eksterne 

konsulenter. Viktigheten av konsulenttjenester vil 

ikke fanges opp av antall årsverk ved TTOen, slik at 

dersom dette er ønskelig må kostnader tilskrevet 

eksterne konsulenttimer benyttes.  

 

Ved bruk av en slik normalisering anbefaler vi bruk 

av totale årlige kostnader. Data om TTOenes 

kostnader bør enkelt kunne besvares gjennom en 

spørreundersøkelse, men det vil kreve en klar 

definisjon av hvilke kostnader som skal inkluderes. 

 

Fordelingen på institusjonstyper for de norske 

respondentene presenteres i tabell 8.2. Tabellen 

viser at Norge har en delvis  anderledes struktur i 
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universitets- og forskningsmiljøet, der andelen av 

forskningsinstitusjonene er større enn først antatt.  

 

  

 
 TABELL 2.2 

Institusjonstyper i Norge 

Norge 2010 2011 2012 2013 

 Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

Generelle universiteter 6 33,3% 6 35,3% 6 30,0% 6 30,0% 

Tekniske universiteter 2 11,1% 2 11,8% 2 10,0% 2 10,0% 

Universiteter tilknyttet et 
sykehus 4 22,2% 4 23,5% 5 25,0% 5 25,0% 

Øvrige 
forskningsinstitusjoner 6 33,3% 5 29,4% 7 35,0% 7 35,0% 

Totalt 18 100,0% 17 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 
 

Kilde: MERIT 
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I dette avsnitt vil vi gjennomgå datagrunnlaget for 

kommersialisering av offentlig finansiert forskning. 

Datagrunnlaget dekker:  

 EKTIS  undersøkelsen 

 Statistikk fra DBH om universitets- og 

høyskolesektoren i Norge.  

 Statistikk fra NIFU  om norske 

forskningsinstitutter. 

 Statistikk av deltakerne i FORNY-

programet. 

 Statistikk av kommersialiseringsaktiviteter 

fra Uddannelse og Forskningsministeriet i 

Danmark.  

 Statistikk fra SCOPUS.  

  

3.1 EKTIS undersøkelsen 

Denne undersøkelsen legger vekt på 

kunnskapsoverførende aktiviteter av offentlig 

finansiert forskning. Sentralt i datainnsamlingen står 

spørreundersøkelsen European Knowlegde 

Transfer Indocator Study (EKTIS). EKTIS er et 

result av EU-kommusjonens anbefalinger 

vedrørende ledelse av immatrielle rettigheter (IP-

rettigheter) i kunnskapsoverførrende aktiviteter og 

Code of Practise for universiteter og andre offentlig 

finansierte forskningsinstitutter. 

 

Undersøkelsen kartlegger og vurderer status på 

implementeringen av Code of Practice samt 

effektene av dette for 27 medlemsland og 12 

tilknyttede medlemsland. Det foreligger indikatorer 

for kunskapsoverføring og 

kommersialiseringsytelse for 27 medlemsland samt 

9 av 12 tilknyttede medlemsland. Undersøkelsen 

dekker periodene 2010/2011 og 20111/2012 samt 

perioden 2009/2010 der det ble gjennomført en 

pilotstudie. 

 

Innsamlet data via spørreundersøkelsene gir den 

mest dekkende og omfattende informasjonen om 

kunnskapsoverføring og kommersialisering av 

offentlig finansiert forskning - da dette 

datagrunnlaget dekker institusjoner i 36 land og 

består av data på alle aspekter av 

kunnskapsoverføring og 

kommersialiseringsprosesser. Som en del av 

analysen fikk UNI MERIT i oppgave å oppdatere 

EKTIS-undersøkelsen med tall for 2012/2013. 

 

Utvelgelseskriteriene for valg av respondenter tar 

utgangspunkt i forskningsaktiviteter hos høyere 

utdannelsesinstitusjoner, forskningsinstitusjoner og 

helseforetak. Respondentene er valgt ut fra 

følgende kilder:  

 

 EUMIDA, en oversikt over 

utdannelsesinstitusjoner i Europa.  

 Academic Ranking of World Universities  

 Times Higher Education Ranking  

 Leiden ranking 

 

På bakgrunn av dette er alle høyere 

utdannelsesinstitusjoner identifisert via ovennevnte 

kilder. Det er likevel en rekke institusjoner som er 

utelukket fra analysen. Det er institusjoner, som i 

tidligere EKTIS-undersøkelser, svarte at ikke har 

kunnskapsoverførende aktiviteter. Det gjelder for 

eksempel eksempelvis Copenhagen Business 

School, Vienna University of Economics and Busi-

ness samt Nyenrode Business University.  

 

For noen institusjoner er det slik at et TTO dekker 

flere institusjoner. Det gjelder for 14% av TTOene i 

den siste analysen. Dette blir tatt høyde for i 

analysene gjennomført via EKTIS’ 

spørreundersøkelse der infomasjonen samles inn 

under spørsmål 2. For spørreundersøkelsen fra 

ASTPROTON samles informasjonen inn under 

spørsmål 3. 

 

3 Datagrunnlag 
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Samtidig er det enkelte tilfeller der to ulike enheter 

dekker et universitet. For eksempel ved 

Universitetet i Amsterdam er det ett TTO som 

dekker kunnskapsoverførende aktiviteter og en 

annen enhet som dekker kunnskapsoverførende 

aktiviteter for helseforetaket tilknyttet universitetet. 

Dette anser vi ikke som et problem, men vi er klar 

over at det kan skape forvirring når det kommer til 

oversikten over respondenter. 

 

I forbindelse med en pågående desk research har 

vi inkludert ytterligere utdannigsinstitusjoner, 

forskningsinstitutter og helseforetak. 

 

Utdaningsinstitusjonene er valgt via en manuell 

utvelgelse. I Norge er utdanningsinstitusjonene 

valgt ut dersom de har produsert mer enn 6 

doktorgrader i gjennomsnitt i året mellom 2010 til 

2013. I Sverige er samtlig nye universiteter, såkalte 

lärosäter, inkludert i oversikten. De største 

institusjonene med 0ver 5 000 studenter er også 

inkludert. 

 

I Finland er institusjoner som fokuserer på 

anvendbar forskning tatt med i oversikten, såkalt 

«applied research institutions». Disse er 

kjennetegnet ved at de i større grad benytter 

eksisterende forskning i forbindelse med 

undervisning og utdanning av kandidater framfor å 

utvikle ny forskning. 

 

En manuell utvelgelse ligger også til grunn for 

utvelgelse av forskningsinstitusjoner. 

Forskningsinstitusjonene er valgt med 

utgangspunkt i deres status. Dersom de er etablert 

under eller er en del av et universitet eller høyskole 

tas de ikke med i undersøkelsen. 

Forskningsinstitusjoner basert på private 

forskningsfond tas heller ikke med. 

 

For helseforetak er universitetssykehus inkludert.  

Kriteriet for at et helseforetak er relevant for 

undersøkelsen er at det finnes forskningsaktiviteter 

ved helseforetaket. Helseforetak med forskning er 

ofte organisert under et universitet og vil følgelig 

være omfattet av universitetets KTO. Enkelte kan 

imidlertid være selvstendig organisert. I 

undersøkelsen stilles det uansett om et KTO er 

tilknyttet et universitet eller et helseforetak, 

uavhengig av om helseforetaket er selvstendig eller 

organisert undet et universitet. 

 

Svarprocesenten er vist i nedenstående tabell. 
 
 
TABELL 3.1 
Respondenter fordelt på barometerland. 

 Mulige 

respondenter 

Antall svar Svarprosent 

Østerrike 25 20 80,0% 

Danmark 13 11 84,6% 

Finland 23 16 69,6% 

Nederland 18 13 72,2% 

Norge 20 17 85,0% 

Sverige 29 20 69,0% 

Total 128 97 75,8% 
 

Kilde: EKTIS 

 
 

Som det fremkommer av tabellen er det relativt få 

mulige respondenter. Det har sin forklaring i at det 

er få universiteter og forskningsinstitusjoner per 

land. I tilleg har vi stilt krav til at det skal være en 

viss grad av forskningsaktivitet ved institusjonene 

før det kan sies å være forskning som kan 

kommersialiseres. 

 

Det er derfor viktig at de største institusjonene er 

med i undersøkelsen. Vi sikrer på den måten 

representativitet av kommersialiseringsaktiviteter 

som følge av offentlig finansiert forskning. 

 

Tabell 3.2 viser en sammenligning mellom EKTIS 

og Scopus databasen. Ved å sammenligne 

databasene så får vi en idé av hvor stor andel av 
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totalaktivitetene som dekkes av EKTIS. Tabellen 

viser sammenhengen mellom antallet 

patentsøknader og antall innvilgede patenter for 

institusjonene inkludert i EKTIS undersøkelsen. 

Disse institusjonene er de mest forskningsaktive i 

de 6 utvalgte barometerlandene. 

 

Tabellen viser at EKTIS dekker en stor andel av 

kommersialiseringsaktivitetene i de utvalgte 

baromenterlandene. For periodene 2011-2013 

dekker EKTIS over 81% av samtlige 

patentsøknader, mens undersøkelse i 2010 kun 

dekket 53 prosent av patentsøkandene. 

 

Når det gjelder tallene for antall innvilgede patenter 

ser vi en enda høyere dekningsgrad. I 2013 ser vi at 

EKTIS dekket 75 prosent av antall innvilgede 

patenter, mens andelen i 2011 var på hele 93 

prosent. 

 

Samlet  sett er det derfor rimelig å konkludere at 

EKTIS dekker en tilfredsstillende del av 

kommersialiseringsaktivitenene ved institusjonene 

omfattet i undersøkelsen. 

 

 

3.2 Øvrige datakilder 

I forbindelse med utarbeidelsen av 

indikatoranalysen for kommersialiseringsaktiviteter 

har det blitt vektlagt å kunne presentere resulater for 

enkeltinstitusjoner. Med tanke på at EKTIS er basert 

på en undersøkelse er det opptil den enkelte 

respondenten å tillate offentliggjøring av 

resultatene. Dette skjer imidlertid svært sjeldent. 

 

Det har derfor vært nødvendig å benytte flere 

datakilder i analysen. I dette tilfellet har vi brukt data 

fra følgende kilder:  

 

 Database for Høyere Utdanning (DBH) – 

sektoranalysen. Sektoranalysen dekker et 

omfattende tabellverk med data fra DBH. 

Data anvendes som grunnlag for 

departementernes årlige tilstandsrapport 

for høyere utdanning. Tilstandsrapporten 

gir en oversikt og en vurdering av tilstanden 

i både statlige og private høyere 

utdanningsinstitusjoner.  

 NIFU, statistikk og nøkkeltall for 

forskningsinstitutter. Statistikken gjelder 

forskningsinstitutter underlagt statlige 

retningslinjer for basisbevilgning og som 

har offentlig finansiert forskning.  

 
 
TABELL 3.2 
Andel kommersialiseringsaktiviteter fordelt på database. 2010-2013 

  2010 2011 2012 2013 

Antall patentsøknader EKTIS 583 884 769 806 

 Scopus 1109 1023 953 1000 

 Difference 53% 86% 81% 81% 

Antall innvilgede patenter EKTIS 171 301 230 234 

 Scopus 224 324 261 311 

 Difference 76% 93% 88% 75% 
 

Kilde: DAMVAD basert på SCOPUS og EKTIS 
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 Statistikk om TTOer i Norge, data fra 

FORNY-programmet. Forny er 

Forskningsrådets program for 

forskningsbasert nyskaping ved 

universiteter, høyskoler, helseforetak og 

offentlig finansierte forskningsinstitutter. 

Programmet gir støtte til nystartede 

bedrifter og kommersialiseringsaktører 

(TTOer). 

 Den årlige kommersialiseringsstatistikken 

fra Udannelses- og Forskningsministeriet i 

Danmark. Statistikken tallfester offentlig 

forskningsinstitusjoners innsats og 

resultater av teknologioverføring.  

 Scopus, LexisNexis,  bibliometrisk 

database som bl.a. omfatter informasion 

om patent søknad og innvilgede patenter 

for forskningsinstitusjoner. Statistikken dek-

ker de 6 barometerlandene. 

 

Tabell 3.3 viser antall institusjoner de øvrige 

databasene dekker. I parentes er det angitt hvilke 

perider det finnes med tilgjengelig statistikk. 

 
 
 
TABELL 3.3 
Kommersialiseringaktiviteter kartlagt i øvrige 
databaser 

Datakilde Observasjoner 

DBH, Universitets- og høgskolesektor, Norge 31 (2007-2013) 

NIFU, Forskningsinstitutter, Norge 28(2009-2013) 

FORNY – TTO’er i Norge 8 (2011-2013) 

Dansk kommersialiseringsstatistikk 14 (2000-2013) 

LexisNexis patentdatabase 151 (2004-2013) 

Kilde: DAMVAD basert på øvrig databaser 
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I dette kapitlet presenteres en overordnet analyse 

og konklusjoner knyttet til 

kommersialiseringsaktiviteter i Norge. Det 

presenteres også en vurdering av hvor vidt nivået 

på kommersialiseringsaktiviteter og resultater i 

Norge er høyt eller lavt. Avsnittet bygger på 

innsamlet data fra EKTIS undersøkelsene.  

 

Resultatene viser at Norge, sammenlignet med 

andre land, havner midt på når det kommer til 

kommersialiseringsaktiviteter og resultater. 

Komparativt ser Norge ut til å utmerke seg når det 

gjelder å omsette forskningsidéer til lisenser. I 

midlertid så utmerker Norge seg dårlig når 

kommersialiseringen skjer gjennom 

patentsøknader og patenter. For de øvrige 

indikatorene ligger Norge omkring midten av de 6 

barometerlandene. 

 

Det er med andre ord ingen grunn til å konkludere 

at Norge ligger langt bak andre land når det kommer 

til kommersialisering av offentlig finansiert 

forskning. Det er likevel rom for forbedringer og 

styrkning av kommersialiseringsaktivitetene for 

offentlig finansiert forskning i Norge. 

