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Forord 
Notatet er en del av prosjektet «Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og 
skognæringene i Trøndelag».  
 
Jeg vil begynne med å takke. Aller først vil jeg takke informantene som sa seg villige til å bli intervjuet 
på tross av sin svært travle arbeidshverdag – og det attpåtil om et temaområde som kunne fremstå 
som upløyd mark. Å lete etter mulige, fremtidige samarbeid på tvers av sektorene havbruk, jordbruk 
og skog kan være utfordrende både fordi man på tenke på tvers av sektorene og fordi man snakker 
om noe som kan bli. Dere informanter må forbli anonyme, men jeg skal sørge for å vise min 
takknemlighet når jeg ser dere. Dernest vil jeg takke mine to medforskere, Espen Carlsson, Trøndelag 
Forskning og Utvikling, og Magnus Stoud Myhre, Sintef. De gjorde intervjuene sammen med meg og 
tilførte dem kompetanse på næringsfelt jeg visste lite om. Om jeg visste mye om skogsektoren, 
visste jeg atskillig mindre om jordbruk og enda mindre om havbruk. Espen og Magnus, det var en 
glede å samarbeide med dere! Jeg vil også takke de tre sektor-representantene Kristian Henriksen 
fra NCE Aquatech, Ailin Wigelius fra Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag og Kjersti Kinderås fra det som 
ved oppstart av prosjektet var Arena Skog (nå WoodWorks! Cluster). Hadde det ikke vært for dere, 
Kristian, Ailin og Kjersti, hadde ikke vi hatt noen lister over informanter vi kunne plukke fra. Og jeg 
vet jo at dere også har drevet motiveringsarbeid for å få folk til å være velvillig innstilt i tilfelle 
akkurat de fikk henvendelsen vår. Til sist vil jeg takke resten av prosjektteamet og spesielt Egil Petter 
Stræte, Ruralis, som har vært leder av den prosjektdelen notatet tilhører. Det er fortrinnsvis ham jeg 
har hatt kontakt med i prosjektperioden. Egil Petter, dette var nok det siste vi samarbeidet om 
ettersom jeg nå pensjonerer meg. Du får ha takk for all tiden sammen ved det tidligere 
Bygdeforskning og nå Ruralis. Det har alltid vært enkelt og ryddig å samarbeide med deg! 
 
Notatet er skrevet i mars-april 2020. Det vil si da korona-pandemien slo til i Norge. For meg som 
forsker har ikke dette krevd mer av meg enn at jeg har vært nødt til å ha hjemmekontor. For 
næringslivets aktører har det vært ganske annerledes. Ingen vet pr. i dag hvordan nærings- og 
samfunnsliv vil se ut etter at covid-19-viruset er slått tilbake. Notatet tar ikke høyde for alle disse 
endringene ettersom det baserer seg på data fra 2019. Det er like fullt å håpe at noe av det 
informantene meddelte og som er tatt inn i notatet, er gangbart og kan hende til gagn i en post-
korona-sammenheng. 
 
 
 
 
 
 
 
Gro Follo 
April 2020 
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1. Innledning 
Notatet er en del av prosjektet «Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og 
skognæringene i Trøndelag». Prosjektet ble utviklet høsten 2018 i et samarbeid mellom nærings-
aktører fra NCE Aquatech, Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag og Arena Skog (nå WoodWork! Cluster) 
og forskningsinstitusjonene Sintef, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Ruralis – Institutt for 
rural- og regionalforskning. Næringsaktørene var henholdsvis Kristian Henriksen, Ailin Wigelius og 
Kjersti Kinderås. Prosjektet startet opp på nyåret 2019, og de tre sektorrepresentantene har siden 
hatt en vesentlig rolle i gjennomføringen av prosjektet.  
 
I skrivende stund, april 2020, er samfunnet preget av korona-pandemien og restriksjoner pålagt av 
de norske myndighetene. Datainnsamlingen som ligger til grunn for notatet, skjedde imidlertid 
sommeren og høsten 2019. Intervjudataene våre reflekterer dermed ikke noe av krisen næringslivet 
nå opplever med sviktende omsetning og svært anstrengt økonomi. Analysen av dataene ble gjort i 
perioden senhøsten 2019 – vinteren 2020, og notatet er i hovedsak ført i pennen i mars-april 2020. 
Publikasjonen er skrevet som om koronaviruset ikke har slått til. Det fordi det er en slik situasjon 
dataene sier noe om, og fordi prosjektets intervju-del har visse forhåndsbestemte oppgaver.  
 
Notatets oppbygging følger av de oppgavene som skulle besvares gjennom prosjektets intervjudel.  
Notatets to første kapitler presenterer prosjektet og det relevante delprosjektet, datagrunnlag og 
analyse. Kapittel 3 er resultatdelen, og den består av fire deler. Først gjennomgås hva informantene 
formidlet om nåsituasjonen for råstoff og tverrsektorielt samarbeid. Dernest presenteres fremtids-
mulighetene for på-tvers-samarbeid slik informantene så det. Kapittel 3s tredje del tar for seg om 
det er kulturforskjeller og eventuelt i hvilken grad informantene mente kulturforskjeller vanskelig-
gjorde slikt samarbeid. Kapittelets siste del tar for seg andre mulige beskrankninger for samarbeid. I 
kapittel 4 oppsummerer jeg.    
 
Jeg alene står bak og er ansvarlig for analysen, notatets innhold, formuleringer og konklusjoner. 
informantene har hatt mulighet til å lese gjennom transkribsjonen fra sitt intervju, dvs. den skriftlige 
versjonen av intervjuopptaket. Seks av ni informanter brukte denne muligheten for å korrigere, 
presisere eller supplere, men ingen ga korrigerende tilbakemeldinger. Informantene var også lovet, 
både i henvendelsesbrevet og i selv intervjuet, at de skulle få lese gjennom det av notatet som var 
fra dem. I notatet bruker jeg både lengre, innfelte sitat samt svært mange kortere sitat i den løpende 
teksten. I samråd med prosjektets medvirkende næringsaktører endte jeg opp med å be 
informantene primært å sjekke om jeg hadde forstått de lengre, innfelte sitatene i tråd med deres 
egen forståelse av det de sa. Det fordi jeg og prosjektet hadde kommet i tidsnød, men også fordi 
informantene sannsynligvis hadde svært mye de måtte håndtere gitt den situasjonen koronaen 
hadde satt bedriftene i.  Fire informanter ga tilbakemelding. Tre av dem hadde gått gjennom de 
lengre delene som var fra/om dem selv. Den fjerde informanten hadde også sjekket de korte 
sitatene i den løpende teksten som var fra ham selv. Ingen av de fire informantene ba om å få endret 
noe. Notatet har ikke vært på responsrunde hos prosjektets øvrige forskere og medvirkende 
næringsaktører. På den ene siden er det fordi jeg mener det ville ha fordret at de som skulle 
respondere, også må ha analysert intervjuene. På den andre siden skal notatets innhold tas med 
videre av andre deler av prosjektet. For øvrig har jeg i perioden etter at analysen startet, også gitt 
innspill til resten av prosjektet basert på hva intervjuene fortalte.   
 