 

4.1 Kommersialiseringsaktiviteter i Norge 

2010-2013 

Kommersialiseringsaktivitetene i Norge er generelt 

sett stigende. Tabell 4.1 viser en fremgang i alle 

indikatorene som er valgt ut for å beskrive 

kommersialiseringsaktiviteter og resultater. 

 

Forretningsideer dekker såkalte DOFI, og regnes 

som faktiske forretningsidéer som norske forskere 

mener har et potensial. Antall registrerte 

forretningsidéer var 375 i 2010 og steg til 724 i 2013. 

Økningen i registrerte forretningsidéer gir grunnlag 

for et økt antall patentsøknader, lisenser og andre 

kommersialiseringsaktiviteter. 

 

Vi ser imidlertid ikke en umiddelbar effekt i antallet 

patentsøknader som følge av den betydelige 

økningen i forretningsidéer. Antall patentsøknader 

stiger jevnt mellom 2010 -2012, for deretter å falle i 

2013 til 104. Det ser ikke ut til å være en direkte 

sammenheng mellom patentsøknader og 

forretningsideer, men det kan heller ikke avvises. Til 

tross for at innmeldte forretningsidéer skal 

behandles innen 2-3 måneder, kan prosessen 

omkring en patentsøknad ta lenger tid. Det kan 

4 Kommersialseringsaktiviteter  

 
 
TABELL 4.1 
Kommersialiserinsaktiviteter fordelt på indikatorer i Norge. 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 

Forretningsidéer 375 489 586 724 

Patentsøknad 94 143 153 104 

Patenter 22 52 31 36 

Lisenser mv. 133 60 123 151 

Lisensinntekter  

(1 000 Euros) 
3 257 4 345 5 081 6 080 

Start ups 29 31 36 40 
 

Kilde: DAMVAD 
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derfor være en viss tidsforskyvning mellom antallet 

av forretningsidéer og patentsøknader. 

 

Antall patenter stiger merkant fra 2010 til 2011 

etterfulgt av et fall i 2012. Det er ikke klart hvor vidt 

det store antall antallet patentsøknader i 2011 og 

2012 er omsatt til patenter, da det går et par år før 

det er mulig å identifisere den fulle effekten. 

 

Lisenser og andre rettigheter over oppfinnelser og 

forskningsresultater varierer kraftig fra år til år. 

Tabell 4.1 viser at det over hele perioden er en svak 

stigning i antall lisenser fra 133 i 2010 til 151 i 2013. 

Tallene viser imidlertid et merkant fall i 2011, 

samme år som det var en merkant stigning i antall 

patenter. I dette tilfellet er det også vanskelig å si 

noe om sammenhengen mellom stigningen i antall 

patenter og fallet i antall lisenser. Det er med andre 

ord vanskelig å peke på om det i 2011 var flere 

oppfinnelser som ble patentert og ikke derav ikke 

lisensiert. 

 

Lisensinntektene stiger hvert år. Dette er et 

interessant resultat da det reflekterer markedets 

verdsettelse av lisensene. Den jevne utviklingen 

kan betraktes som en kvalitetsindikator på 

lisensene. Dette kan tolkes i retning av at det er flere 

verdifulle lisesnser som det sikres rettigheter til, når 

antallet lisenser er stabilt. Vi ser en stiging i antall 

lisenser på ca, 20 prosent fra 2010-2013, mens 

lisensinntektene nesten dobles i over samme 

periode. 

 

Antallet start-ups viser antallet nyetableringer i 

juridiske enheter. Tabell 4.1 viser at antallet stiger 

fra år til år. Det ble i 2010 etablert 29 start-ups, mens 

det i 2013 ble etablert 40.  

 

  

4.2 Kommersialiseringsaktiviteter i 6 

barometerland 

I dette avsnittet presenteres 

kommersialiseringsaktiviteter i de 6 utvalgte 

barometerlandene for 2013. Tallene sammenligner 

de forskjellige indikatorene i absolutte tall. Det må 

derfor tas forbehold om at det er størrelsesmessige 

forskjeller mellom landene. Hensikten med Tabell 

4.2 er å illustrere hvilke kanaler de 6 

barometerlandene kommersialiserer offentlig 

finansiert forskning. 

 

Resultatene avslører en rekke interessante 

forskjeller mellom landene. Overordnet sett peker 

resultatene på at man i Norge kommersialiserer 

gjennom lisensiering. I Sverige skjer 

kommersialisering av offentlig finansiert forskning 

gjennom nyetaleringer. For Danmark og til dels 

Nederland er det en blanding av lisensiering og 

patenter, mens det for Østerrike bare er patenter. I 

Finland er det mer begrensent 

kommersialiseringsaktiviteter. 

 

Norge er sammen med Sverige de landene som 

melder flest forretningsidéer. I 2013 ble det meldt 

724 og 771 forretningsidéer for hhv. Norge og 

Sverige. Østerrike er derimot det landet der det 

meldes færrest idéer. Her ble det i 2013 registrert 

293 idéer. 

 

I Norge blir de fleste forretningsidéene omsatt via 

lisenser. Det er kun Danmark som har en 

tilsvarende høy andel lisenser med omkring 150 

lisenser i 2013. Motsatt viser Tabell 4.2 at Sverige 

ikke har noen registrerte lisenser i 2013. 

 

Ser vi på antallet patentsøknader og patenter ligger 

Østerrike overraskende nok i toppen. Overraskende 

fordi Østerrike er landet med færrest antall 

forretningsideer. Forskningsinstitusjonene i 
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Østerrike søkte i 2013 om 174 patenter, og fikk 

innvilget 80 patenter. Tabellen viser også at 

Danmark, i tillegg til å bruke lisensiering, også 

bruker patenter som en del av deres 

kommersialiseringsaktiviteter. 

 

For Sverige er det tydelig at forskningen ikke 

kommersialiseres gjennom lisensiering eller 

patenter. Her skjer kommersialiseringen 

hovedsakelig gjennom start-up av virksomheter. 

 

Endelig er det interesant å se på lisensinntekter på 

tvers av barometerlandene. Lisensinntekter er nok 

den indikatoren som kommer nærmest en 

resultindikator for kommersialiseringsaktivitene. 

Her viser tabellen at det er store forskjeller mellom 

landene, og i forhold til hvor store lisensinntekter 

hver lisens genererer. 

 

Tallene viser at både at Danmark og Nederland har 

over 10 mill. EUR i lisensinntekter i 2013. Danmark 

har nærmere 20 mill. EUR i lisensinntekter, hvilket 

er 3 ganger høyere enn i Norge. 

 

Tallene antyder at markedet verdsetter danske 

lisenser høyere relativt til lisensene i de øvrige 

landene. Dette er et tall som må tas med forbehold. 

Tallene tar nemlig ikke hensyn til at noen få lisenser 

hos Statens Seruminstitut genererer betydelige 

lisensinntekter. Tallene er dermed i tråd med 

evalueringen av FORNY der resultatmål for 

virksomhetens omsetning avhenger av om Opera 

Software ble inkludert eller ekskludert fra gruppen 

av de deltagende virksomhetene. 

 

  

 

 
TABELL 4.2 
Kommersialiseringsaktiviter fordelt på indikatorer per barometerland i 2013. 

 Norge Danmark Sverige Finland Nederland Østerrike 

Forretningsidéer 724 454 771 643 371 293 

Patentsøknad 104 179 63 103 183 174 

Patenter 36 50 8 35 25 80 

Lisenser mv. 151 145 N/A 29 88 74 

Lisensinntekter  

(1 000 Euros) 
6 080 18 006 N/A 1 959 10 810 3 158 

Start ups 40 20 176 9 66 12 
 

Kilde: EKTIS 
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4.3 Fra idé til kommersialisering12 

Kommersialisering av forskning er ikke en lineær 

prosess. Det er ikke gitt at en enhet forskningsinput 

gir en eller annen output i form av 

kommersialiseringsaktiviteter og resultat. Det er 

likevel interessant å sammenligne de forskjellige 

indikatorene på tvers av år og land.  

 

Vi kan anta at en forretningsidé, altså i form av en 

DOFI, er første skritt mot kommersialisering. Det 

kan derfor være interessant å sammeligne de 

øvrige kommersialiseringsindikatorene med antallet 

forretningsidéer for å se hvordan idéer tas videre i 

prosessen. 

 

En sammenstilling av indikatorene skal foretas med 

varsomhet med hensyn til tidsdimensjonen mellom 

de forskjellige indikatorene. Derfor har vi ikke laget 

en sammenstilling av forretningsidéer og patenter, 

eller mellom forretningsidéer og lisensinntekter. Det 

 
 
                                                      
12 De følgende data bygger på performance indikatorer. Alle tallene er 
derfor blitt normalisert med antallet fulltidsansatte.  

skyldes at det er usikkert hvor lang tid det går fra en 

forretningsidé til et patent eller til start-up. 

 

Vi observerer en tidsforskyvning mellom 

forretningsidéer og de øvrige indikatorene. Noe som 

naturligvis fører til små vridninger i resultatene. 

Tallene vil likevel være gode indikatorer på hvordan 

forretningsidéer blir kommersialisert dersom de i det 

hele tatt tas videre i kommersialiseringsprosessen. 

 

Figur 4.3 viser andel patentsøknader per 

forretningsidé fordelt på de 6 barometerlandene og 

årene 2010 og 2013. Tallene viser at mer enn en 

tredjedel av forretningsidéene i Danmark, 

Nederland og Østerrike ender som patentsøknader. 

I Østerrike er det helt opp mot halvparten i 2013. 

Et annet interessant resultat er at andelen 

patentsøknad per forretningsidé er stabil eller 

stigende for Danmark, Nederland og Østerrike, 

mens andelen faller for de øvrige landene. De 

landene som i liten grad brukte patentsøknader som 

et trinn i kommersialiseringsprosessen i 2011, gjør 

 
 
FIGUR 4.3 
Andel patentsøknader per forretningsidé fordelt på barometerland. 2010 og 2013. 

 

Kilde: EKTIS 
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det i enda mindre grad i 2013. Vi ser dermed at 

andelen går fra 16,2 prosent for Norge i 2011 til 11 

prosent i 2013. Tilsvarende nedgang finner vi for 

Sverige og Finland. 

 

Lisensavtaler er en måte å kommersialisere 

forretnigsidéer på. Både Østerrike og Danmark 

kommersialiserer en tredjedel av deres 

forretningsidéer gjennom lisensavtaler. Mens 

Sverige derimot ikke benytter seg av lisenser som 

en kommersialiseringsmetode. 

 

Utviklingen fra 2010 til 2013 viser at Norge opplever 

en viss fremgang fra 7,1 prosent til 11,3 prosent. 

Dette er vesentlig bedre enn Finland som går kraftig 

tilbake fra 22,1 prosent til 11,4 prosent i 2013. 

Nederland ligger på et stabilt nivå på ca. 16 prosent, 

mens Danmark og Østerrike opplever en stor 

fremgang. 

 

Den siste indikatoren viser sammenhengen mellom 

antall forretningsidéer og start-ups. Her viser Figur 

4.5 at omkring 5 prosent av forretningsidéene 

omsettes til startsups i Danmark, Norge og 

Østerrike. Utviklingen i periden 2010 - 2013 holder 

seg relativt stabilt i disse tre landene. 

 

Tidligere regnskap viser at Sverige i høy grad 

anvender nyetablering av virksomheter som en del 

av kommersialiseringsprosessen. Figur 4.5 viser at 

nærmere 17 prosent av forretningsidéene i Sverige 

omsettes til nyetableringer. Det er en noe høyere 

enn i Nederland der om lag 12 prosent av 

forretningsidéene videreføres til nyetableringer i 

2013. 

 

Der det tidligere var svært utbredt å starte ny 

virksomhet på bakgrunn av forskning, slik som i 

Finland, ser vi at det ikke nødvendigvis er slik 

lenger. I 2010 var det 12,9 prosent nyetableringer 

per forretningsidé i Finland. I 2013 var tallet i 

midlertid 2,5 prosent. 

 

Samlet seg ser vi at Danmark og Østerrike får 

kommersialisert en stor del av innmeldte 

forretningsidéer, mens det i mindre grad er tilfellet i 

 
 
FIGUR 4.4 
Andel lisensavtaler per forretningsidé fordelt på barometerland. 2010 og 2013.  

 

Kilde: EKTIS 
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Norge. Det ser dermed ut til at mange av 

forretningsidéene som utvikles i Norge i mindre grad 

omsettes til patentsøknader eller lisenser 

sammenlignet med Danmark, Nederland og 

Østerrike. 

 

Dette er imidlertid ikke et entydig resultat. Vi kan 

heller ikke trekke en endelig konklusjon på 

bakgrunn av data. Men tallene gir likevel en tydelig 

indikasjon på at norske forskere har en tendens til å 

overvurdere det egentlig forretningsmessige 

potensialet i deres forskning. Det ville vært svært 

interesant å undersøke dette, og ikke minst 

undersøke det som tilsynelatende gjør at Danmark, 

Nederland og Østerrike i høyere grad får 

kommersialisert deres forskning.  

 

 

 

 

  

 
 
FIGUR 4.5 
Andel start-ups per forretningsidé fordelt på barometerland. 2010 og 2013. 

 

Kilde: EKTIS 
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4.4 Kommersialiseringsaktiviteter høyt eller 

lavt i Norge 

I dette delkapitlet presenteres 

performanceindikatorer for 

kommersialiseringsaktiviteter. Her sammenlignes 

en rekke indikatorer med fokus på å avdekke hvor 

Norge er plassert i forhold til de øvrige 

barometerlandene. I kapittel 5 presenteres de 

samlede resultatene for 

kommersialiseringsakvitetene. 

 

4.4.1 Forretningsidéer,  sammenligning av 

resultater 

 

Resultatene viser at Norge generelt utmerker seg 

middels til litt over middels når det kommer til antall 

forretningsidéer. Sammenlignes resultatene på 

tvers av barometerlandene, så er Norge på fjerde 

plass i 2010 og rykker opp til en tredje plass i 2013. 

 

Ser vi på norske universiteter, så er tilfellet litt bedre. 

Norske universiteter lå på en tredje plass i 2010 og 

utmerket seg til en andre plass i 2013 blant 

barometerlandene. I 2013 lå norske 

forskningsinstitusjoner på en andre plass blant 

barometerlandene.  

 
 
 
TABELL 4.6 
Antall forrretningsidéer i Norge sammenlignet med 
barometerlandene på land- og institusjonsnivå 

 2010 2013 

Norge 4. plass 3.plass 

Norske 

universiteter 
3. plass 2. plass 

Norske 

forskningsinst. 
N/A 2. plass 

 

Kilde: DAMVAD 

 
 

 

4.4.2 Patentsøknader 

Når det kommer til patentsøknader utmerker Norge 

seg dårligere i forhold til barometerlandene.  Her 

ligger Norge på en fjerde plass i 2010 og faller til en 

femte plass i 2013. 

 

Det er spesielt norske universiteter og høyskoler 

som samlet sett kommer dårligere ut. Norske 

universiteter og høyskoler ligger på en femte plass i 

både 2010 og 2013. De norske 

forskningsinstituttene kommer noe bedre ut, og 

ligger på en andre plass i 2010 og tredje plass i 

2013. 

 
  
 
TABELL 4.7 
Antall patentsøknader i Norge sammenlignet med 
barometerlandene på land- og institusjonsnivå 

 2010 2013 

Norge 4. plass 5. plass 

Norske 

universiteter 
5. plass 5. plass 

Norske 

forskningsinst. 
2. plass 3. plass 

 

Kilde: DAMVAD 

 
 

4.4.3 Innvilgede patenter  

 

For innvilgede patenter viser resultatene at Norge 

utmerker seg i mindre grad. I 2013 er Norge sist 

blant barometerlandne. Her falt Norge tilbake fra en 

fjerde plass i 2010. 

 

Det er særlig norske universiteter og høyskoler som 

sliter med å få innvilget patenter. Både i 2010 og 

2013 ligger Norge sist blant de seks 

barometerlandene. 

 

Norske forskningsinstitusjoner klarer seg derimot 

godt sammenlignet med forskningsinstitusjoner i de 

øvrige barometerlandene. I 2010 toppet norske 
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forskningsinstitusjoner og falt i 2013 til en andre 

plass. 
 
 
TABELL 4.8 
Antall innvilgede patenter i Norge sammenlignet 
med barometerlandene på land- og institusjonsnivå. 

 2010 2013 

Norge 4. plass 6. plass 

Norske 

universiteter 
6. plass 6. plass 

Norske 

forskningsinst. 
1. plass 2. plass 

 

Kilde: DAMVAD 

 
 

4.4.4 Lisensavtaler  

Lisensavtaler er en viktig del av 

kommersialiseringsprosessen i Norge. Resultatene 

viser også at Norge kommer på andre plass blant 

barometerlandene. Et resultat som er spesielt 

drevet av at norske forskningsinstitusjoner var best 

blant barometerlandne i både 2010 og 2013. 

 

Norske universiteter og høyskoler utmerker seg i 

mindre grad i 2010 med en femte plass. Dette 

forbedres imidlertid der de i 2013 er på en tredje 

plass. 

 
 
 
TABELL 4.9 
Antall lisensavtaler i Norge sammenlignet med 
barometerlandene på land- og institusjonsnivå. 

 2010 2013 

Norge 2. plass 2. plass 

Norske 

universiteter 
5. plass 3. plass 

Norske 

forskningsinst. 
1. plass 1. plass 

 

Kilde: DAMVAD 

 
 

4.4.5 Lisensinntekter 

Norge havner i midten blant barometerlandene når 

vi ser på lisensinntekter. Sammenlignet med de 

øvrige barometerlandene har Norge tredje høyest 

lisensinntekter i 2010 og fjerde høyest 

lisensinntekter i 2014. Norske universiteter og 

høyskoler går fra en tredje til andre plass fra 2010 

til 2013, mens norske forskningsinstitusjoner faller 

en enkelt plassering fra tredje til fjerde plass. 

 
 
 
TABELL 4.10 
Lisensinntekter i Norge sammenlignet med 
barometerland på land- og institusjonsnivå. 

 2010 2013 

Norge 3. plass 4. plass 

Norske 

universiteter 
3. plass 2. plass 

Norske 

forskningsinst. 
3. plass 4. plass 

 

Kilde: DAMVAD 

 
 

4.4.6 Start ups  

Den siste indikatoren er virksomhetsetableringer. 

Igjen ser vi at Norge utmerker seg med en tredje 

plass i både 2010 og 2013. Samme plassering 

gjelder også for norske universiteter og høyskoler. 

De norske forskningsinstitusjonene utmerker seg 

noe bedre med andre plass i både 2010 og 2013. 
 
 
TABELL 4.10 
Antall lisensavtaler i Norge sammenlignet med 
barometerlandene på land- og institusjonsnivå. 

 2010 2013 

Norge 3. plass 3. plass 

Norske universi-

teter 
3. plass 3. plass 

Norske forsk-

ningsinst. 
2. plass 2. plass 

Kilde: DAMVAD 
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Appendiks: Kommersialiseringseffekter, tabeller og figurer  
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Alle de tre spørreundersøkelsene benyttet i denne datainnsamlingen er designet for å belyse seks 

nøkkelindikatorer og tre supplementære indikatorer for kommersialisering av forskning.  

 

Nøkkelindikatorer  

 

 Forretningsidéer 

 Patentsøknader 

 Teknisk unike patenter (i det følgende kaldt patenter) 

 Spin-off-virksomheter 

 Lisens-, opsjons- og salgsavtaler med private virksomheter 

 Lisensinntekter 

 

Supplementære indikatorer 

 

 FoU-avtaler mellom tilknyttede institusjoner og virksomheter 

 USPTO-patenter 

 Suksessfulle spin-off-virksomheter 

 

 

Spørreundersøkelsene som er gjennomført har vært mer eller mindre sammenlignbare for alle fire år. I 

tillegg til de nevnte indikatorene samler spørreundersøkelsene informasjon om en rekke kjennetegn ved 

lisenstakere, patenterte oppfinnelser og spin-off-virksomheters utvikling. Spørsmål som belyses er om 

TTOen har kjennskap til om spin-off-virksomheter har introdusert produktet eller prosessen på markedet, 

størrelse og geografisk lokasjon av lisenstakere og fordelingen av patenterte oppfinnelser på fagområder.  

 

Noen av disse spørsmålene har også vært inkludert i andre spørreundersøkelser, men er ikke er en del av 

nøkkelindikatorene brukt i de fleste undersøkelser om kommersialiseringseffekter. Som en del av 

nøkkelindikatorene har spørsmålene gjennomgått utbredt kognitiv testing for EKTIS 2010 og 2011 for å 

sikre at spørsmålene forstås riktig og er enkle å besvare for respondentene.  

  

5 Kommersialiseringseffekter 
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5.1 Samlet 

 

5.1.1 Gjennomsnittlige effekter 

Et overblikk av effekter for utvalget sett under ett presenteres som gjennomsnittlige verdier for alle 

effektindikatorer i tabell 5.1. Tabellen viser prosentandelen av utvalget som rapporterer null for alle 

indikatorene. For eksempel har nesten to tredeler, 63,6 pst., av universitetene i utvalget ikke rapportert om 

innvilgede patenter for USPTO. De fleste institusjonene rapporterer om minst én meddelt oppfinnelse og 

forskningsavtaler.  

 

Selv om gjennomsnittlige tall på effektindikatorene gir en indikasjon på kommersialiseringseffekter vil ikke 

dette være et mål på effekter i seg selv. Gjennomsnittet vil være sterkt avhengig av antall forskere og 

forskningsinstitusjoner og derigjennom ressursene som allokeres til både produksjon av forskning og 

kommersialisering av resultatene fra denne. Standardiserte effektindikatorer vil normalisere effektene og 

gjøre tallene sammenlignbare på tvers av både institusjoner og land. 

 

Universiteter presterer i gjennomsnitt bedre enn øvrige forskningsinstitusjoner på input-indikatorer som 

meddelte patenter og patentsøknader, jf. tabell 5.1. Dette er viktige indikatorer da de sier noe om potensiell 

kommersialisering. Øvrige forskningsinstitusjoner presterer derimot bedre på indikatorer som måler faktisk 

kommersialisering som for eksempel utøvde lisenser og lisensinntekter. Etablering av spin-off-virksomheter 

er mer utbredt ved universitetene sammenlignet med øvrige forskningsinstitusjoner.  

 

Tabell 5.1 viser gjennomsnittsverdier for forretningsidéer, patentsøknader, innvilgede patenter, spin-off-

virksomheter, lisensavtaler og –inntekter fordelt på institusjonstyper, land og år.  
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 TABELL 5.1 

Gjennomsnittlige verdier på effektindikatorene for universiteter og øvrige forskningsinstitusjoner. 2013. 

Hele utvalget. 

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner 

  Gyldige 
svar1 

Gjennomsnitt Ant. Andel 
null2 

Gyldige 
svar1 

Gjennomsnitt Ant. Andel 
null2 

Forretningsidéer 61 46.1 2 814 13.6% 11 38.0 418 18.2% 

Patentsøknader 62 11.4 708 18.3% 13 8.5 111 30.8% 

Innvilgede patenter 41 3.6 148 47.5% 13 3.8 50 30.8% 

USPTO-patenter 24 1.0 23 63.6% 7 0.4 3 71.4% 

Spin-off-virksomheter 61 4.6 278 36.2% 15 3.5 53 40.0% 

Suksessfulle spin-offs 32 4.3 139 40.6% 8 2.1 17 50.0% 

Utøvde lisenser 53 7.1 378 43.1% 11 9.3 102 45.5% 

Lisensinntekter3 39 262 10 229 40.0% 15 1 694 25 406 26.7% 

Forskningsavtaler 32 108.8 3 480 9.1% 5 147.4 737 0.0% 
 

Kilde: MERIT 
1 Antall KAer som rapporterer resultater for alle effektindikatorer (inkludert rapporterte nuller) 
2 Andelen respondenter som rapporterer «null» for den enkelte indikator. For eksempel rapporterte 13,6 pst. av universitetene om fravær av 

forretningsidéer 

 3 Lisensinntekter er angitt i 1 000 Euro. 
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5.1.2 Normaliserte effekter 

De seks effektindikatorene diskutert over normaliseres ved å dividere absolutte tall for den enkelte indikator 

med mengden ansatte årsverk per respondent. Dette muliggjør sammenligninger på tvers av både 

institusjoner og land.  

 

Tabell 5.2 presenterer normaliserte effektindikatorer for alle besvarelser samlet. Tabellene tabell 5.3 og 

tabell 5.4 presenterer de samme normaliserte effektindiaktorene for henholdsvis alle universiteter og 

universiteter tilknyttet sykehus. 

 

  

 
 TABELL 5.2 

Effektindikatorer per 1 000 årsverk. 2013. Alle institusjonstyper.  

2013 

AT DK FI NL NO SE Alle land 

Total Svar Total Svar Total Svar Total Svar Total Svar Total Svar Total Svar 

Forretningsidéer 13.1 11 35.5 8 41.1 9 25.8 8 34.5 15 33.1 10 29.4 61 

Patentsøknader 7.5 12 14.5 8 7.5 8 8.9 11 6.3 17 3.2 8 7.6 64 

Patenter 3.7 11 3.8 8 2.5 8 2.9 4 1.0 11 10.8 4 3.1 46 

Start-ups 0.7 8 1.5 8 0.8 8 3.6 11 1.6 17 5.6 11 2.7 63 

Lisensavtaler 4.6 7 12.9 8 3.2 7 5.9 9 6.3 17 0.0 7 5.6 55 

Lisensinntekter 
(mill. €) 

0.5 3 1.6 7 0.2 8 0.6 9 0.2 10 0.0 7 0.5 44 
 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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 TABELL 5.3 

Effektindikatorer per 1 000 årsverk. 2013. Alle universiteter.  

2013 

AT DK FI NL NO SE Alle land 

Tot. Svar Tot. Svar Tot. Svar Tot. Svar Tot. 
Sva

r 
Tot. Svar Tot. 

Sva
r 

Forretningsidéer 13.1 13 27.3 11 28.1 10 19.8 6 31.0 11 37.7 12 25.8 63 

Patentsøknader 6.6 13 11.1 11 3.6 9 7.0 9 3.4 11 3.2 11 5.8 64 

Patenter 3.1 12 3.1 13 1.3 10 2.6 4 0.7 16 6.2 6 2.8 61 

Start-ups 0.7 9 1.3 13 0.7 9 2.3 11 1.4 19 6.2 15 2.1 76 

Lisensavtaler 4.5 9 9.6 12 3.2 8 3.1 9 3.5 19 0.0 6 4.0 66 

Lisensinntekter 
(mill. €) 

0.0 6 0.2 12 0.0 9 0.4 9 0.3 15 0.0 9 0.1 60 

 

TABELL 5.4 

Effektindikatorer per 1 000 årsverk. 2013. Universiteter tilknyttet sykehus.   

2013 

AT DK NL NO Alle land 

Total Svar Total Svar Total Svar Total Svar Total Svar 

Forretningsidéer 18.0 3 25 6 21 3 35 4 27.7 16 

Patentsøknader 6.0 3 6.0 6 6.0 5 4.0 4 7.4 18 

Patenter 5.0 3 2.2 6 - 0 0.7 4 2 12 

Start-ups - 2 0.5 6 2.0 4 1.3 5 0.9 17 

Lisensavtaler 12 2 14.1 6 14.1 3 4.0 5 11.1 16 

Lisensinntekter 
(mill. €) 

0.0 2 0.1 6 0.6 4 0.4 4 0.3 16 
 

 

Kilde: MERIT  
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5.2 Forretningsidéer 

Forretningsidéer kan defineres som beskrivelser av oppfinnelser evaluert av TTOenes ansatte eller andre 

teknologieksperter for å avgjøre deres kommersielle verdi. Evaluering skjer i henhold til den internasjonale 

standarden DOFI. (Disclosure of Invention).  