Jeg fulgte visse premisser da jeg skrev dette notatet. Jeg skal nevne seks. For det første, jeg skriver 
avsnitt med såkalt «topic sentence». Det innebærer at den første eller de to første setningen(e) i 
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avsnittet innvarsler hva avsnittet dreier seg om. Dette letter lesingen av teksten, og det gjør det òg 
mulig å lese svært raskt gjennom innholdet. For det andre, jeg er til stede i teksten, dvs. jeg kan 
skrive at «jeg forstår» eller liknende. Den viktigste grunnen til det er å signalisere at det finnes et 
menneske bak det teksten sier finnes i dataene. Dette mennesket har visse forutsetninger og 
forforståelser, og skaper på det grunnlaget kunnskap. En annen person med andre utgangspunkt 
ville kunne ha funnet noe annet. Av dette følger det tredje premisset: Notatets innhold er å betrakte 
som et kunnskapsbidrag, ikke den absolutte sannhet om det informantene har tilkjennegitt. For det 
fjerde, selv om teksten ikke presiserer hvem av informantene som har sagt hva og hvor i intervjuene, 
har jeg full oversikt over dette. For hvert lille sitat kunne jeg i fotnotetekst ha henvist til informant og 
sidetall, men dette ville ha redusert lesbarheten fordi henvisningene hadde blitt så mange. For det 
femte, noen ganger skriver jeg hvilke sektor informanten er fra, andre ganger gjør jeg det ikke. Når 
jeg ikke skriver det, kan det enten være fordi jeg beskytter informantens anonymitet eller fordi jeg 
mener det er uvesentlig for å forstå det som sies. Og for det sjette, det varierer noe hvordan jeg 
omtaler de tre sektorene og informantenes sektortilhørighet. Termene «havbrukssektoren» og 
«havbruksnæringen» dekker alle de næringsområdene som er tilknyttet dette. Informanter som 
kommer herfra kan presenteres som «informant (havbruk)». Termene «jordbrukssektoren» og 
«jordbruksnæringen» dekker tilhørende næringsområder, dvs. ikke bare primærproduksjon, men 
også foredlingsdelen. Informanter herfra kan presenteres som «informant (jord)». Termen 
«skogsektoren» og «skognæringen» rommer alle næringsområder som faller inn under termen 
«skog- og trenæringen». Det vil si eksempelvis skogbruk og trebearbeidende industri. Informanter 
herfra kan presenteres som «informant (skog)».   
 

1.1 Om hovedprosjektet 
Prosjektet «Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i 
Trøndelag» skal øke kunnskapen om hvordan man kan arbeide for å realisere innovasjon på tvers av 
de tre biobaserte sektorene. Prosjektet skal avdekke innovasjonsmuligheter og gi faglige vurderinger 
om hvilke av disse mulighetene som vil gi størst og best effekt for det trønderske næringslivet, samt 
vurdere hvordan dette skal gjøres.  Dette skal skje gjennom kartlegging og analyse av vare- og 
tjenestestrømmer, verdikjeder og aktørforståelser. Det geografiske nedslagsfeltet er Trøndelag.  
Prosjektet ble initiert høsten 2018 av næringsklyngene NCE Aquatech og Arena Skog og av Nord- og 
Sør-Trøndelag Bondelag. Bondelaget representerte jordbrukssektoren i dette initiativet fordi det ikke 
eksisterte noen egen klynge for sektoren.   
 
Prosjektet er ledet av Marit Aursand, Sintef, og i prosjektet deltar forskere fra Sintef, TFoU og 
Ruralis. Prosjektperioden var i utgangspunktet satt til februar – desember 2019, men har av ulike 
grunner blitt forlenget. Prosjektet har tre arbeidspakker (delprosjekter) i tillegg til prosjektledelse. 
Dette notatet inngår i arbeidspakke «1: Kartlegging». Prosjektet er finansiert av Trøndelag 
fylkeskommune og med egeninnsats. Egeninnsatsen er fra næringsaktørene, deriblant de tre 
sektorrepresentantene og de som har blitt intervjuet, men også fra forskningsinstitusjonene og oss 
forskere personlig.    
 

1.2 Om prosjektdelen notatet tilhører 
Arbeidspakke «1. Kartlegging» har to deler. Del 1.1 skal kartlegge verdikjeder og varestrømmer ut fra 
etablert kunnskap. Del 1.2 skal kartlegge aktørers agering, forståelser og antesiperte mulighetsrom. 
Det innebærer at del 1.2 skal si noe om nåsituasjonen og komplementere innsiktene fra del 1.1., 
men del 1.2 skal også fange opp næringsaktørenes vurderinger av fremtidige muligheter. I del 1.2 
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skal næringsaktørene adresseres gjennom kvalitative dybdeintervju og en spørreskjema-
undersøkelse. Notatet presenterer resultatene fra intervjuene.  
 
Prosjektets intervjudel skal ifølge prosjektbeskrivelsen ta opp blant annet: 
1. Har informantene utfyllende informasjon til kartleggingen gjort i del 1.1? 
2. Aktørkartlegging. 
3. Samarbeider bedriftene på tvers av sektorene pr. i dag? Med hvem og på hvilken måte? 
4. Hvilke muligheter ser informantene for seg fremover innad i egen verdikjede og på tvers av 

sektorene havbruk, jord, skog? 
5. Hvilke områder ser informantene for seg at de kan samarbeide om på tvers av sektorene? 
6. Hvordan vurderer informantene den eventuelle kommersielle verdien i det se ser for seg de kan 

samarbeide om? 
7. Hva forstår informantene som insentiver og barrierer for samarbeid på tvers av sektorene? 
 
Det skal kunne gå frem av vedlegg 2, «Intervjuguiden», at spørsmålssettene i intervjuguiden sterkt 
reflekter momentene prosjektets intervjudel skulle behandle. Unntaket er spørsmålet om 
informantene hadde utfyllende informasjon til kartleggingen som skulle gjøres i del 1.1. På den tid 
intervjuene ble gjennomført forelå det ikke resultat fra del 1.1. som syntes fruktbare å få utdypet av 
de som ble intervjuet.   
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2. Datagrunnlag og analyse 
Datagrunnlaget for notatet er intervju, og datainnsamlingen er varslet av Ruralis til NSD – Norsk 
senter for forskningsdata 08.04.19. Samme instans godkjente fremgangsmåte og dataoppbevaring i 
henhold til personvernlovgivningen 08.05.19. Ruralis søkte 13.01.20 NSD om forlenget prosjekt-
sluttdato til 01.10.20. NSD godkjente dette 17.01.20.  Prosjektsluttdato har betydning for hvordan 
forskningsinstitusjoner må forholde seg til datagrunnlaget, eksempelvis når data skal slettes og 
hvorvidt de som er intervjuet må varsles på nytt. Intervjuene er transkribert, dvs. skrevet ut som 
tekst, av en profesjonell transkribør. Hun som databehandler og Ruralis som behandlingsansvarlig 
undertegnet databehandleravtale i henhold til personvernlovgivningen 21.06.19.  Ved Ruralis har 
Egil Petter Stræte vært ansvarlig for den delen av prosjektet som intervjuene sokner til, mens Gro 
Follo har vært den utøvende forskeren når det gjelder intervjuene.   
 

2.1 Informantlister og informanter 
En «informant» er en som blir intervjuet. For å finne informantene ba vi om lister over potensielle 
intervjukandidater fra de tre sektorrepresentantene som medvirker i prosjektet, men vi måtte av 
personvernhensyn også sikre oss at de ikke visste hvem vi endte opp med å intervjue.  Ruralis ved 
Stræte utviklet kriterier for utvalg av potensielle kandidater for intervju, og prosjektets øvrige 
forskere ga respons på kriteriene før de endelig forelå. Vi forskere valgte å spisse utvalget av 
kandidater inn mot bedrifter i verdikjedene som mest sannsynlig var orientert mot mulig 
samarbeid/synergi over til de to andre sektorene. Kriteriene for utvalg av kandidater lød: 
 personer i bedrift 
 personer med strategisk oversikt og innflytelse, men ikke nødvendigvis toppledere 
 en viss variasjon med hensyn til lokalisering 
 for skog: bedrifter innen tremasse og bedrifter innen mekanisk treforedling (sagbruk, bygg, mv.) 
 for jord: bedrifter innen fôrproduksjon og foredling 
 for havbruk: bedrifter innen oppdrett (forutsatt at de har integrert stor del av verdikjeden), samt 

eventuelt fôrbedrifter 
 sikre en variasjon blant bedriftene med hensyn til om bedriften har utviklingsressurser/-ansvar i 

egen virksomhet eller er tilknyttet et større konsern.  
I henvendelsen fra Stræte til de tre næringsaktørene Henriksen (havbruk), Wigelius (jordbruk) og 
Kinderås (skog) av 08.05.19, ble de gitt mulighet for eventuelt å komme med endringsforslag til 
kriteriene, og de ble bedt om å komme med 6-8 intervjukandidater fra sin egen sektor. Ettersom det 
skulle intervjues 3-4 personer fra hver sektor og vi skulle ha lister med dobbelt så mange kandidater, 
ville ikke de tre næringsaktørene kunne vite hvem vi intervjuet. Det ble etter hvert klargjort at 
informantenes bedrifter skulle være lokalisert i Trøndelag. Kandidatlister fra skogsektoren forelå 
06.06.19 og rommet 10 navn, listen fra havbruk forelå 13.08.19 og rommet 12 navn, og fra jordbruk 
forelå den 23.08.19 og rommet åtte navn.  Samtlige personer anført som kandidater, var menn.  
 