  

5.2.1 Tall for 2013 

Antall forretningsidéer varierer relativt mye på tvers av barometerlandene. Selv om gjennomsnittlige tall per 

institusjon ikke gir sammenlignbare tall på tvers av institusjoner og land, vil tallene i tabell 5.5 gi en 

indikasjon på omfanget av forretningsidéer. 

 

 

 

 

  

 
 TABELL 5.5 

Forretningsidéer fordelt på land og institusjonstype. 2013. Full populasjon. 

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner Totalt 

Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. 

Østerrike 13 22,5 293 0 .. - 13 22,5 293 

Danmark 11 40,7 448 2 3,0 6 13 34,9 454 

Finland 10 34,4 344 2 149,5 299 12 53,6 643 

Nederland 6 53,0 318 2 26,5 53 8 46,4 371 

Norge 11 60,4 664 5 12,0 60 16 45,3 724 

Sverige 12 64,3 771 0 .. .. 12 64,3 771 

Totalt 63 45,0 2 838 11 38,0 418 74 44,0 3 256 
 

Kilde: EKTIS 
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5.2.2 Normaliserte tidsserier 

Ved å normalisere antall meddelte forretningsidéer muliggjøres sammenligninger på tvers av både 

institusjoner og land. Forretningsidéer divideres på antall årsverk på landsbasis for perioden etter 2010. 

Utviklingen illustreres i figur 5.6.  

 

 

 

  

 
 FIGUR 5.6 

Forretningsidéer normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Full populasjon. 

 

Kilde:  DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.2.3 Øvrige aggregeringsnivå 

De påfølgende figurene viser omfanget av forretningsidéer på institusjonsnivå. Først universiteter, så 

tekniske universiteter. Figurene viser at Danmark, i likhet med Norge, har en positiv utvikling når vi ser på 

universitetene. For tekniske universiteter er det også en positivt utvikling for Norge, kun overgått av Finland. 
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 FIGUR 5.7 

Forretningsideer normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Universiteter. 

 

FIGUR 5.8 
Forretningsideer normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Tekniske universiteter. 

 
Kilde:  DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.3 Patentsøknader 

En patent beskytter mot at konkurrenter produserer og selger produkter der en bestemt innovasjon eller 

oppfinnelse er benyttet. Patenter gir innehaveren enerett til å utnytte ideen. Søknad om patent må sendes 

på fastsatt skjema og behandles av et nasjonalt eller internasjonalt patentstyre. 

 

5.3.1 Tall for 2013 

Gjennomsnittstall kan ikke benyttes som mål på effekter direkte, men gir en indikasjon på omfanget. Tallene 

viser at Norge generalt presterer dårlig, og at Norge kommer et stykke bak Østerrike, Danmark og 

Nederland. 

 

 

 

 

  

 
 TABELL 5.9 

Patentsøknader fordelt på land og institusjonstype. 2013. Full populasjon. 

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner Totalt 

Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. 

Østerrike 13 11,4 148 1 26,0 26 14 12,4 174 

Danmark 11 15,9 175 2 2,0 4 13 13,8 179 

Finland 9 4,7 42 2 30,5 61 11 9,4 103 

Nederland 9 18,6 167 2 8,0 16 11 16,6 183 

Norge 11 6,7 74 7 4,3 30 18 5,8 104 

Sverige 11 5,7 63 0 .. .. 11 5,7 63 

Totalt 64 10,5 669 14 9,8 137 78 10,3 806 
 

Kilde:  DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.3.2 Normaliserte tidsserier 

Antall patentsøknader normaliseres ved å fordele dem per tusen årsverk for den enkelte institusjon. Først 

vises utviklingen over tid for alle respondenter fordelt på land. Vi ser nedenfor at Danmark opplever en 

markant fremgang sammenlignet med øvrige barometerland. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 FIGUR 5.10 

Patentsøknader normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Full populasjon. 

 

Kilde:  DAMVAD på  bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.3.3 Øvrige aggregeringsnivå 

Figur 5.11 og 5.12 illustrerer omfanget av patentsøknader for henholdsvis universiteter og tekniske 

universiteter på tvers av barometerlandene. Antall patentsøknader er normalisert ved å fordele dem per 

tusen årsverk for den enkelte institusjon. Igjen ser vi at Danmark har den beste utviklingen blant 

barometerlandnee.  
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 FIGUR 5.11 

Patentsøknader normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Universiteter. 

 

FIGUR 5.12 

Patentsøknader normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Tekniske universiteter. 

 

 

Kilde: DAMVAD på  bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.4 Patenter 

Innvilgede patenter kan defineres som aksepterte patentsøknader tilhørende unike oppfinnelser. Innvilge-

de patenter er gjennomgått en kvalitetssikring av en tredjepart som forretningsidéer og patentsøk-nader 

ikke har gjennomgått. 

 

5.4.1 Tall for 2013 

Tabell 5.13 viser tallene for de 6 barometerlande i 2013. Gjennomsnittstall kan ikke benyttes som mål på 

effekter direkte, men gir en indikasjon på omfanget. Tallene viser at Norge igjen presterer svakt, og kommer  

 

 

  

 
 FIGUR 5.13 

Patenter fordelt på land og institusjonstyper. 2013. Full populasjon.  

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner Totalt 

Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. 

Østerrike 11 5,8 64 1 16,0 16 12 6,7 80 

Danmark 11 4,4 48 2 1,0 2 13 3,8 50 

Finland 8 1,8 14 2 10,5 21 10 3,5 35 

Nederland 2 9,0 18 2 3,5 7 4 6,3 25 

Norge 9 1,4 13 7 3,3 23 16 2,3 36 

Sverige 6 1,3 8 0 .. .. 6 1,3 8 

Totalt 47 3,5 165 14 4,9 69 61 3,8 234 
 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.4.2 Normaliserte tidsserier 

Antall patenter er normalisert ved å fordele dem per tusen årsverk for den enkelte institusjon. Først vises 

utviklingen over tid for utvalget totalt fordelt på land. Figuren viser at Danmark har en positiv utvikling. 

Tilsvarende gjelder også for Østerrike. Imidlertid er det Sverige som har den beste utviklingen i antall 

patenter. 

 

  

 
 FIGUR 5.14 

Antall patenter normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Full populasjon. 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.4.3 Øvrige aggregeringsnivå 

Figur 5.15 og 5.16 illustrerer normalisert omfang av patenter for henholdsvis universiteter og tekniske 

universiteter for barometerlandene i perioden etter 2010. Merk at Sverige og Finland faller ut på grunn 

manglende observasjoner for 2012 og 2013 for de tekniske universitetene. 

 

Figur 5.15 viser at danske og svenske universiteter har en positiv utvikling. Motsatt utvikling finner vi for 

Nederland der indikatoren for antall patenter faller over hele perioden. 
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 FIGUR 5.15 

Antall patenter normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Universiteter. 

 

FIGUR 5.16 

Antall patenter normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Tekniske universiteter 

 

 

Kilde:  DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.5 Spin-off-virksomheter 

Spin-off-virksomheter defineres som virksomheter etablert utelukkende for å utnytte resultater fra forskning 

og utvikling ved forskningsinstitusjoner. Det kreves at forholdet er kontraktsfestet for den gitte kunnskapen 

eller oppfinnelsen som for eksempel en lisens eller eierskapsavtale. 

 

5.5.1 Tall for 2013 

Tabell 5.17 viser tallene for de seks barometerlandene i 2013. Gjennomsnittstall kan ikke benyttes som mål 

på direkte effekter, men gir en indikasjon på omfanget. Tallene viser at Norge utmerker seg forholdsvis 

greit, men vesentlig bedre enn Finland og Østerrike. Men Norge kommer et stykke bak Nederland og 

Sverige. 

 

 

 

 

  

 
 TABELL 5.17 

Etablerte spin-off-virksomheter fordelt på land og institusjonstype. 213. Full populasjon. 

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner Full populasjon 

Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. 

Østerrike 9 1,3 12 0 .. .. 9 1,3 12 

Danmark 11 1,8 20 2 .. .. 13 1,5 20 

Finland 7 0,9 6 2 1,5 3 9 1,0 9 

Nederland 8 6,1 49 3 5,7 17 11 6,0 66 

Norge 12 2,7 32 7 1,1 8 19 2,1 40 

Sverige 14 10,8 151 1 25,0 25 15 11,7 176 

Totalt 61 4,4 270 15 3,5 53 76 4,3 323 
 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.5.2 Normaliserte tidsserier  

Antall nyetablerte virksomheter er normalisert ved å fordele dem per tusen årsverk for den enkelte 

institusjon. Først vises utvkiklingen over tid for alle respondenter fordelt på land. Figur 5.18 viser høy grad 

av kommersialisering gjennom nyetableringer i Sverige sammenlignet med de andre barometerlandene. 

Videre viser tallene at antallet virksomhetsetableringer holder seg stabilt i de fleste landene. 

  

 

 

 

  

 
 FIGUR 5.18 

Etablerte spin-off-virksomheter normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Full populasjon. 

 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.5.3 Øvrige aggregeringsnivå 

Figur 5.19 og 5.20 illustrerer normalisert omfang av etablerte spin-off-virksomheter for henholdsvis 

universiteter og tekniske universiteter i perioden etter 2010. Tallene viser igjen at det Sverige utmerker seg 

markant høyere enn de øvrige barometerlandene. Merk at svenske tekniske universiteter faller ut på grunn 

av manglende observasjoner for 2012 og 2013.  
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 FIGUR 5.19 

Etablerte spin-off-virksomheter normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Universiteter. 

 

FIGUR 5.20 

Etablerte spin-off-virksomheter normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Tekniske universiteter. 

 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.6 Lisens-, opsjons- og salgsavtaler 

Lisensavtaler defineres som respondentens kontraktsfestede lisens-, salgs- og opsjonsavtaler. 

 

5.6.1 Tall for 2013 

Fordelingen av antall lisensavtaler på institusjonstype er gitt i tabell 5.21. Gjennomsnittstall kan ikke 

benyttes som mål på effekter direkte, men gir en indikasjon på omfanget. Tallene viser at Norge ligger et 

stykke foran de øvrige landene, der Norge etterfølges av Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 TABELL 5.21 

Antall lisensavtaler fordelt på land og institusjonstype. 2013. 

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner Full populasjon 

Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. 

Østerrike 9 8,2 74 0 .. .. 9 8,2 74 

Danmark 11 13,2 145 1 .. .. 12 12,1 145 

Finland 7 4,1 29 1 .. .. 8 3,6 29 

Nederland 7 8,4 59 2 14,5 29 9 9,8 88 

Norge 12 6,5 78 7 10,4 73 19 7,9 151 

Sverige 9 0,0 .. 0 .. -- 9 0,0 .. 

Totalt 55 7,0 385 11 9,3 102 66 7,4 487 
 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.6.2 Normaliserte tidsserier 

Antall lisensavtaler er normalisert ved å fordele dem per tusen årsverk for den enkelte institusjon. Først 

vises utviklingen over tid for respondentene samlet fordelt på land, jf. Figur 5.22. Figuren viser at Danmark 

opplever en markant fremgang, mens Nederlandene opplever en markant nedgang.  

 

 

 

 

 

  

 
 FIGUR 5.22 

Lisensavtaler normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Full populasjon. 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.6.3 Øvrige aggregeringsnivå 

Figur 5.23 og 5.24 illustrerer det normaliserte omfanget av lisensavtaler for henholdsvis universiteter og 

tekniske universiteter for perioden etter 2010. Som i forrige figur ser vi at Danmark har en flott udvikling, 

mens Nederlandene går tilbake. Merk at Sverige og Finland faller ut i figur 5.24 på grunn av manglende 

observasjoner.  
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 FIGUR 5.23 

Lisensavtaler normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Universiteter. 

 

FIGUR 5.24 

Lisensavtaler normalisert per 1 000 FTE. 2010-2013. Tekniske universiteter. 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.7 Lisensinntekter 

Lisensinntekter er inntekter kontraktsfestede avtaler om salg og lisensiering av patenter definert i kapittel 

5.6. 

5.7.1 Tall for 2013 

Totale lisensinntekter på tvers av 54 forskningsinstitusjoner i alle seks barometerland ble rapportert til å 

være 35,6 mill. Euro i 2013. I overkant av halvparten av inntektene tilfalt universitetene. Gjennomsnittlig 

lisensinntekter per institusjon var på omtrent 375 000 Euro for universiteter mot 1,4 mill. Euro for øvrige 

forskningsinstitusjoner. Norge og særligt norske universiteter utmerker seg godt med hensyn til 

lisensinntekter. Fordelingen av lisensinntektene vises i tabell 5.25. 

 

 

 

  

 
 TABELL 5.25 

Lisensinntekter fordelt på land og institusjonstype. Tall i tusen Euro. 2013. 

2013 

Universiteter Øvrige forskningsinstitusjoner Full populasjon 

Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. Besvarelser Gj.snitt Ant. 

Østerrike 5 26 129 1 3 029 3 029 6 526,4 3 158 

Danmark 10 251 2 506 2 7 750 15 500 12 1500,5 18 006 

Finland 7 33 229 2 865 1 730 9 217,7 1 959 

Nederland 6 1 023 6 140 3 1 557 4 670 9 1201,1 10 810 

Norge 9 590 5 307 6 129 773 15 405,3 6 080 

Sverige 8 .. .. 1 .. .. 9 .. .. 

Totalt 45 318 14 311 15 1 714 25 703 60 666,9 40 014 
 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.7.2 Normaliserte tidsserier 

Lisensinntekter er normalisert ved å fordele dem per tusen årsverk for den enkelte institusjon. Først vises 

utviklingen for respondentene samlet fordelt på land. 

 

På grunn av mangelfulle observasjoner fordelt på institusjonstype velger vi ikke å presentere utvikling i 

denne indikatoren på dette detaljeringsnivået.  

  

 
 FIGUR 5.26 

Lisensinntekter normalisert per 1 000 FTE. Mill. Euro. 2010-2013. Full populasjon. 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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5.7.3 Øvrige aggregeringsnivå 

Figur 5.27 og 5.28 illustrerer det normaliserte omfanget av lisensinntekter for henholdsvis universiteter og 

tekniske universiteter for perioden etter 2010. Merk at Sverige og Finland faller ut fra figur 5.28 på grunn 

av mangelfult tallmateriale.  
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 FIGUR 5.27 

Lisensinntekter normalisert per 1 000 FTE. Mill. Euro. 2010-2013. Universiteter. 

 

FIGUR 5.28 

Lisensinntekter normalisert per 1 000 FTE. Mill. Euro. 2010-2013. Tekniske universiteter. 

 

 

Kilde: DAMVAD på bakgrunn av data fra EKTIS 
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Vi vil nå presentere det DAMVAD betrakter som kjerneindikatorer. Alle tabeller og figurer normaliseres per 

1 000 fulltidsårsverk for å muliggjøre sammenligninger på tvers av land og institusjoner.  

 

Dette kapittelet vil fokusere på sammenligninger mellom Norge og Danmark.  

 

Datakilder til dette kapittelet er: 

 

 DBH 

 NIFU 

 DASTI 

 

 

Som følger av at datatilgangen på institusjonsnivå er begrenset vil vi fokusere på å belyse følgende 

effektindikatorer: 

 

 Forretningsidéer 

 Patentsøknader (patenter findes i kapitel 4) 

 Lisensavtaler 

 Lisensinntekter 

 Spin-off-virksomheter 

  

6 Kommersialiseringseffekter på institusjonsnivå 
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6.1 Forretningsidéer 

Forretningsidéer defineres som antall oppfinnelser forskere tilknyttet den enkelte institusjon melder som 

potensielt kommersialiserbar. Det skilles ikke mellom forretningsidéer meddelt gjennom såkalte DOFI-

skjema eller eventuelt andre metoder for meddelelse. Tallgrunnlaget vil derfor kunne være beheftet med 

målefeil/registreringsfeil da respondentene tolker hva forretningsidéer betyr.  

 

 

6.1.1 Universiteter 

Figur 6.1 viser omfanget av forretningsidéer for universiteter i Norge og Danmark. Tallene er normalisert 

ved hjelp av tall for institusjonenes årsverk for å sikre sammenlignbarhet både mellom institusjoner og land.  

 

Figur 6.2 viser de samme tallene, men isolert for norske høyskoler. Her vil det ikke være mulig å 

sammenligne med Danmark, da høyskoler ikke er et begrep i deres skolesystem.  
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 FIGUR 6.1 

Forretningsideer per 1 000 årsverk for universiteter. Norge og Danmark. 2007-2013. 

Norge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Universitetet i Oslo 12 12 20 21 18 32 18 

Universitetet i Bergen 22 23 21 19 15 22 44 

NTNU 19 18 20 20 18 21 29 

Universitetet i Tromsø 8 4 11 5 12 6 8 

Universitetet i Stavanger 20 19 18 45 46 50 46 

Universitetet i Agder 12 13 11 26 9 22 42 

Universitetet i Nordland .. .. 60 10 37 2 0 

NMBU 9 25 20 13 12 13 15 

 

 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Danmarks Tekniske Universitet .. .. .. 0 0 0 0 

IT University of Copenhagen 19 16 16 18 21 28 30 

University of Copenhagen 7 19 14 23 7 0 10 

Roskilde University 9 9 5 4 6 5 8 

University of Southern Denmark 0 0 0 4 0 4 1 

Aalborg University 7 5 7 5 6 17 9 

Aarhus University 26 18 18 21 17 16 22 
 

Kilde: DBH og DASTI 
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 FIGUR 6.2 

Forretningsideer for norske høyskoler. 2007-2013. 

Norge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 33 19 6 32 38 0 .. 

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk .. 0 0 0 0 .. 0 

Norges handelshøyskole 23 5 5 10 5 5 5 

Norges idrettshøgskole .. .. .. .. .. .. .. 

Norges musikkhøgskole .. 0 0 21 56 23 4 

Høgskolen i Bergen 13 13 67 68 43 41 57 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold 16 0 64 99 80 296 493 

Høgskolen i Gjøvik .. .. .. .. .. .. .. 

Høgskolen i Harstad 2 .. 0 .. .. .. .. 

Høgskolen i Hedmark .. .. 0 .. .. .. .. 

Høgskolen i Lillehammer 33 258 200 6 12 6 6 

Høgskolen i Narvik .. .. .. .. .. .. .. 

Høgskolen i Nesna 27 29 61 48 32 0 8 

Høgskolen i Nord-Trøndelag 1 1 4 0 2 0 1 

Høgskolen i Oslo og Akershus .. .. .. .. .. .. .. 

Høgskolen i Sogn og Fjordane 28 16 128 67 60 98 129 

Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 0 0 16 4 2 5 

Høgskolen i Telemark .. .. .. 53 4 7 10 

Høgskolen i Volda .. 0 0 0 9 2 2 

Høgskolen i Østfold .. 33 113 145 164 86 11 

Høgskolen i Ålesund .. .. .. 12 .. .. .. 

Høgskolen Stord/Haugesund .. .. .. .. .. .. 0 

Samisk høgskole 33 19 6 32 38 0 .. 
 

Kilde: DBH 
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 FIGUR 6.3 

Forretningsidéer per 1000 årsverk for utvalgte universiteter i Finland, Nederland, Sverige og Østerrike 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 39,3 44,5 23,4 34,9 

Aalto University … 31,0 … … 

Åbo Akademi University … … 33,3 20,0 

Turku University of Applied Science … 25,5 … … 

Lahti University of Applied Sciences … … 0,0 60,6 

Nederland 

Delft University of Technology2 12,4 15,4 16,0 20,9 

Eindhoven University of Technology 12,8 … … … 

Radboud University Nijmegen2 17,4 … 12,6 13,3 

University of Amsterdam2 … 22,3 … … 

Sverige 

Uppsala University 33,3 19,4 … … 

University of Gavle 8,3 20,0 … … 

Royal Institute of Technology2 … 111,0 106,8 107,4 

Stockholm University … 2,8 … … 

Orebro University2 … 57,1 … … 

Chalmers School of Entrepreneurship … … … … 

Mittuniversitetet … … 32,1 29,3 

Blekinge Institute of Technology … … 30,0 29,5 

Østerrike Universität Innsbruck … 17,5 … … 
 

 

Kilde: EKTIS undersøkelsen 2010-2013.  

Notis: 1)Tallene dekker universitet og universitetssykehus. 2) Tallene dekker universitet og forskningsinstitusjon 
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6.1.2 Forskningsinstitutter 

Figur 6.4 viser omfanget av forretningsidéer for danske forskningsinstitusjoner i perioden mellom 2009 og 

2013. På grunn av mangelfulle data for norske forskningsinstitusjoner rapporteres ikke disse.  

 

 

   

 
 FIGUR 6.4 

Forretningsideer per 1000 årsverk for norske og danske forskningsinstitusjoner. 2009-2013.  

Danmark 2009 2010 2011 2012 2013 

GEUS 10 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 2 2 3 4 3 
 

Kilde: DASTI  

Notis: På grunn av manglende data illustreres bare Danske forskningsinstitusjoner 

 

 
 FIGUR 6.5 

Forretningsidéer per 1000 årsverk for utvalgte forskningsinstitutsjoner i Finland, Nederland, Sverige og 

Østerrike. 2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Nederland 

Delft University of Technology1 12,4 15,4 16,0 20,9 

Radboud University Nijmegen1 17,4 … 12,6 13,3 

University of Amsterdam1 … 22,3 … … 

Sverige 
Royal Institute of Technology2 … 111,0 106,8 107,4 

Orebro University2 … 57,1 … … 

Østerrike INiTS Universitäres Gründerservice Wien … … … … 
 

 
 

Kilde:  EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1 )Forskningsinstitusjon og universitet 
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6.1.3 Helseforetak 

Figur 6.6 viser i likhet med figur 6.4 omfanget av forretningsidéer, men her for de danske helseforetakene. 

Rapportering på de norske helseforetakene vil først inkluderes i en oppdatert leveranse når data foreligger 

fra FORNY-rapporteringen. 

 

 

 

 

   

 
 FIGUR 6.6 

Forretningsideer per 1 000 årsverk for norske og danske helseforetak. 2007-2013. 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Region Hovedstaden (Tectra) 3 3 3 3 3 2 4 

Region Midtjylland 4 3 3 4 4 3 4 

Region Nordjylland (Aalborg Sygehus) 4 7 3 3 3 3 5 

Region Syddanmark (Odense Univ.hospital) 5 3 0 1 1 3 1 
 

Kilde: DASTI 

Notis: I påvente av data fra FORNY presenteres kun observasjoner for danske helseforetak 

 

 
 FIGUR 6.7 

Forretningsideer per 1 000 årsverk for finske og nederlandske helseforetak og statlige institusjoner. 2010-

2013. 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 39,3 44,5 23,4 34,9 

Kuopio University Hospital … … 10,0 15,0 

Nederland 

Erasmus University MC … … 11,0 … 

TNO2 18,4 23,1 … … 

The Netherlands Cancer Institute2 … 7,7 14,1 13,6 
 

 

Kilde:  EKTIS survey år 2010-2013. 

Notis: 1)Tallene dekker universitetssykehus og universitet. 2)Tallene dekker en statlig institution 
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6.2 Patentsøknader 

Patentsøknader spesifiseres særskilt i den danske statistikken som tilhørende teknisk unike oppfinnelser. 

Etter hva DAMVAD erfarer gjøres ikke denne spesifiseringen for den norske rapporteringen. Omfanget av 

patentsøknader må derfor tolkes med visshet om datagrunnlaget.  

 

6.2.1  Universiteter 

Figur 6.8 viser omfanget av patentsøknader for norske og danske universiteter i perioden 2010-2013. 

Resultatene er normalisert ved ansatte årsverk, slik at resultatene er sammenlignbare.  

 

 
 FIGUR 6.8 

Patentsøknader per 1 000 årsverk for norske og danske universiteter. 2010-2013. 

Norge 2010 2011 2012 2013 

NMBU  3 3 1 0 

NTNU 9 9 7 2 

Universitetet i Agder 0 5 2 0 

Universitetet i Bergen 2 3 6 4 

Universitetet i Nordland 0 0 2 0 

Universitetet i Oslo 7 9 16 14 

Universitetet i Stavanger 15 15 19 3 

Universitetet i Tromsø 0 0 3 4 

 

Danmark 2010 2011 2012 2013 

Danmarks Tekniske Universitet 9 12 13 20 

IT University of Copenhagen 2 0 0 0 

University of Copenhagen 1 2 1 3 

Roskilde University 4 0 0 4 

University of Southern Denmark 2 2 3 3 

Aalborg University 3 2 2 1 

Aarhus University 2 4 5 2 
 

Kilde: DBH og  DASTI 
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Omfanget av patentsøknader i den norske høyskolesektoren er så begrenset i samme periode at disse ikke 

rapporteres særskilt. Det er kun høyskolene i Bergen, Buskerud og Vestfold samt Sør-Trøndelag som i 

svært begrenset omfang rapporterer om patentsøknader i perioden. 

 

 

 

  

 
 FIGUR 6.9 

Patentsøknader per 1000 årsverk for utvalgte universiteter i Finland, Nederland, Sverige og Østerrike. 

2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 4,0 3,4 1,6 1,3 

Aalto University … 5,0   

Åbo Akademi University   8,3 16,7 

Turku University of Applied Science … 10,2 … … 

Lahti University of Applied Sciences … … 0,0 0,0 

Nederland 

Delft University of Technology2 6,7 10,7 12,2 11,5 

Eindhoven University of Technology 4,8 … … … 

Radboud University Nijmegen2 5,2 … 6,7 4,3 

University of Amsterdam2 … 4,3 … … 

Sverige 

Uppsala University 4,9 4,0 … … 

University of Gavle 0,0 0,0 … … 

Royal Institute of Technology2 … 36,8 4,1 8,1 

Stockholm University … 2,0 … … 

Orebro University2 … 8,6 … … 

Chalmers School of Entrepreneurship … … … … 

Mittuniversitetet … … 3,6 0,0 

Blekinge Institute of Technology … … 2,0 0,0 

Østerrike Universität Innsbruck … 5,2 … … 
 

Kilde:  EKTIS survey år 2010-2013.  

Notis: 1)Tallene dekker universitet og universitetssykehus, 2)Tallene dekker universitet og forskningsinstitusjon 
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6.2.2 Forskningsinstitutter 

Tabell 6.10 viser omfanget av patentsøknader for norske og danske forskningsinstitutter.  

 

Institusjoner uten registrerte patentsøknader i perioden mellom 2009 og 2013 utelates fra tabellen. 

 

  

 
 TABELL 6.10 

Patentsøknader per 1 000 årsverk for norske og danske forskningsinstitusjoner. 2009-2013. 

Norge 2009 2010 2011 2012 2013 

Bioforsk 0 0 2 2 7 

CMR 0 32 61 45 20 

Havforskningsinstituttet 0 0 0 3 0 

IFE 25 23 26 29 3 

IRIS 20 111 0 0 0 

IRIS (tekn. Ind.) 6 20 2 0 0 

NGI 39 19 5 0 0 

NILU 11 22 135 11 11 

NIVA 0 5 5 10 5 

Nofima 0 0 5 11 0 

NORSAR 23 0 23 0 105 

Norut Narvik 86 39 0 0 0 

SINTEF Energi 5 0 10 5 0 

SINTEF Fiskeri og havbruk 0 0 0 0 9 

SINTEF Petroleumsforskning 9 18 91 127 65 

Skog og landskap 5 0 0 0 0 

Stiftelsen SINTEF (tekn. Ind.) 32 18 27 23 18 

Veterinærinstituttet 0 0 0 3 0 
 

 

Danmark 2009 2010 2011 2012 2013 

GEUS 5 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 3 3 5 5 4 
 

 

Kilde: NIFU og DASTI 
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 FIGUR 6.11 

Patentsøknad per 1000 årsverk for utvalgte forskningsinstitusjoner i Finland, Nederland, Sverige og 

Østerrike. 2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Nederland 

Delft University of Technology1 6,7 10,7 12,2 11,5 

Radboud University Nijmegen1 5,2 … 6,7 4,3 

University of Amsterdam1 … 4,3 … … 

Sverige 
Royal Institute of Technology2 … 36,8 4,1 8,1 

Orebro University2 … 8,6 … … 

Østerrike INiTS Universitäres Gründerservice Wien … … … … 
 

 

Kilde EKTIS survey år 2010-2013. 