Vi valgte av ressurshensyn å begrense oss til å gjøre ni intervju, tre fra hver sektor. Stræte og jeg 
kom frem til hvem jeg skulle henvende meg til ved en blanding av strategiske valg, gitt hva vi ønsket 
svar på, og loddtrekning hvis kandidatene så noe like ut. Til tross for at de tre samarbeidende 
næringsaktørene hadde forsøkt å motivere personene på kandidatlistene til intervju forut for min 
henvendelse til dem, viste det seg ikke alltid å være nok. Noen av kandidatene fikk jeg aldri respons 
fra, og andre sa nei. Vi endte opp med åtte informanter fra de tre listene til prosjektets 
samarbeidende næringsaktører: tre fra havbrukssektoren, to fra jordbrukssektoren og tre fra 
skogsektoren. Den tredje fra jordbruk valgte Stræte og jeg ut ut fra vårt eget kjennskap til sektoren. 
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Det var på det tidspunktet fremdeles noen navn igjen på listen fra jordbruk, men vi mente at de ikke 
var helt optimale for de oppgavene intervjudelen av prosjektet hadde. Henvendelsesbrevet i sin 
generelle variant, dvs. uten personnavn, ligger i vedlegg 1.   
 
De ni informantene er alle menn, så i notatet bruker jeg «han» om dem. Alle kommer fra bedrifter 
som er del av større konsern, og konsernene har både nasjonal og internasjonal base. Dette 
innebærer at bedriftene er etablerte bedrifter. Avhengig av hvordan informantene regnet antall 
ansatte, kommer informantene fra næringsvirksomhet som har fra et titalls ansatte (bedriftstall) til 
flere tusen (konserntall). Informantene er bedriftsledere eller har andre lederposisjoner i den 
aktuelle bedriften. Det er et meget stort spekter av produkter de aktuelle bedriftene produserer, og 
det tilsvarende gjelder for hvilke råstoff de benytter. Alle de aktuelle bedriftene er lokalisert i 
Trøndelag, og de er relativt godt spredt i fylket. På grunnlag av trekk ved informantene og deres 
bedrifter kan jeg si at bredden og kompleksiteten i datagrunnlaget er ganske stor og god for 
kvalitativt forskningsarbeid. En annen side er selvsagt at det ikke ble rekruttert noen kvinner til 
kandidatlistene, og at det ikke lyktes meg å få informanter fra små, lokale bedrifter. Jeg antar at 
dette avspeiler virkeligheten. Eksempelvis kan det være slik at trøndersk næringsliv er fullt av 
mannlige ledere som er synlige for andre næringsaktører, og at små, lokale bedrifter har mindre 
kapasitet til deltakelse i forskningsprosjekt.  
 

2.2 Intervjuguide og intervju 
En intervjuguide er sett av spørsmål, og forut for etableringen av en intervjuguide forutsetter man 
hvor «stramt» intervjuguiden skal følges. Intervjuet med de ni informantene skulle være såkalte 
halvstrukturerte dybdeintervju. Dette innebærer blant annet at spørsmål blir formulert før intervju, 
men at man kan tilpasse formuleringen av det enkelte spørsmål og rekkefølgen på spørsmål etter 
den særskilte intervjusituasjonen – og da også etter informanten. Skulle det i løpet av intervjuet vise 
seg at den aktuelle informanten er særskilt opptatt av spesifikke tema intervjuguiden innbefatter, 
kan man som intervjuer velge å bruke mest tid på akkurat det og utelate annet. Det er også mulig å 
spørre om tema som ikke står i intervjuguiden, kan hende fordi informanten selv tar opp noe som 
ikke er dekket av intervjuguiden. Dette gir at ikke alle spørsmål blir stilt samtlige informanter, men 
det gir stor mulighet for en forsker å få innsikt i det genuine ved informanten og informantens 
perspektiv.    
 
Den særskilte intervjuguiden som ble brukt ved intervjuene av de ni informantene, ble utformet 
gjennom en prosess hvor prosjektets øvrige, relevante forskere og prosjektets medvirkende 
næringsaktører ble invitert til å gi tilbakemelding. Tema som skulle inngå i intervjuguiden, var 
definert av prosjektbeskrivelsens utlegging om hva intervjudelen av prosjektet skulle behandle (se 
side 7). Det kom ingen responser fra næringsaktørene. Intervjuguiden var ferdig etablert 16.06.19. 
Intervjuguiden ligger ved notatet som vedlegg 2.  
 
Intervjuene ble gjennomført i perioden 19.06.19 – 01.10.19, hvorav seks fra og med september. 
Intervjuene ble gjort over telefon, og intervjuene hadde en introduksjon før vi satte på opptakere. Vi 
hadde forespeilet informantene en varighet på 1-1,5 time. Det korteste intervjuopptaket er på 46 
minutter, det lengste er på 1 time og 25 minutter. Bare to opptak varer under én time, resten ligger 
rundt 1 time og 20 minutter. Intervjuopptakene er transkribert, dvs. skrevet ut som tekst, og teksten 
er anonymisert. Under gjennomføring av intervjuene ønsket vi å være to forskere for å sørge for 
optimal viten om den aktuelle sektoren. Jeg deltok i og ledet samtlige intervju. Espen Carlsson, TFoU, 
deltok på to av intervjuene på jordbruk og alle de tre på skog, mens vansker med teknologien gjorde 
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at han ikke kunne delta i det tredje på jordbruk. Magnus Stoud Myhre, Sintef, deltok på samtlige tre 
intervju på havbruk. Under intervjuene satt informanten og vi forskere på ulike steder i landet. For 
forskernes del var det snakk om å delta fra henholdsvis Steinkjer, Tromsø og Trondheim. Vekslingen 
mellom oss forskere i intervjuingen fungerte, i min vurdering, svært tilfredsstillende. Fra og med 
andre intervju gjennomførte vi intervjuene ved å ha følgende rekkefølge på intervjuguidens 
spørsmål: Spørsmål 1, spørsmål 5 og 6, og så spørsmål 2, 3 og 4. (Om årsaken til dette, se under 
overskriften «Fremtidsmuligheter for på-tvers-samarbeid».)  
 
Intervjuene hadde noen forutsetninger i tillegg til de som allerede er omtalt når det angår gjennom-
lesing av intervju og dette notatet (se side 5), personvernlovgivningen og valg av intervjumetode. Én 
av disse forutsetningene var at vi ikke skulle snakke om bedriftssensitiv informasjon. En annen 
forutsetning var at informantene skulle ha anledning til å snakke ut fra egen bedrift, egen sektor og 
det de for øvrig måtte vite om det som eventuelt foregikk eller kunne tenkes å foregå på tvers av 
sektorene. Det innebar at de også kunne snakke ut fra det de eventuelt måtte kjenne til med 
utgangspunkt i sine privatliv. De to siste forutsetningene jeg skal nevne følger av bruken av halv-
strukturerte dybdeintervju som intervjumetode. For det første innebærer det at vi som forskere 
kunne spørre mange oppfølgende spørsmål for å få best mulig grep om informantens forståelse og 
innsikter. For det andre innebærer det at intervjuene bærer preg av å være samtaler. Det forplanter 
seg selvsagt til transkribsjonene ettersom det å transkribere innebærer at alt som sies muntlig, 
kommer som tekst. Det muntlige preget reflekteres i sin tur i de lengre, innfelte sitatene som notatet 
presenterer. Slik må og bør teksten være for å være tettest mulig opptil intervjudataene og levd liv. 
Det mener jeg som en dypt kvalitativt orientert forsker. Andre kan ha andre vurderinger.  
 