Notis: 1) Forskningsinstitusjon og universitet 
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6.2.3 Helseforetak 

Tabell 6.12 viser registrerte patentsøknader per 1 000 årsverk for danske helseforetak i perioden 2007-

2013. På grunn av manglende data for de norske helseforetakene rapporteres det ikke på disse i denne 

leveransen.  

 

 

 

  

 
 TABELL 6.12 

Patentsøknader per 1 000 årsverk for norske og danske helseforetak. 2007-2013. 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Region Hovedstaden (Tectra) 0.9 1.9 0.7 1.3 1.7 1.3 0.7 

Region Midtjylland 1.3 0.5 0.8 1.4 2.3 1.8 0.7 

Region Nordjylland (Aalborg Sygehus) 2.0 3.0 1.5 1.0 1.3 0.3 0.3 

Region Syddanmark (Odense Univ.hospital) 0.0 1.0 0.0 0.3 0.3 0.3 1.0 
 

 

Kilde: DASTI 
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 FIGUR 6.13 

Patent søknad per 1 000 årsverk for finske og nederlandske helseforetak og statlige institusjoner. 2010-

2013. 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 4,0 3,4 1,6 1,3 

Kuopio University Hospital … … 0,0 0,0 

Nederland 

Erasmus University MC … … 6,5 … 

TNO2 18,4 23,1 … … 

The Netherlands Cancer Institute2 … 7,7 14,1 13,6 
 

 

Kilde:   EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1) Tallene dekker universitetssykehus og universitet. 2) Tallene dekker en statlig institution 
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6.3 Lisens-, opsjons- og salgsavtaler 

Denne indikatoren (heretter referert som lisensavtaler) inkluderer alle kontraktsfestede lisens-, opsjons- og 

salgsavtaler for patenterte oppfinnelser tilknyttet den enkelte institusjonen.  

 

6.3.1 Universiteter 

Figur 6.14 viser omfanget av lisensavtaler for norske og danske universiteter i perioden mellom 2007 og 

2013. Antall avtaler normaliseres for å sikre sammenlignbarhet mellom institusjoner og land. 

 

 

 

  

 
 FIGUR 6.14 

Lisensavtaler per 1 000 årsverk for norske og danske universiteter. 2007-2013. 

Norge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NMBU  ... 2.9 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 

NTNU 0.7 0.9 2.1 1.6 1.2 2.2 0.6 

Universitetet i Agder ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Universitetet i Bergen ... 1.5 2.1 0.3 0.6 3.7 3.5 

Universitetet i Nordland ... ... 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 

Universitetet i Oslo 1.0 1.3 1.0 2.5 4.5 4.3 4.9 

Universitetet i Stavanger 1.1 ... 1.9 0.0 0.0 0.9 1.7 

Universitetet i Tromsø 0.4 0.0 0.0 1.1 0.0 0.4 2.5 
 

 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Danmarks Tekniske Universitet 3,1 4,7 4,6 4,5 4,0 3,8 3,3 

IT University of Copenhagen 6,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 

University of Copenhagen 1,2 2,4 1,9 2,3 3,3 2,1 2,0 

Roskilde University 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 

University of Southern Denmark 2,0 1,3 0,6 0,4 3,0 1,1 2,9 

Aalborg University 9,3 4,5 4,9 7,8 4,1 4,8 6,9 

Aarhus University 1,3 2,3 1,3 2,4 1,1 2,3 1,6 
 

 

Kilde: DBH og DASTI 

 



 
 

88 KOMMERSIALISERING AV OFFENTLIG FINANSIERT FORSKNING | DAMVAD.COM 

  

 
 TABELL 6.15 

Lisensavtaler per 1000 årsverk for utvalgte universiteter i Finland, Nederland, Sverige og Østerrike. 2010-

2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 5,3 6,7 4,9 8,9 

Aalto University … 0,8 … … 

Åbo Akademi University … … 0,0 0,0 

Turku University of Applied Science … 10,2 … … 

Lahti University of Applied Sciences … … 0,0 0,0 

Nederland 

Delft University of Technology2 2,4 3,8 1,8 3,5 

Eindhoven University of Technology 3,2 … … … 

Radboud University Nijmegen2 63,9 … 1,3 1,7 

University of Amsterdam2 … … … … 

Sverige 

Uppsala University 0,4 1,0 … … 

University of Gavle … … … … 

Royal Institute of Technology2 … … … … 

Stockholm University … 0,8 … … 

Orebro University2 … 0,0 … … 

Chalmers School of Entrepreneurship … … … … 

Mittuniversitetet … … 0,0 0,0 

Blekinge Institute of Technology … … 0,0 0,0 

Østerrike Universität Innsbruck … 0,6 … … 
 

 

Kilde:  EKTIS survey år 2010-2013.  

Notis: 1)Tallene dekker universitet og universitetssykehus. 2)Tallene dekker universitet og forskningsinstitution 
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6.3.2 Forskningsinstitusjoner 

Tabell 6.16 rapporterer omfanget av lisensavtaler for norske og danske forskningsinstitusjoner i perioden 

mellom 2009 og 2013. Institusjoner uten rapporterte avtaler av denne typen utelates fra tabellen. 

 

 

  

 
 TABELL 6.16 

Lisensavtaler per 1 000 årsverk for norske og danske forskningsinstitusjoner. 2009-2013. 

Norge 2009 2010 2011 2012 2013 

Bioforsk 12 0 12 12 14 

CMR 32 114 61 45 105 

FFI 0 0 0 0 4 

IFE 331 183 125 97 105 

IRIS 20 0 0 0 0 

IRIS (tekn. Ind.) 0 0 14 28 0 

NGI 0 5 0 0 5 

NILF 113 94 145 79 16 

NIVA 0 0 5 5 5 

Nofima 0 0 2 0 0 

NORSAR 0 70 186 73 0 

SINTEF Energi 12 2 2 7 8 

SINTEF Fiskeri og havbruk 0 0 0 0 5 

SINTEF Petroleumsforskning 56 137 45 29 0 

Stiftelsen SINTEF (tekn. Ind.) 10 5 5 5 0 
 

 

Danmark 2009 2010 2011 2012 2013 

GEUS 6 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 1 0 0 0 0 
 

 

Kilde: NIFU og DASTI 
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 TABELL 6.17 

Lisensavtaler per 1000 årsverk for utvalgte forskningsinstitutsjoner i Finland, Nederland, Sverige og 

Østerrike. 2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Nederland 

Delft University of Technology1 2,4 3,8 1,8 3,5 

Radboud University Nijmegen1 63,9 … 1,3 1,7 

University of Amsterdam1 … … … … 

Sverige 
Royal Institute of Technology2 … … … … 

Orebro University2 … 0,0 … … 

Østerrike INiTS Universitäres Gründerservice Wien … … … … 
 

 

Kilde:  EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1) Forskningsinstitusjon og universitet 
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6.3.3 Helseforetak 

Tabell 6.18 viser omfanget av lisensavtaler for danske helseforetak. Norske helseforetak utelates fra denne 

leveransen i påvente av data.  

 

 

 

  

 
 TABELL 6.18 

Lisensavtaler per 1 000 årsverk for norske og danske helseforetak. 2007-2013. 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Region Hovedstaden (Tectra) 0.1 0.6 0.3 0.2 0.5 0.1 0.5 

Region Midtjylland 0.3 1.0 0.2 0.6 0.7 2.7 0.5 

Region Nordjylland (Aalborg Sygehus) 3.0 1.0 0.0 0.5 0.7 0.0 0.7 

Region Syddanmark (Odense Univ.hospital) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

Kilde: DASTI 
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 FIGUR 6.19 

Lisensavtaler per 1 000 årsverk for finske og nederlandske helseforetak og statlige institusjoner. 2010-

2013. 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 5,3 6,7 4,9 8,9 

Kuopio University Hospital … … 0,0 0,0 

Nederland 

Erasmus University MC … … 7,5 … 

TNO2 10,5 17,1 … … 

The Netherlands Cancer Institute2 … 36,9 … … 
 

Kilde:   EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1)Tallene dekker universitetssykehus og universitet. 2)Tallene dekker en statlig institusjon 
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6.4 Lisensinntekter 

Lisensinntekter defineres som bruttoinntekter fra rapporterte lisensavtaler i tråd med definisjonen i kapittel.  

6.4.1 Universiteter 

Lisensinntekter rapporteres hverken for norske universiteter eller høyskoler. Fremstillingen inkluderer 

derfor kun danske universiteter.  

 

 

  

 
 TABELL 6.20 

Lisensinntekter (målt i 1.000 kroner)  per 1 000 årsverk for danske universiteter. 2007-2013. 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Danmarks Tekniske Universitet 809 1560 844 2013 838 602 543 

IT University of Copenhagen 778 0 0 0 33 0 0 

University of Copenhagen 804 539 766 633 553 338 404 

Roskilde University 0 0 0 1400 1560 276 560 

University of Southern Denmark 277 515 27 31 249 90 108 

Aalborg University 1124 421 824 522 582 438 269 

Aarhus University 185 439 396 256 169 198 188 
 

 

Kilde: DASTI 
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 TABELL 6.21 

Lisensinntekter per 1000 årsverk for utvalgte universiteter i Finland, Nederland, Sverige og Østerrike. 2010-

2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 53,33 … 6,16 55,32 

Aalto University … 17,50 … … 

Åbo Akademi University … … 0,00 0,00 

Turku University of Applied Science  204,08 … … 

Lahti University of Applied Sciences … … 0,00 0,00 

Nederland 

Delft University of Technology2 110,12 145,99 0,00 0,00 

Eindhoven University of Technology 60,00 … … … 

Radboud University Nijmegen2 956,52 … 42,66 43,33 

University of Amsterdam2 … 71,43 … … 

Sverige 

Uppsala University 0,00 … … … 

University of Gavle … … … … 

Royal Institute of Technology2 … … … … 

Stockholm University … 1,50 … … 

Orebro University2 … 0,00 … … 

Chalmers School of Entrepreneurship … … … … 

Mittuniversitetet … … … … 

Blekinge Institute of Technology … … 0,00 0,00 

Østerrike Universität Innsbruck … 54,55 … … 
 

Kilde EKTIS undersøkelsen år 2010-2013.  

Notis: 1) Tallene dekker universitet og universitetssykehus, 2)Tallene dekker universitet og forskningsinstitusjon 
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6.4.2 Forskningsinstitusjoner 

Tabell 6.22 viser størrelsen av lisensinntekter per 1.000 årsverk for norske og danske 

forskningsinstitusjoner for perioden mellom 2009 og 2013.  

 

Institusjoner uten rapporterte lisensinntekter for perioden utelates fra tabellene.  

  

 
 TABELL 6.22 

Lisensinntekter (målt i 1.000 kroner) per 1 000 årsverk for norske og danske forskningsinstitusjoner. 2009-

2013. 

Norge 2009 2010 2011 2012 2013 

Bioforsk 441 0 971 969 1034 

CMR 3971 15179 9112 6726 12387 

IFE 1062 3030 3750 3066 4768 

IRIS 6600 0 0 0 0 

IRIS (tekn. Ind.) 2143 0 497 1063 0 

NGI 7805 9615 0 0 70833 

NILF 3968 3766 3565 3302 2603 

NIVA 0 0 164 486 0 

Nofima 0 706 0 737 860 

NORSAR 0 5023 10326 7317 0 

SINTEF Energi 1922 497 1316 822 1969 

SINTEF Fiskeri og havbruk 1178 1385 974 2322 2473 

SINTEF Petroleumsforskning 23000 18818 19590 8917 13319 

Stiftelsen SINTEF (tekn. Ind.) 19670 0 4926 4641 0 

Veterinærinstituttet 0 6806 0 0 0 
 

 

Danmark 2009 2010 2011 2012 2013 

GEUS 0 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 26198 32375 21008 32250 46250 
 

 

Kilde: NIFU og DASTI 
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6.4.3 Helseforetak 

Tabell 6.24 viser størrelsen av lisensinntekter per tusen årsverk for danske helseforetak for perioden 

mellom 2009 og 2013. Norske helseforetak utelates fra denne leveransen i påvente av data. 

 

  

 
 TABELL 6.23 

Lisensinntekter per 1000 årsverk for utvalgte forskningsinstitusjoner i Finland, Nederland, Sverige og 

Østerrike. 2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Nederland 

Delft University of Technology1 110,12 145,99 0,00 0,00 

Radboud University Nijmegen1 956,52 … 42,66 43,33 

University of Amsterdam1 … 71,43 … … 

Sverige 
Royal Institute of Technology2 … … … … 

Orebro University2 … 0,00 … … 

Østerrike INiTS Universitäres Gründerservice Wien … … … … 
 

 

Kilde:  EKTIS undersøkeslen 2010-2013. 

Notis: 1) Forskningsinstitusjon og universitet 

 

 
 TABELL 6.24 

Lisensinntekter (målt i 1.000 kroner) per 1 000 årsverk for danske helseforetak. 2007-2013. 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Region Hovedstaden (Tectra) 144.4 89.6 150.6 261.7 105.0 7.9 118.0 

Region Midtjylland 0.0 0.0 0.0 37.8 6.3 17.3 21.2 

Region Nordjylland (Aalborg Sygehus) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Region Syddanmark (Odense Univ.hospital) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

 

Kilde: DASTI 
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 TABELL 6.25 

Lisensinntekter per 1 000 årsverk for finske og nederlandske helseforetak og statlige institusjoner. 2010-

2013. 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 53,33 … 6,16 55,32 

Kuopio University Hospital … … 0,00 0,00 

Nederland 

Erasmus University MC … … 1400,00 … 

TNO2 … … … … 

The Netherlands Cancer Institute2 … 3007,69 4992,19 6439,39 
 

 

Kilde:  EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1) Tallene dekker universitetssykehus og universitet. 2) Tallene dekker en statlig institusjon 
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6.5 Spin-off-virksomheter 

Spin-off-virksomheter defineres i den norske statistikken som «nye foretak etablert», uten presiseringer om 

hvorvidt dette er virksomheter med kontraktsfestede relasjoner til institusjonen eller ikke. Definisjonen i den 

danske statistikken er «virksomheter etablert med utgangspunkt i avtaler med institusjonen». I så måte kan 

det tenkes at rapportert omfang er noe høyere for norske institusjoner i forhold til de danske.  