I overgangen først fra intervju til transkribsjoner, dernest fra transkribsjoner til tekst i notatet, følges 
visse konvensjoner. Det er mange måter å transkribere på. Den måten som er gjennomført for de ni 
intervjuene, er en relativt enkelt variant sammenliknet med for eksempel hva språkforskere fordrer. 
Transkribsjonen for de ni intervjuene tar med alt som ble sagt og det slik som det ble sagt. Det 
innebærer at også samtlige «hm», gjentakelser og feilsnakking er med. Videre legger transkribøren 
inn indikasjoner på pauser, vektlegginger og latter. I sitatene i notatet vil dette kunne markeres med 
følgende tegn: 
 … :  Transkribøren har indikert at det er en pause i ytringen eller mellom ytringer 
 STORE BOKSTAVER : Transkribøren har indikert at det er utheving 
 (ler litt) : Transkribøren har indikert at den personen som snakker forut for «(ler litt)», ler noe. 
Når jeg som forsker så transformerer transkribsjonene til tekst i en publikasjon, kan jeg følge andre 
konvensjoner. For å gjøre sitatene lettere å lese, har jeg fjernet en del såkalte samtaleopprett-
holdende elementer og unødvendige småord og gjentakelser. «Ja» i begynnelsen av en setning kan 
være et samtaleopprettholdende element, og ikke et bekreftende «ja». «Så» kan være et 
unødvendig småord i den forstand at det ikke er meningsbærende, i motsetning til hvis «så» sier noe 
om eksempelvis grad – som i «så lite». At jeg har fjernet dette, vil ikke gå frem av sitatene i notatet. 
Andre ganger vil det gå frem at jeg i overgangen fra transkribsjon til sitat har gjort noe med 
transkribsjonen. Da vil det stå følgende indikasjoner på dette: 
 […] : Jeg har fjernet noe fra transkribsjonen 
 [hans bedrift] : Jeg har lagt til noe til transkribsjonen, og det jeg har lagt til er teksten i firkant-

klammene 
 [J] : Jeg har gjort om en liten bokstav til en stor bokstav 
 [a] : Jeg har gjort om en stor bokstav til en liten bokstav. 
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2.3 Analyse 
Av økonomiske årsaker er det bare jeg som har stått for analysen. For meg som antropolog, er 
analyse å tolke hva dataene sier – både eksplisitt og implisitt. Det innebærer at jeg forsøker å finne 
meningen i det dataene rommer. Jeg gjør dette ved å gå gjennom lydopptak og transkribsjoner flere 
ganger. Jeg begynner først med å la dataene «snakke til meg» uten at jeg søker etter noe spesielt, 
senere «spør» jeg inn i datamaterialet etter visse tema. Hvor grundig jeg gjennomfører disse to 
prosessene, er avhengig av den tidsressursen som er satt av til arbeidsstykket. I forbindelse med 
dette notatet har jeg hatt begrenset økonomisk rom til å søke etter mening, men har vært nødt til å 
gå mer rett på for å finne svar på det intervjudelen av prosjektet skal besvare.    
 
For datasettet bestående av ni intervju har jeg spurt inn i materialet etter følgende: 
 Er det noe informanten tilkjennegir om seg selv som er relevant for det intervjudelen skal 

besvare? 
 Hva tilkjennegir informanten om bedriftens eget råstoff og restråstoff? 
 Er det noe annet om informantens bedrift som er relevant for det intervjudelen skal besvare? 
 Hva tilkjennegis om kulturforskjeller mellom sektorene? 
 Hva tilkjennegis om samarbeid på tvers av sektorene nå? 
 Hva tilkjennegis om samarbeid på tvers av sektorene fremover? 
 Er det annet som er tilkjennegitt som er relevant for det intervjudelen skal besvare?  
Bruken av verbet «tilkjennegir» her innebærer at informantene både kan si noe eksplisitt eller for 
eksempel gi uttrykk for noe gjennom stemmebruk.  
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3. Resultat 
Resultatdelen av notatet starter i det nåtidige, og da med dagens situasjon for informantenes 
bedrifter når det angår råstoff, restråstoff og samarbeid på tvers av sektorene havbruk, jordbruk og 
skog. Av intervjuene gikk det frem at det var høyst varierende hvilken næringsmessig egenerfaring 
informantene hadde med de to sektorene man selv ikke tilhørte. Noen hadde knapt noe slik 
egenerfaring, andre hadde ganske mye. Noe annet tror jeg ikke var å forvente i og med at 
bioøkonomisk tenkning i betydningen av samhandling på tvers av ulike sektorer, fremdeles må 
kunne sies å være i sin spede begynnelse. Etter å ha presentert det nåtidige, går jeg til hva 
informantene tilkjennega om muligheter fremover for tverrsektorielt samarbeid. De to siste delene 
tar for seg det informantene tilkjennega om mulige barrierer for på-tvers-samarbeid, det være seg 
kulturforskjeller eller andre beskrankninger. 
 

3.1 Nåsituasjonen for råstoff og på-tvers-samarbeid 
Under denne overskriften skal jeg ta for meg hva informantene fortalte om råstoff og hva de 
formidlet om pågående samarbeid på tvers av sektorene. Gitt måten vi gjerne snakker på pr. dato, er 
råstoff det man bruker i produksjonen av noe – «råvaren» eller «innsatsfaktoren» som to av 
informantene konsekvent omtalte det som – men også rester fra egen produksjon. Det vil si det som 
nå omtales som «restråstoff» eller «restprodukt» som en tredje informant gjennomført betegnet 
det. Vi skal nedenfor se at man hadde noe som fremdeles må kunne kategoriseres som «avfall» i den 
forstand at bedriftene måtte betale for å bli kvitt det. Med hensyn til termen «råstoff» strevde ikke 
informantene med å forstå hva vi spurte om, og vi forskere hadde heller ikke særlig vansker med å 
forstå dem. Uavhengig av ordbruk så dreier jo dette seg i bunn og grunn om forståelser om hva som 
kommer inn for å bli benyttet til produksjon, hva som brukes i produksjon, hva som ikke brukes i 
produksjonen og hva som gjøres med det bedriften selv ikke bruker.  Noe mer krevende kunne det 
være hvordan man skulle oppfatte uttrykket «på-tvers-samarbeid». På den ene siden, hvis en bedrift 
i utgangspunktet ikke var så enkel å plassere inn i den ene, andre eller tredje sektoren, hvordan 
skulle man da begripe formuleringen «på tvers»? Den aktuelle informanten var velvillig innstilt, så 
han svarte så godt han kunne på det vi spurte om, men da ut fra den sannhet at bedriften var inne 
på alle sektorer med det de produserte.  På den andre siden, når er noe «et samarbeid»? En av 
informantene satte fingeren rett på definisjons-utfordringen da han i annet høve svarte på et av 
spørsmålene våre: «Samarbeider mest med [i egen sektor]? Nei… Direkte samarbeid har vi vel ikke 
med noen. Vi kjøper jo tjenester, vi.» Ut fra det informanten fortalte er det godt mulig for meg å 
anta at noen av disse tjenestekjøpene også rommet mye samarbeid, men han forsto det ikke som 
samarbeid, han forsto det som kjøp. Andre informanter snakket imidlertid om «samarbeid» selv om 
det formodentlig var noe «kjøp», dvs. finansielle transaksjoner, involvert.  I intervjuene lot vi 
forskere informantene avgjøre hva som skulle være å forstå som «samarbeid», og vi problematiserte 
det heller ikke. I notatet presenterer jeg det informantene selv forsto som «samarbeid», ikke det jeg 
eventuelt måtte kunne analysere frem som samarbeid uten at informantene omtalte det som 
nettopp det.  
 

Om bedriftenes eget råstoff og restråstoff nå 
Både antallet av ulike råvarer bedriftene brukte og typen råvare, varierte sterkt. Det kunne være fra 
én type råvare til flere titalls. Det kunne være alt fra det mer mikroskopiske solsikkeprotein til de 
større tømmerstokkene; det kunne være det som kom fra den biotiske verden, som storfe, til det 
som kom fra den abiotiske, som rustfritt stål; det kunne være «halvfabrikata», som trelast, eller 
restprodukt fra andres produksjon, som betepulp; det kunne komme fra Norge, eksempelvis 
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settefisk, fra Europa, eksempelvis rapsekspelder, eller fra den større verden, eksempelvis menhaden 
fra USA.  
 
Tilgangen på råvarer fremsto som bra i intervjuøyeblikket, i alle fall i den forstand at det ikke var 
noen av informantene som signaliserte at den var prekær eller anstrengt. Råvaretilgangen syntes å 
være noe avhengig av hvilke sektor man tilhørte, og videre hvilke mer spesifikk del innenfor den 
aktuelle sektoren. En informant fra jordbrukssektoren kunne fyndig formulere følgende om egen 
råvaresituasjonen: «[D]en er god, den.» En informant fra en annen del av sektoren nyanserte noe: 
På noen dyreslag var det overskudd, mens det på andre var prognosert underskudd. Fra skog-
sektoren fikk vi høre om den, for meg, velkjente utfordringen i Trøndelag med tilgangen på lokalt 
tømmer til tømmerindustrien1. Det hadde heldigvis bare vært «nære på innimellom» at 
informantens egen bedrift lenger oppe i verdikjeden hadde vært nødt til å hente innsatsfaktoren fra 
andre steder i landet. De hadde «i LITEN grad […] vært utfordret på det hittil», sa han. For tømmer-
industrien vil kjøp av ikke-lokalt virke blant annet være et kostnadsspørsmål ettersom det vil gi økte 
transportkostnader. Ekstra kjøpskostnader vil også kunne slå inn for enkelte typer bedrifter innen 
havbrukssektoren. Da en av informantene derfra ble spurt om hvorfor bedriften i egen produksjon 
ikke brukte mer av alt det restråstoffet fra havbrukssektoren som fantes og som nå blant annet gikk 
til dyrefôr, var svaret «pris». De ønsket seg «mye mer» slik råvare, ifølge ham, men pelsdyrbransjen 
«har litt bedre betalingsvilje enn oss»2.  For øvrig, det var ingen av informantene som nevnte at 
deres bedrift hadde stort behov for en variant av råvare som pr. dato kun fantes som et udefinert 
fenomen og ikke som et produkt prissatt i et marked. Kan hende skyldtes det at vi ikke spurte 
spesifikt om det, eller kanskje kom det inn under den mer bedriftssensitive informasjonen vi hadde 
sagt at vi ikke skulle berøre. En tredje mulighet er at informantene forsto termene 
«råvare»/«råstoff» nettopp som noe som var prissatte markedsprodukter.    
 
Informantene syntes å forholde seg svært aktivt til restråstoff fra egen bedrift. Som en informant 
poengterte da han ble spurt om forbedret ressursutnyttelse var en mulighet for samarbeid på tvers 
fremover: «Det er det vi holder på med hver dag, vet du.» Og slik hørtes det også ut både på ham og 
andre informanter. Det som kunne gå til energi, virket å gå til det – om det så var basert på avskallet 
havre inn til eget konserns kjeler, trelast-kapp og -avfall inn til egen bedrifts fyrkjele, eller over-
skuddsvarme tilbakeført for bruk i egen produksjonsprosess. Feilproduksjon av fôr kunne, hvis det 
ble gitt tillatelse3, tas inn igjen i ny egenproduksjon. Rester fra egen produksjon ble sendt til andre 
bedrifter i konsernet som råvarer for nye produkter eller solgt til eksterne. Gode eksempler på det 
siste fra skogsektoren var industriflis, kutterspon, sagflis og bark, solgt som det var eller videre-
utviklet før salg.  Det var imidlertid også klart at informantene for noen varianter av restråstoff så at 
restråstoffet gjerne skulle ha blitt utviklet slik at man fikk høyre pris i markedet for det (eksempelvis 
bark og fisk som dør i nota eller på settefiskanlegg). Videre, det fantes noe bedriftene pr. dato rett 
og slett måtte betale for å bli kvitt. For en av bedriftene var det Norsk Gjenvinning som tok seg av 
dette avfallet. Vi spurte den aktuelle informanten om det var mulig å tenke seg at dette som Norsk 
Gjenvinning tok seg av kunne «gjøres til noe», som jeg formulerte det. Det så ikke informanten for 
seg. Han svarte:  

                                                           
1 Det var denne utfordringen som i sin tid var utgangspunktet for etableringen av samarbeidsforumet 
«Skognæringa i Trøndelag» på begynnelsen av 2000-tallet, som senere utviklet seg til å bli Arena Skog, og som 
pr. 2020 er utviklet ytterligere til å bli WoodWorks! Cluster.  
2 Pelsdyrhold ble i juni 2019 vedtatt forbudt fra 2025. Hvilke konsekvenser dette eventuelt ville kunne få for 
prisen på restråstoffet, ble ikke berørt i intervjuet. Intervjuet fant sted i september 2019.  
3 Jeg antar at det er snakk om tillatelse fra Mattilsynet. 
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For oss så handler det om å minimalisere avfallsmengden som Norsk Gjenvinning i dette tilfellet skal håndtere for 
oss. Jeg klarer ikke å se at VI skal kunne ha noen systemer hvor vi tjener penger på det, nei. Det er mer snakk om 
– for oss da – å sørge for å få til en kostnadsbesparelse, og det ligger ikke noen inntektsmulighet i det, sånn som 
jeg ser det. 

 
Å si at informantene forholdt seg svært aktivt til bedriftens restråstoff, er ikke det samme som å 
hevde at de ikke hadde restråstoff de ikke benyttet. Avfallet nevnt over er et eksempel, et annet er 
avdamp. Om egen bedrift sa en informant (jord): «Det er jo enorme volum som blir da dampa ut» fra 
tørkene, «det er et rent energitap som vi bare må regne med. Men vi prøver å begrense det, vi gjør 
jo det». Dampen kunne ha vært forsøkt kondensert, da kunne vannet ha vært tatt tilbake i vaske-
prosessene deres. Nå hadde de dog mer enn nok, tilsynelatende også investeringsmessig, med å ta 
tilbake det i prosessene sine som var rent vann slik at de slapp å bruke nettvann. Hva så med 
trønderske bedrifters avfallsvann? Der var det mye som kunne ha vært hentet ut uansett sektor, 
ifølge en annen informant (havbruk).  Han snakket om «tapte råstoff eller avfall, finere avfall som er i 
en væskefase, altså i vann da», og det kunne komme både fra rengjøringssystemer og produksjons-
systemer. En tredje informant (skog) mente at «alle disse aktørene her [i de tre sektorene] har 
restprodukter». Han fortsatte:   

Men jeg ser at ... om 10 år så burde – så bør det ikke finnes noe restprodukt igjen fra disse virksomhetene her. 
Det burde være brukt til et eller annet fornuftig... Akkurat HVA, det tør jeg ikke si nå. Men det BURDE være et 
potensiale. 

 

Om bedriftenes samarbeid på tvers nå 
Da informantene ble spurt om bedriften samarbeidet på tvers for tiden, måtte de ta stilling til om 
det de holdt på med faktisk var samarbeid. I tillegg graderte enkelte informanter samarbeid etter 
involvering. En informant benyttet formuleringen «direktesamarbeid», som om han differensierte 
mellom «direktesamarbeid», «direkte samarbeid» og kan hende «indirekte samarbeid». I 
intervjuene var det ikke rom for å gå inn på slike språklige nyanser, men ut fra hva han snakket om i 
forlengelsen kunne «ikke direktesamarbeid» være knyttet til a) at det var andre enheter i konsernet 
(og ikke egen bedrift) som var med i samarbeidet, eller b) at man bare leverte inn noe (eksempelvis 
råstoff/restråstoff) til et samarbeid uten at man for øvrig deltok. Samme informant brukte også 
termen «formelt samarbeid» og en formulering om å ikke være prosjekteier. Slik jeg tolker 
informanten, innebar formelt samarbeid for ham mer involvering i det aktuelle samarbeidet enn hva 
et uformelt samarbeid gjorde, og tilsvarende for det å være prosjekteier/ikke prosjekteier. En annen 
informant trakk frem at selv om hans bedrift ikke samarbeidet på tvers bedriften sett «isolert», så 
var både egen bedrift og «søsterbedriftene våre noe mer knytta opp mot aktører» innen jordbruk og 
havbruk gjennom «Skognæringa i Trøndelag og det Arena Skog-prosjektet». Jeg skal i det kommende 
ikke bry meg om disse involveringsgradene. Når det gjelder bedrifters mulige deltakelse i 
henholdsvis Arena Skog (nå WoodWork! Cluster) og NCE Aquatech, lar jeg det stå ukommentert fordi 
det faller utenfor notatets oppgaver.  
 