 

6.5.1 Universiteter 

Tabell 6.26 viser omfanget av etablerte spin-off-virksomheter for norske og danske universiteter i perioden 

2007-2013. Resultatene er normalisert for å sikre sammenlignbarhet.  

 

 

 

 
 TABELL 6.26 

Spin-off-virksomheter per 1 000 årsverk for norske og danske universiteter. 2007-2013. 

Norge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

NMBU  … 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

NTNU 1.0 2.2 0.8 1.0 2.1 2.4 1.8 

Universitetet i Agder … 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.0 

Universitetet i Bergen 1.2 0.3 1.2 0.3 0.6 0.6 1.4 

Universitetet i Nordland … … 2.0 0.0 5.5 0.0 0.0 

Universitetet i Oslo 1.0 0.3 0.2 0.3 0.2 0.0 1.0 

Universitetet i Stavanger 1.1 1.1 1.0 2.9 0.9 1.8 2.6 

Universitetet i Tromsø 0.4 0.7 0.7 0.7 1.1 0.0 0.7 

 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Danmarks Tekniske Universitet 0,7 0,0 0,4 0,4 0,4 1,0 1,0 

IT University of Copenhagen 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 

University of Copenhagen 0,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 

Roskilde University 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

University of Southern Denmark 0,3 0,5 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 

Aalborg University 0,3 0,3 0,2 0,9 0,2 0,2 0,9 

Aarhus University 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 
 

 

Kilde: DBH og DASTI 
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 FIGUR 6.27 

Spin-off per 1000 årsverk for utvalgte universiteter i Finland, Nederland, Sverige og Østerrike. 2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 1,3 2,5 1,6 1,3 

Aalto University … 2,8 … … 

Åbo Akademi University … … 0,0 0,0 

Turku University of Applied Science … 5,1 … … 

Lahti University of Applied Sciences … … 0,0 0,0 

Nederland 

Delft University of Technology2 1,7 4,7 2,7 3,7 

Eindhoven University of Technology 0,8 … … … 

Radboud University Nijmegen2 6,5 … 1,3 1,3 

University of Amsterdam2 … 0,9 … … 

Sverige 

Uppsala University 0,7 1,0 … … 

University of Gavle 8,3 ... … … 

Royal Institute of Technology2 … 8,2 5,9 5,8 

Stockholm University … 1,5 … … 

Orebro University2 … ... … … 

Chalmers School of Entrepreneurship … … … … 

Mittuniversitetet … … 3,6 3,4 

Blekinge Institute of Technology … … 4,0 5,9 

Østerrike Universität Innsbruck … 3,2 … … 
 

 

Kilde:  EKTIS undersøkelsen 2010-2013.  

Notis: 1) Tallene dekker universitet og universitetssykehus.  2) Tallene dekker universitet og forskningsinstitusjon 
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6.5.2 Forskningsinstitusjoner 

Tabell 6.28 viser etablerte spin-off-virksomheter per 1.000 årsverk for norske og danske 

forskningsinstitusjoner for perioden mellom 2009 og 2013. Institusjoner uten rapporterte lisensinntekter for 

perioden utelates fra tabellene. 

 

 

 
 TABELL 6.28 

Spin-off-virksomheter per 1 000 årsverk for norske og danske forskningsinstitusjoner. 2009-2013. 

Norge 2009 2010 2011 2012 2013 

Bioforsk 0 0 0 0 0 

CMR 16 0 15 15 30 

Havforskningsinstituttet 2 0 0 1 0 

IFE 2 6 0 0 0 

IRIS 40 22 22 0 0 

IRIS (tekn. Ind.) 13 0 0 0 0 

Møreforskning 0 0 0 24 0 

NERSC 0 21 0 20 0 

NGI 5 0 0 0 5 

NILU 0 16 5 0 0 

NORSAR 47 0 0 0 0 

Norut Narvik 0 0 0 30 0 

Norut Tromsø (tekn. Ind.) 34 0 0 0 0 

Norut Tromsø, samfunn 0 0 0 0 0 

NR 0 0 0 15 0 

PRIO 15 0 0 0 0 

Stiftelsen SINTEF (tekn. Ind.) 5 3 1 0 0 

Tel-Tek 1 0 0 0 0 

      

Danmark 2009 2010 2011 2012 2013 

GEUS 5 0 0 0 0 

Statens Serum Institut 1 1 2 2 2 
 

Kilde: NIFU og DASTI 
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Tabell 6.29 viser antall etablerte spin-off virksomheter per 1.000 årsverk for de øvrige barometerlande. Det 

gjelder Finland, Sverige, Nederland og Østerrike.   

 
 TABELL 6.29 

Spin-off virksomheter per 1000 årsverk for utvalgte forskningsinstitusjoner i Finland, Nederland, Sverige og 

Østerrike. 2010-2013 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Nederland 

Delft University of Technology1 1,7 4,7 2,7 3,7 

Radboud University Nijmegen1 6,5 … 1,3 1,3 

University of Amsterdam1 … 0,9 … … 

Sverige 
Royal Institute of Technology2 … 8,2 5,9 5,8 

Orebro University2 … … … … 

Østerrike INiTS Universitäres Gründerservice Wien … … … … 
 

 

Kilde:  EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1) Forskningsinstitusjon og universitet 
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6.5.3 Helseforetak 

 

Tabell 6.30 og 6.31 viser antallet af spin-off virksomheder per 1 000 årsverk for helseforetak i Danmark, 

samt for helseforetak og statslige institutioner i Finland og Nederlandene.  

 
 TABELL 6.31 

Spin-off virksomheter per 1 000 årsverk for finske og nederlandske helseforetak og statlige institusjoner. 

2010-2013. 

 Institusjon 2010 2011 2012 2013 

Finland  
 

University of Oulu1 1,3 2,5 1,6 1,3 

Kuopio University Hospital … … 0,0 0,0 

Nederland 

Erasmus University MC … … 2,5 … 

TNO2 0,4 0,4 … … 

The Netherlands Cancer Institute2 … 1,5 0,0 1,5 
 

 

Kilde:  EKTIS undersøkelsen 2010-2013. 

Notis: 1)Tallene dekker universitetssykehus og universitet. 2) Tallene dekker en statlig institusjon 

 

 
 TABELL 6.30 

Spin-off-virksomheter per 1 000 årsverk for danske helseforetak. 2007-2013. 

Danmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Region Hovedstaden (Tectra) 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

Region Midtjylland 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 

Region Nordjylland (Aalborg Sygehus) 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Region Syddanmark (Odense Univ.hospital) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 

Kilde: DASTI 
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Ved å ha adgang til publiseringsdatabaser har DAMVAD adgang til institusjonenes patent data. Det betyr 

at vi kan sammenligne patentaktiviteten for hver institusjon over tid. 

 

 

7.1 Patenter på institusjonsnivå 

Som et ledd i å få et overblikk av omfanget patenter på institusjonsnivå presenteres totalt antall patenter 

registrert per institusjon de siste ti årene for henholdsvis «topp 2-universiteter» og tekniske universiteter i 

figur 7.1 og 7.2. Patentene tilknyttes patentfamilier for å unngå problemer med dobbeltelling. Topp 2 

universiteter er definert ut ifra Leiden ranking.  

 

Kapittel 7.2 presenterer utviklingen i antall patenter og innvilgede patenter på institusjonsnivå for perioden 

2010 til 2013.   

7 Patentering på institusjonsnivå 
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 FIGUR 7.1 

Registrerte patenter de siste ti årene for topp to universiteter per barometerland.  

 

FIGUR 7.2 
Registrerte patenter de siste ti årene for tekniske universiteter per barometerland. 

 
 

Kilde: DAMVAD basert på Scopus 
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7.2 Utvikling i patentering over tid 

Basert på bibliometriske undersøkelser har vi funnet antall patenter per år per institusjon samt antall 

innvilgede patenter per år per institusjon. Figur 7.3 og 7.4 illustrerer totalt antall patentsøknader per 

institusjon per 1 000 årsverk for henholdsvis tekniske universiteter og de to best rangerte universitetene i 

barometerlandene for perioden 2010-2013. Figur 7.5 og 7.6 illustrerer antall innvilgede patenter per år per 

1 000 årsverk for de samme institusjonene og tidsperioden.  

 

Normalisering gjennom antall årsverk muliggjør sammenligninger på tvers av både institusjoner og tid.  

 



 
 

106 KOMMERSIALISERING AV OFFENTLIG FINANSIERT FORSKNING | DAMVAD.COM 

 

 

     

 
 FIGUR 7.3 

Totalt antall patenter per 1 000 årsverk. 2010-2013. Tekniske universiteter. 

 

 

FIGUR 7.4 

Totalt antall patenter per 1 000 årsverk. 2010-2013. Topp to universiteter. 

 

Kilde:  DAMVAD basert på Scopus 

Notis: Stockholm Universitet utgår da de ikke rapporterer patentdata til Scopus 
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 FIGUR 7.5 

Antall patenter per år per 1 000 årsverk. 2010-2013. Tekniske universiteter. 
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FIGUR 7.6 

Antall patenter per år per 1 000 årsverk. 2010-2013. Topp to universiteter. 

 

 

 

 

Kilde: DAMVAD basert på Scopus 

Notis: Stockholm Universitet utgår da de ikke rapporterer patentdata til Scopus. Dessuten har vi ikke opplysninger om tildelte patenter på Technische 

Universität Wien 
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Respondentgruppen i 2013 består av 37 generelle universiteter, 17 tekniske universiteter og 21 

universiteter tilknyttet et sykehus, jf. tabell 8.1. Fordelingen på institusjonstyper for de norske 

respondentene presenteres i tabell 8.2. 

 

 

8.1 Overvekt av generelle universiteter 

Totalt var data tilgjengelig for 75 universiteter i 2013, hvorav 17 defineres som «øvrige 

forskningsorganisasjoner». Da en meget liten andel av respondentgruppen er høyskoler har vi valgt å 

inkludere disse i gruppen av generelle universiteter. 

 

For de resterende kapitlene er det viktig å huske at resultatene vil presenteres for følgende inndeling av 

institusjonstyper: 

 

 Universiteter 

Dette inkluderer alle universiteter, både generelle, tekniske og universiteter tilknyttet sykehus 

 Universiteter tilknyttet sykehus 

 Tekniske universitet 

 Øvrige forskningsorganisasjoner 

8 Respondentenes karakteristikker 

 
 TABELL 8.1 

Institusjonstyper i respondentgruppen. 2010-2013. 

Respondentgruppen 2010 2011 2012 2013 

 Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

Generelle universiteter 26 38,2% 30 38,0% 34 36,2% 34 36,2% 

Tekniske universiteter 13 19,1% 16 20,3% 20 21,3% 20 21,3% 

Universiteter tilknyttet 
sykehus 16 23,5% 21 26,6% 22 23,4% 22 23,4% 

Øvrige 
forskningsinstitusjoner 13 19,1% 12 15,2% 18 19,1% 18 19,1% 

Totalt 68 100,0% 79 100,0% 94 100,0% 94 100,0% 
 

 

Kilde: MERIT 
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8.2 Halvparten av KAene etablert i 2005 

Kommersialiseringsaktørene tilknyttet universitetene er i gjennomsnitt ti år gamle, mens de som er tilknyttet 

øvrige forskningsorganisasjoner er 13 år gamle. Tilnærmet halvparten av kommersialiseringsaktørene ble 

etablert i 2005. Aldersfordelingen for kommersialiseringsaktørene i 2013 presenteres i tabell 8.3. Tabell 8.4 

viser de tilsvarende tallene for Norge.  I gjennomsnitt er de norske kommersialiseringsaktørene tilknyttet 

universitetene ni år gamle, ett år yngre enn KAene for de norske respondentene for øvrig. Nesten seks av 

ti norske KAer ble etablert etter 2005.  

 

 

 
 TABELL 8.2 

Institusjonstyper i Norge 

Norge 2010 2011 2012 2013 

 Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

Generelle universiteter 6 33,3% 6 35,3% 6 30,0% 6 30,0% 

Tekniske universiteter 2 11,1% 2 11,8% 2 10,0% 2 10,0% 

Universiteter tilknyttet et 
sykehus 4 22,2% 4 23,5% 5 25,0% 5 25,0% 

Øvrige 
forskningsinstitusjoner 6 33,3% 5 29,4% 7 35,0% 7 35,0% 

Totalt 18 100,0% 17 100,0% 20 100,0% 20 100,0% 
 

 

Kilde: MERIT 
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 TABELL 8.3 

Aldersfordeling for kommersialiseringsaktører i 2013 

2013 Universiteter 
Universiteter tilknyttet 

sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Totalt 

  Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

før 1990 3 4,8% 0 0,0% 1 6,3% 1 10,0% 4 5,5% 

1990 - 
1999 5 7,9% 1 5,3% 1 6,3% 2 20,0% 7 9,6% 

2000 - 
2005 20 31,7% 8 42,1% 6 37,5% 2 20,0% 22 30,1% 

etter 
2005 35 55,6% 10 52,6% 8 50,0% 5 50,0% 40 54,8% 

Totalt 63 100,0% 19 100,0% 16 100,0% 10 100,0% 73 100,0% 
 

 

TABELL 8.4 

Aldersfordeling for norske KAer i 2013. 