Enkelte informanter berettet om flere tverrsektorielle samarbeid bedriften var involvert i, andre 
formidlet ikke noe om det. Videre, noen av informantene fortalte om det samme samarbeidet, men 
da sett fra de respektive bedriftenes perspektiv. Å formidle fra disse samarbeidene er krevende for 
meg gitt at jeg skal ta hensyn til personvernet. Jeg velger derfor å presentere de aktuelle 
samarbeidene svært kort, og da ut fra hva det var samarbeid om uten å forbinde det med spesifikke 
bedrifter.  

 
Fire av de omtalte samarbeidene dreide seg om produktutvikling. Her inngikk «Foods of Norway» sin 
aktivitet. Ifølge nettsiden til prosjektet er gjærbasert encelleprotein noe av det Foods of Norway 
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arbeider mest med, men mer generelt formulert utvikler prosjektet nye fôrprodukter fra skogbruk, 
jordbruk og marine ressurser4. Et annet fôrprosjekt ble nevnt av informantene. Dets formelle navn 
er, ifølge et oppslag hos Landbruksdirektoratet, «Utnyttelse av lokale marine råvarer i fôr til 
kylling»5.  De lokale marine råvarene kunne være slikt som lakseavskjær, hode, spord, og spørsmålet 
var om det var mulig å finne nye aspekter ved disse råvarene som kunne gi «konkrete uttrykk på 
kyllingfileten» som hadde en verdi.  I forbindelse med samme prosjekt ble det også snakket om 
muligheten for å bruke makroalger (tang eller tare) som fôringrediens. Jordforbedringsmateriale var 
den tredje produktutviklingen som ble berørt. Både slam fra fiskeoppdrett og treforedlingsindustrien 
inngikk i beretningene om dette, og produktutviklingen ble knyttet til behovet for å erstatte bruken 
av torv.  Den fjerde omtalte produktutviklingen var relatert til den oljebaserte superabsorbenten, og 
da nærmere bestemt den «food paden» som ligger inni emballasjen under ferskt kjøtt eller fersk fisk 
når man kjøper det i butikk. Målet var å produsere en mat-pute «med mekanisk masse … som er da 
nedbrytbar».  
 
Samarbeidene nevnt i avsnittet over vedrører i visse henseender bedre ressursutnyttelse. Et annet 
samarbeid av denne typen var bedrifters gjensidige utnyttelse av hverandres restråstoff. Den ene 
bedriften hentet ut varme fra den andres avfallsvann: Det holdt 37 grader og det ble varmeutvekslet 
med bedriftens inngående ferskvann («råvann») som ble benyttet i produksjonen, og det for å 
opprettholde en jevn produksjon året rundt. For den andre bedriften kunne det bli snakk om å hente 
ut slam fra den første bedriften, og da til bruk i den andre bedriftens produksjon av biogass for 
energi til egen fabrikk.  
 
Øvrige samarbeid på tvers anført i intervjuene var samarbeid om å greie «å opprettholde ei linje 
[videregående skole] for kjemiprosessfag i norddelen av Trøndelag», og samarbeid om å utvikle 
prosessutstyr tilpasset både «fisk- og kjøttindustrien» i et særskilt firma hvor eget konsern var 
medeier. I tillegg, det var til «landbruksindustrien» en av fiskeoppdretts-aktørene så da den/det 
aktuelle bedriften/konsernet for noen år tilbake måtte automatisere for å kompensere for de ekstra 
kostnadene vis-à-vis konkurrenter det innebar å produsere (videreforedle) i Norge. For, som 
informanten sa, «mye på slakteri og sånn i landbruket er jo automatisert og fungerer veldig bra». Til 
slutt, en informant påpekte for egen bedrifts vegne at de gjennom det de deltok i også hadde 
kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring på tvers. Den påpekningen kan sannsynligvis 
gjøres gjeldende òg for de øvrige tverrsektorielle samarbeidene informantene nevnte.    
 
Når jeg går gjennom det informantene fortalte om pågående (eller tidligere), tverrsektorielt 
samarbeid, ser jeg at samarbeid på tvers av sektorene havbruk, jordbruk og skog med hell kunne ha 
vært grepet og begrepet på systemnivå. Det var nemlig slik at i alle fall enkelte varianter samarbeid 
på tvers, var knyttet til egen bedrifts lokalisering og hvilke andre bedrifter som var lokalisert rundt 
den og i hvilke avstand. Det jeg videre hører i intervjuene er at hva man selv holdt på med på tvers, 
kunne være knyttet både til hvilke andre bedrifter som faktisk fantes og hva andre eventuelt måtte 
holde på med av utvikling av nye produkter eller produktingredienser. Hadde for eksempelvis 
Jordfabrikken AS på Levanger ikke eksistert, hadde det formodentlig vært mer krevende å få til noe 
på mulig jordforbedringsmateriale; og hadde noen kan hende tatt tak i å bruke aske som innblanding 
i asfaltproduksjon, så hadde det kunnet gi muligheter for ens egen bedrift.  Det jeg her sier er også å 
peke på at en utvikling av samarbeid på tvers av sektorer i Trøndelag, trolig ikke vil være noen lineær 

                                                           
4 Hentet 06.02.20 fra https://www.foodsofnorway.net/  
5 Landbruksdirektoratet datert 12.02.19, hentet 21.04.20 fra https://www.landbruksdirektoratet.no/no/fou-
midler/jordbruks-og-matforskning/forskning-ti-nye-prosjekt-innvilget 
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utvikling, men heller være knyttet til såkalte positive tilbakemeldingssløyfer og emergente prosesser 
– det vil si selvforsterkende og voksende. På godt norsk vil det innebære: Jo mer det er, jo mer blir 
det, og det i økende fart. Det kan dog bremses av aspekter ved den bedriftsvirkeligheten jeg skal ta 
opp senere.   
 

3.2 Fremtidsmuligheter for på-tvers-samarbeid 
Hvilke muligheter informantene så for seg fremover for samarbeid på tvers av sektorene havbruk, 
jordbruk og skog i Trøndelag, for egen bedrift eller sektorene, var de viktigste spørsmålene i intervju-
guiden (se vedlegg 2). I intervjuguiden står disse spørsmålene som henholdsvis nummer 5 og 6, det 
vil si de to siste spørsmålene før avslutningen. De kom såpass seint fordi vår logikk tilsa at vi først 
måtte vite noe om den aktuelle bedriften, dens nåsituasjon for samarbeid innad i egen sektor og 
med andre sektorer, før vi beveget oss over til fremtidige muligheter – og da var det for oss naturlig 
å starte med mulige, kommende samarbeid innad i informantens egen sektor. Det ble raskt klart at 
rekkefølgen av spørsmål måtte justeres. I henvendelsesbrevet (se vedlegg 1) hadde vi sagt at 
intervjuet kom til å vare 1-1,5 time, og under intervjuene holdt vi forskere hardt på at intervjuene 
ikke skulle overstige den antydede tidsbruken.  Vi visste jo at informantene var svært travle og 
hadde stillinger som gjorde at møtekalenderne deres gjerne var fulle. Allerede i første intervju gikk 
det opp for oss forskere at revidering måtte til, og det var den aktuelle informanten som mot slutten 
av samtalen formulerte behovet for endring. Som han sa, vi forskere hadde nok tilegnet oss mye 
kunnskap om bedriftens hans, dens «produkter og marked og verdikjede», men han hadde forventet 
å bli utfordret enda mer på det vi tok opp på slutten, nemlig «dette her med samarbeid […] og 
hvordan får man til noe sammen». I de senere intervjuene justerte vi derfor spørsmålsrekkefølgen 
og vi «pumpet» informantene mer om mulige, tverrsektorielle samarbeid fremover.  Fra og med 
andre intervju spurte vi først spørsmål 1 i intervjuguiden, deretter spørsmål 5 og 6, og så spørsmål 2, 
3 og 4.  Når vi kvalitative forskere «pumper» informanter, graver vi dypt i deres forståelser og 
innsikter, og vi spør da kan hende om forhold de knapt har tenkt på i sakens anledning. Av intervju-
guiden går det frem at vi allerede hadde tenkt ut ganske mye vi kunne spørre om. Spørsmål 5 
rommet både åpne og lukkede spørsmål. Det åpne var: «Hvilke muligheter ser du/bedriften for 
samarbeid på tvers av sektorene fremover?» De lukkede var knyttet til spesifikke tema. Spørsmålene 
hadde en introduksjon som lød: «Vi vil gjerne spørre deg spesifikt om noen mulige områder for 
samarbeid.» Deretter kom spørsmål om følgende tema: produktproduksjon; produktutvikling; 
forbedret ressursutnyttelse; teknologiske løsninger og teknologioverføringer; digitalisering; logistikk 
og distribusjon; kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring; marked og markedsføring. Gitt 
det den første informanten hadde påpekt, kunne vi trygt spørre om enda flere tema. Til 
intervjuguiden tilføyde vi derfor spørsmål om automasjon og sporing.  
 