2013 Universiteter 
Universiteter tilknyttet 

sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Totalt 

  Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

før 1990 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

1990 - 
1999 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 25,0% 1 7,1% 

2000 - 
2005 3 30,0% 2 40,0% 1 50,0% 1 25,0% 4 28,6% 

etter 
2005 7 70,0% 3 60,0% 1 50,0% 2 50,0% 9 64,3% 

Total 
10 100,0% 5 100,0% 2 100,0% 4 100,0% 14 100,0% 

           
 

Kilde: MERIT 
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8.3 Antall årsverk 

I 2013 ble det rapportert om 884 årsverk13 ved kommersialiseringsaktørene totalt i alle seks 

barometerlandene. Omtrent to tredeler var ansatt ved universitetene.  

 

Den gjennomsnittlige kommersialiseringsaktøren tilknyttet universiteter hadde i gjennomsnitt ti 

fulltidsansatte i 2013. Dette var under halvparten av det kommersialiseringsaktører tilknyttet de øvrige 

forskningsorganisasjoner. Fordelingen av FTE på kommersialiseringsaktører tilknyttet de ulike 

institusjonsgrupperingene presenteres senere tabell 8.6. 

 

 

 
 
 
                                                      
13 Årsverk defineres som fulltidsekvivalenter (FTE) 

NORSKE KOMMERSIALISERINGSAKTØRERS STØRRELSE PRESENTERES I  
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 TABELL 8.5 
Størrelse på KAer målt i antall årsverk. 2013. Full populasjon. 

2013 Universiteter 
Universiteter tilknyttet 

sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Full 

populasjon 

  Ant Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant Pst. 

inntil 2 18 27,7% 4 19,0% 2 11,8% 4 28,6% 22 27,8% 

2 - 5 16 24,6% 4 19,0% 3 17,6% 3 21,4% 19 24,1% 

5 - 10 13 20,0% 5 23,8% 6 35,3% 4 28,6% 17 21,5% 

10 eller 
mer 18 27,7% 8 38,1% 6 35,3% 3 21,4% 21 26,6% 

Totalt 65 100,0% 21 100,0% 17 100,0% 14 100,0% 79 100,0% 

 
TABELL 8.6 

Størrelse på norske KAer målt i antall årsverk. 2013. Norge. 

2013 Universiteter 
Universiteter 

tilknyttet sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Full populasjon 

  Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

inntil 2 3 33,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 20,0% 4 28,6% 

2 - 5 2 22,2% 1 25,0% 0 0,0% 1 20,0% 3 21,4% 

5 - 10 1 11,1% 1 25,0% 0 0,0% 2 40,0% 3 21,4% 

10 eller 
mer 3 33,3% 2 50,0% 1 100,0% 1 20,0% 4 28,6% 

Totalt 9 100,0% 4 100,0% 1 100,0% 5 100,0% 14 100,0% 
 

 

Kilde: MERIT 
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8.4 Utdanning for de ansatte ved KAene 

Omtrent åtte av ti ansatte ved KAene hadde en bakgrunn fra ingeniørfag eller naturvitenskap fra 

universitetet i perioden 2011-201314. Andelen holdt seg tilnærmet stabil fra 2011. Fordelingen av 

utdanningsbakgrunn for de ansatte ved KAene presenteres i dette avsnitt. 

 

Ansatte ved norske kommersialiseringsaktører er høyt utdannet, og gjerne med bakgrunn innen 

ingeniørfag, naturvitenskapelige fag eller økonomi og administrasjon. Kun i overkant av en tredel har 

juridisk bakgrunn. Det kan tyde på at oppgaver som krever juridisk kompetanse ofte settes ut til eksterne 

aktører, noe som illustreres i tabell 8.9 i neste avsnitt. Gjennomsnittet for respondentene i 

spørreundersøkelsen er at omtrent halvparten av de ansatte ved KAene har en juridisk bakgrunn.  

 

  
 
 
                                                      
14 Spørsmålet ble ikke stilt særskilt for 2012 og 2013. Spørsmålet inngikk heller ikke i EKTIS 2010. 
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 FIGUR 8.7 

Formelle kvalifikasjoner blant de ansatte ved KAene. 2011-2013. Full populasjon 

 

2011 2012/2013 

Ant. Pst. Ant. Pst. 

Ingeniør- og naturvitenskaplige fag 53 85,5% 34 48,6% 

Biomedisin 34 54,8% 40 57,1% 

Jus 36 58,1% 39 55,7% 

Finans 24 38,7% 20 28,6% 

Økonomi og administrasjon 43 69,4% 38 54,3% 

Ingen av de nevnte 2 3,2% 22 31,4% 

Totalt 62 100% 70 100% 
 

 
TABELL 8.8 

Formelle kvalifikasjoner blant de ansatte ved KAene. 2011-2013. Norske respondenter 

 

2011 2012/2013 

Ant. Pst. Ant. Pst. 

Ingeniør- og naturvitenskaplige fag 9 100,0% 6 40,0% 

Biomedisin 5 55,6% 10 66,7% 

Jus 4 44,4% 8 53,3% 

Finans 5 55,6% 5 33,3% 

Økonomi og administrasjon 7 77,8% 10 66,7% 

Ingen av de nevnte 0 0,0% 8 53,3% 

Totalt 9 100% 15 100% 

 

Kilde: MERIT 
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8.5 Bruk av ekstern arbeidskraft 

Både EKTIS 2011 og Knowledge Transfer Survey 2012-2013 stilte spørsmål knyttet til omfanget av 

utsetting av arbeidsoppgaver blant KAene. Som vi kan se av tabell 8.9 settes arbeidsoppgaver knyttet til 

patentsøknader og andre juridiske spørsmål som regel ut til eksterne konsulenter. Markedsføring og 

reklamering av forskningsresultater gjennomføres i større grad av KAenes egne ansatte.  

 

Bruken av ekstern kompetanse fordeler seg på samme måte dersom vi betrakter de norske KAene isolert, 

jf. tabell 8.10.  

 

Isolerer vi besvarelser fra norske respondenter finner vi at andelen forskning som kan tenkes å tilfalle 

institusjonen først er noe høyere enn for utvalget samlet sett (54,2 mot 47,3 pst.). Fordelingen mellom 

institusjonstyper er relativt sammenfallende. 
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 TABELL 8.9 

KAenes utsetting av arbeidsoppgaver. 2011-2013. Full populasjon. 

 

2011 2012/2013 

Ant. Pst. Ant. Pst. 

Vurdering av kommersielt potensial av 
forretningsidéer 

43 72,9% 26 37,7% 

Patentsøknader og andre juridiske spørsmål knyttet 
til IPR 

56 94,9% 59 85,5% 

Forberedelser av kontrakter knyttet til 
forskningsavtaler, lisensiering mv. 

30 50,8% 44 63,8% 

Markedsføring og reklamering for IPR 18 30,5% 26 37,7% 

Ingen av alternativene nevnt over 2 3,4% 10 14,5% 

Totalt 59 100% 69 100% 
 

 
TABELL 8.10 

KAenes utsetting av arbeidsoppgaver. 2011-2013. Norske respondenter 

 

2011 2012/2013 

Ant. Pst. Ant. Pst. 

Vurdering av kommersielt potensial av 
forretningsidéer 

6 66,7% 4 25,0% 

Patentsøknader og andre juridiske spørsmål knyttet 
til IPR 

9 100,0% 12 75,0% 

Forberedelser av kontrakter knyttet til 
forskningsavtaler, lisensiering mv. 

4 44,4% 14 87,5% 

Markedsføring og reklamering for IPR 3 33,3% 6 37,5% 

Ingen av alternativene nevnt over 0 0,0% 2 12,5% 

Totalt 9 100% 16 100% 

 

Kilde: MERIT 
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8.6 Eierskap til forskningsresultater 

Eierskap til forskningsresultater varierer med det enkelte lands lovgivning. Omtrent halvparten av 

respondentene rapporterer at institusjonen selv eier forskningsresultatene. Andelen er noe høyere for 

universiteter tilknyttet sykehus og tekniske universiteter, jf. tabell 8.11. Selv om spørsmålet som ligger til 

grunn for tabell 8.11 åpner for at respondenten krysser av for flere alternativer vil fordelingen gi en 

indikasjon om hvem som har førsteprioritet til IPR. 
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8.7 Forskere 

Det var i 2013 i overkant av 113 000 ansatte forskerårsverk for respondentgruppen sett under ett. Av disse 

var de aller fleste ansatt ved universiteter (94 prosent.). Fordelingen av ansatte forskere i 2013 for 

respondentene samlet representeres i tabell 8.13, og inkluderer alle 72 institusjoner. Gjennomsnittlig antall 

forskerårsverk ved universitetene rapporteres til omtrent 1 800 i 2013 respondentgruppen sett under ett.  

 

Betraktes Norge isolert rapporterte respondentene om like i overkant av 20 000 ansatte forskerårsverk i 

2013. I likhet med respondentene sett under ett er de aller fleste ansatte ved universitetene også i Norge 

(93 prosent.). Fordelingen av forskerårsverkene på institusjonstyper og -størrelse presenteres i tabell 8.14.  

 

 

 TABELL 8.11 

Eierskap til forskningsresultater (IPR). 2012-2013. Full populasjon. 

Full populasjon Institusjonen 
Private 

selskaper 
Oppfinneren Andre 

  

Universiteter 39,7% 22,4% 29,3% 8,6% 

Universiteter tilknyttet sykehus 56,7% 20,0% 23,3% 0,0% 

Tekniske universiteter 40,7% 18,5% 29,6% 11,1% 

Øvrige forskningsinstitusjoner 33,3% 29,6% 18,5% 18,5% 

Totalt 38,5% 23,8% 27,3% 10,5% 

  

Land Institusjonen 
Private 

selskaper 
Oppfinneren Andre 

Østerrike 68,4% 26,3% 5,3%   

Danmark 90,0% 10,0%     

Finland 37,5% 34,4% 28,1%   

Nederland 68,4% 10,5% 21,1%   

Norge 21,2% 39,4% 24,2% 15,2% 

Sverige   7,4% 59,3% 33,3% 
 

 

TABELL 8.12 
Eierskap til forskningsresultater (IPR). 2012-2013. Norske respondenter. 

Norge Institusjonen Private selskaper Oppfinneren Andre 

Universiteter 
27,27 % 36,36 % 27,27 % 9,09 % 

Universiteter tilknyttet 
sykehus 

30,00 % 30,00 % 40,00 %   

Tekniske universiteter 
33,33 % 33,33 %   33,33 % 

Øvrige 
forskningsinstitusjoner 

9,09 % 45,45 % 18,18 % 27,27 % 

Totalt 
21,21 % 39,39 % 24,24 % 15,15 % 

Kilde: MERIT 
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Gjennomsnittlig antall ansatte forskerårsverk ved norske universiteter var 1 500 i 2013, mens tilsvarende 

tall for de øvrige forskningsinstitusjonene var i underkant av 250. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 TABELL 8.13 

Fordeling av ansatte forskerårsverk. 2013. Full populasjon.  

2013 Universiteter 
Universiteter tilknyttet 

sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Full 

populasjon 

 Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

Inntil 499 14 20,6% 2 11,1% 1 5,6% 10 62,5% 24 28,6% 

500-1 249 16 23,5% 2 11,1% 7 38,9% 5 31,3% 21 25,0% 

1250- 
2499 20 29,4% 8 44,4% 6 33,3% 1 6,3% 21 25,0% 

2 500 eller 
mer 18 26,5% 6 33,3% 4 22,2% 0 0,0% 18 21,4% 

Totalt 68 100,0% 18 100,0% 18 100,0% 16 100,0% 84 100,0% 
 

 

TABELL 8.14 

Fordeling av ansatte forskerårsverk. 2013. Norske respondenter. 

2013 Universiteter 
Universiteter 

tilknyttet sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Full populasjon 

 Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. 

Inntil 499 3 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 85,7% 9 47,4% 

500-1 249 2 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 14,3% 3 15,8% 

1 250-2 499 4 33,3% 1 25,0% 2 100,0% 0 0,0% 4 21,1% 

2 500 eller 
mer 3 25,0% 3 75,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 15,8% 

Total 12 100,0% 4 100,0% 2 100,0% 7 100,0% 19 100,0% 
 

Kilde: MERIT 
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8.8 Utgifter til forskning 

Totalt innrapporterte respondentene utgifter knyttet til forskning til å være 6,5 mrd. euro i 2013.15 Seks 

milliarder ble brukt på forskning tilknyttet universitetene, og bare 500 millioner i tilknytning til øvrige 

forskningsinstitusjoner. Gjennomsnittlig ressursbruk for universitetene var på i overkant av 150 mill. euro 

og i underkant av 70 mill. euro for henholdsvis universitetene og øvrige forskningsinstitusjoner i 2013. 

Fordelingen av respondenter på institusjonstype og ressursbruk representeres i XX.  

 

Resultatene for Norge diskuteres ikke da kun fem institusjoner rapporterte sine utgifter til forskning i 2013. 

Fordelingen av de norske respondentenes svar er derimot inkludert i vedlagte excel-fil.  

 

 

 

 

  
 
 
                                                      
15 6,5 mrd. euro tilsvarte 9.desember 2014 i overkant av 57 mrd. norske kroner.  

 
 TABELL 8.15 

Utgifter til forskning fordelt på institusjonstype. 2013. Full populasjon. 

2013 Universiteter 
Universiteter tilknyttet 

sykehus 
Tekniske 

universiteter 
Øvrige 

forskningsinstitusjoner 
Full 

populasjon 

Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. Pst. Ant. 

inntil 10m 5 11,1% 1 10,0% 0 0,0% 1 12,5% 6 11,3% 

10m - 50m 15 33,3% 2 20,0% 3 25,0% 4 50,0% 19 35,8% 

50m - 
150m 8 17,8% 1 10,0% 3 25,0% 2 25,0% 10 18,9% 

150m eller 
mer 17 37,8% 6 60,0% 6 50,0% 1 12,5% 18 34,0% 

Total 45 100,0% 10 100,0% 12 100,0% 8 100,0% 53 100,0% 
 

Kilde: MERIT 
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