Vi brukte mange innganger for å forsøke å finne ut hva informantene kunne se for seg av mulige, 
tverrsektorielle samarbeid fremover. Vi hadde det åpne spørsmålet og de lukkede spørsmålene om 
de 10 temaene omtalt i avsnittet over. Vi hadde intervjuguidens øvrige spørsmål, eksempelvis om 
bedriftens eventuelle utfordringer kunne ha vært løst gjennom slikt samarbeid. Videre, måten vår å 
gjennomføre intervjuene på signaliserte at vi søkte i alle retninger etter muligheter: Underforstått er 
det nemlig det som signaliseres med de 10 temaene spurt om. I tillegg er det slik at selv om vi spurte 
om disse temaene som såkalte lukkede spørsmål, dvs. at de kunne besvares med «ja» eller «nei», 
kunne spørsmålene også gjøre at informantene kom opp med konkrete idéer med utgangspunkt i 
dem.  Alle informantene ble ikke spurt om alle temaene, det var avhengig av eksempelvis hvordan 
samtalen forløp eller trekk ved bedriften og dens produkter. I tabell 1 går det frem i hvilke intervju 
de 10 temaene ble tatt opp, det være seg ut fra at vi spurte om det eller ut fra at informanten selv 
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tok det opp. Som det skulle gå frem av tabell 1, temaene er bredt og omfattende behandlet i 
intervjuene.  
 

Tabell 1: Oversikt over spesifikke tema behandlet i intervju etter temaet. Fordelt ut fra sektorer og 
informanter 

 
 
Den generaliserte oppsummeringen av det de ni informantene formidlet til oss, er at ingen enkeltidé 
eller ett særskilt tema av de i tabell 1 fremstår som en unisont fremsatt fremtidsmulighet. Ei heller 
kom det noe slikt fra et betydelig flertall. Det verken med utgangspunkt i egen bedrift, egen sektor 
eller også bare de to øvrige sektorene. Gitt at det er så oppe i tiden, var selvfølgelig flere informanter 
innom «trær til fôr» og «slam til jord», som en informant omtalte det. På den ene siden var 
imidlertid dette noe enkelte informanter allerede var involvert i. På den andre siden var det 
informantene sa gjerne generaliserte betraktninger uten nye, konkrete tanker om hvordan man 
kunne få trær til å bli fôr og slam til å bli jord. Om informantene faktisk hadde fortalt det til oss 
forskere hvis de hadde hatt slike konkrete tanker, fremstår for meg som høyst usikkert, 
informantene kunne da ha forstått det som bedriftssensitiv informasjon vi ikke skulle komme innom. 
Når det gjelder intervjuguidens spørsmål om hvorvidt bedriftens utfordringer kunne ha vært løst 
med tverrsektorielt samarbeid, spurte vi tre informanter om det. De så ikke for seg at det var noen 
potensiell løsning. Trolig hadde bedriftene allerede hatt slikt samarbeid om informantene hadde 
trodd at det hadde gagnet.  
 

De særskilte fremtidsmulighetene informantene omtalte 
I datamaterialet er det to fremtidsmuligheter som ble snakket frem av de aktuelle informantene 
med større kraft enn andre muligheter. Dette kan selvfølgelig være knyttet til de spesifikke 
personenes personlighet, talestil og formuleringsform, men det kan også være relatert til en større 
entusiasme for og tro på det det var snakk om. Den ene tanken har jeg valgt å presentere senere 
under overskriften «Andre beskrankninger for samarbeid på tvers av sektorene?» Det fordi jeg ut fra 
det informanten sa vektlegger hvor mye som må til for å få til store prosjekt, mens jeg nedtoner 
potensialet de har hvis de blir vellykket. Den andre tanke var knyttet til fermentering av sukker.  
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Utgangspunktet for den aktuelle informanten (havbruk) som snakket om sukker-fermentering, var at 
det i produksjonen av fiskefôr var ønskelig med mer råvarer fra single celle-kilder. Han fortsatte ved 
å utdype om single-celle-kildene:  

Det vil si protein og fett fra fermentering av mikroorganismer, bakterier og gjær og alger. Og bakterier og gjær og 
alger har EN ting til felles, og det er at alle kan bli fermentert på sukker – karbohydratkilder. Og EN ting som norsk 
skog- og jordbruk har til felles, er at de har et veldig stort overskudd av restråstoffer som inneholder sukker. Så 
det vil si strå og skogavfall, avfallsstrømmer fra pellets ... Altså sånne skogpellets ... Der er det veldig mye 
fermenterbart sukker som pr. i dag er ikke utnyttet. Og vi føler at i og med at logistikken i Midt-Norge er allerede 
ganske satt opp – fint satt opp for ... transport på veier og sjø, at det burde vært mulighet for å ha flere 
bioraffinerier i Midt-Norge, som produserer protein og fett og andre kjemikalier til både humankonsum, pet food 
og fiskefôr. Og det som er så fint med skog og jordbruk, det er at jordbruk – du får stort sett veldig mange av 
disse restråstoffstrømmene på EN gang. Det er på høsten. Ikke sant – når du skal høste inn ... avlinger. Mens skog 
er der hele året rundt. […] Det er mye lettere også å lagre skogråstoffene enn jordbruksproduktsprodukter, som 
egentlig alt går til humankonsum. Men vi spiser ikke skog foreløpig. Så – nei, vi føler at råstoffgrunnlaget – hvis 
man kombinerer jordbruksavfall, skogbruksavfall og kanskje til og med litt – noe tang og tare fra kysten, som har 
også veldig fine fermenterbare sukker og interessant komponenter som kan tas ut og brukes i fôr og til menneske 
... anvendelse i kosmetikk og mat og finkjemikalier og så videre, så kan du ha en levedyktig – et levedyktig 
konsept på midt-norske bioraffinerier… på tvers av sektorene. 

Vi spurte ham om hva han mente med at logistikken i Midt-Norge var «fint satt opp». Svaret hans 
var at «vi har mange gode havner i Midt-Norge, mange gode dypvannskaier» og at «ganske mange 
skogbedrifter har tilgang til dypvannskai». Dermed var det, slik han så det, «mulig å frakte store 
kvantum med restråstoff» både i Trondheimsfjorden og via «veibanen og E6 og E39». Senere i 
intervjuet kom informanten tilbake til fermentering av sukker da vi spurte mer om mulig, 
tverrsektorielt samarbeid: 

Det jeg vil egentlig se først og fremst er en studie som ser på hvor mye fermenterbart sukker har VI i Midt-Norge, 
og hva slags sukker ER det. Altså en […] mulighetsstudie for hvor mye eventuelt gjærprotein kunne vi produsert, 
hvis man tar og ser på Foods of Norway-resultatene og tar det som ligger i offentlig arena som utgangspunkt ... 
Hva kunne – hvordan kunne det ha sett ut? ... DET hadde vært EKSTREMT interessant, først og fremst å se hvor 
mye kunne vi produsert. 

Det er et poeng å få med seg at informanten her tok utgangspunkt i det av Foods of Norway-
resultatene som allerede var offentlig tilgjengelig, dvs. at en slik studie ikke fordret at man deltok i 
Foods of Norway eller at man kom inn på bedriftshemmeligheter. «Dette føler vi egentlig […] 
begynner å bli en lavt hengende frukt» for «skogindustrien og jordbruk», sa han, og så for seg at 
egen bedrift kunne ha en rådgivende rolle i en slik studie.   
 
Andre idéer om mulige samarbeid på tvers av sektorene fremover, ble som regel kortere formulert. 
Jeg skal referere til fem muligheter6.  De to sist presenterte idéene kom som direkte respons på våre 
spørsmål knyttet til temaene i tabell 1.   
1. Politisk arbeid vedrørende arealbruk og arealtilgang: Argumentet til den aktuelle informanten 

(havbruk) tok utgangspunkt i at havbruk, jordbruk og skog bruker arealer i sine produksjoner. 
Han så for seg at «det å bruke natur til produksjon» ville være «utfordrende for alle disse her 
næringene fremover» gitt at enkelte deler av samfunnet ønsket å konservere areal. Han trodde 
det var helt nødvendig «å vise at du trenger arealer for å utvikle en produksjon som både 
sysselsetter folk og skaffer inntekter til både land og folk». Næringsaktørene måtte belyse hva 

                                                           
6 To av disse idéene vedrører matproduksjon, det er idéene om «Norges matproduksjonsklynge» og 
«Markedsføring av mat i Europa». 20.12.19 ble det offentliggjort at Trondheim og Trøndelag får statusen 
«European Region of Gastronomy» i 2022. Hentet 23.04.20 fra 
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/trondheim-og-trondelag-blir-europas-gastronomi-region-i-2022/  
De to aktuelle intervjuene ble gjort i september 2019, og den kommende statusen for regionen ble dermed 
ikke berørt i intervjuene.   
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næringene tapte ved verneplaner, mente han. På slutten av intervjuet kom han tilbake til dette: 
«Vi vil gjerne ha en klimavennlig utvikling, miljømessig god utvikling, men vi skal ikke – det skal 
ikke vises. DET tror jeg blir vanskelig. […] Det kommer til å vises noe vanvittig, for å si det sånn.» 

2. Samarbeid mellom jordbruk og skog om landbruksbygg: To informanter (skog) tok opp dette. 
«[Å] få til bygg av tre i landbrukssektoren er jo vi opptatt av, selvfølgelig», sa den ene, mens den 
andre påpekte at «vi kan jo være en leverandør inn på jordbruksbygg». Begge tilkjennega at det 
allerede pr. i dag var noe av dette, men det kunne bli mer av det og utviklet ytterligere. Da 
kunne man «i samarbeid og i enkeltprosjekter eller over tid samarbeide om å finne løsninger på 
en del ting», ble det poengtert av den ene informanten. Sistnevnte formulering må forstås ut fra 
hva denne informanten for øvrig fortalte om samarbeid med enkelte av bedriftens kunder som 
jevnlig hadde utbyggingsprosjekter. Det ga at man kunne «bygge tettere og mer konstruktivt 
samarbeid over tid», at man kom inn på et tidlig stadium av byggeprosessen, og at man kunne 
arbeide sammen «om forbedringer, både på produktet, på selve samarbeidsprosessen, og ikke 
minst da drive innovasjon» slik at bedriften for hver levering til den aktuelle samarbeids-
partneren gjorde ting smartere enn gangen før. I den inkrementelle (stegvise) innovasjonen 
skjedde erfaringsutveksling, kompetanseoverføring og læring. 

3. Norges matproduksjonsklynge (inkl. fôrproduksjon): Informanten (havbruk) var svært klar på at 
han mente det var kulturforskjeller mellom de tre sektorene havbruk, jordbruk og skog. Hans idé 
sprang ut av dette. Ifølge informanten ville det være «litt lurt» for å motvirke kulturforskjeller 
mellom sektorene, «å starte opp en klynge som går på tvers […] Norges matproduksjonsklynge 
[…] hvor fôr blir dratt inn også». Fôrsiden hadde veldig mye kunnskap, mente han, og den «er 
også veldig kyndig på teknologi». I tillegg hadde fôrsiden «systemer og en kultur på plass» som 
innebar at man kunne gjøre endringer veldig fort hvis den først bestemte seg for å gjøre noe. 
Man kunne gå fra konsept til produksjon i en resept på veldig kort tid hvis råvaren var 
tilgjengelig.   

4. Markedsføring av mat i Europa: Idéen kom opp da vi spurte informanten (havbruk) om han 
kunne se for seg noe samarbeid på tvers av sektorene fremover med hensyn til marked og 
markedsføring. Han hadde «veldig sterk tro på det norske jordbruket og de varene som de 
produserer». Varene var både arktiske og rene, påpekte han, og produksjonen ikke så industriell 
som i sentrale deler av Europa. Kvaliteten på norske landbruksprodukter var i seg selv noe han 
trodde var «et konkurransefortrinn som har stått seg godt i en konkurranse i Europa». I hans 
oppfatning var Trøndelag i ferd med å peke seg ut som en «ganske sterk matregion». Det ene var 
småprodusentene, lokalprodusentene, men det var også bedrifter med store volum-
produksjoner «som jeg tror det hadde gått an å samarbeide» med rundt dette. Da «kunne 
Trøndelag ha blitt et varemerke […] som det hadde vært tøft å gå til Europa med». Samarbeidet 
«kunne ha vært gjennom de distribusjonskanalene som fisk har», dvs. «inn mot de disse store 
kjedene som Aldi – kan du si, Carrefour og … Der tror jeg faktisk det er muligheter».  

5. Samarbeid om særskilt arbeidskraft: Idéen kom opp da vi spurte informanten (jord) om han 
kunne se for seg samarbeid med havbruk eller skog med hensyn til forbedret ressursutnyttelse. 
Han responderte med å påpeke at han med «ressurs» også tenkte på «bemanning. […] Ikke i 
produksjonen, men kanskje på vedlikehold … Automasjon … og mekaniske fag og sånt». 
Tenkingen hans var sterkt knyttet til at bedriften var lokalisert slik at relevant industri fra andre 
sektorer ikke lå langt unna. Én mulighet var å samarbeide på opplæringsløp på automasjon og 
tekniske fag. Han tenkte også på vedlikeholdsjobber og akuttjobber, som han sa. Han fortsatte: 
«Ja, det som går på prosessutstyr da. … Og kanskje bygg, eiendom, [v]aktmestertjenester, den 
typen ting.» Da hadde man kunnet fordele «kostnadene litt, så det hadde blitt mer 
kostnadseffektivt».  
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La meg nå gå gjennom noe av det informantene tilkjennega for de 10 temaene i tabell 1. Jeg 
inkluderer her bare det som ikke er omtalt andre steder i notatet eller som er høyst sporadisk 
berørt. Jeg slår sammen de to første temaene i tabell 1.  
 Produktproduksjon og produktutvikling: For disse to temaene ble bark til jord trukket frem av en 

informant fra skogsektoren. Den «veien», fra bark til jord, «er jo kjent, og den skulle vi vel helt 
sikkert ha fått til mer av», mente han. Det som skulle til her var at noen måtte «ta ei investering» 
og noen måtte ta jobben med å søke «om tillatelser og godkjenning og DEN siden av det også».  

 Forbedret ressursutnyttelse: Mye av det vi snakket med informantene om dreide seg i bunn og 
grunn om bedre ressursutnyttelse. Det gjelder også for den konkrete muligheten for «bark til 
jord», som nevnt ovenfor. En informant (havbruk) foreslo tverrsektorielt samarbeid rundt 
gjenvinning av råstoff fra avfallsvann. Ved at råstoffene ble separert ut og eventuelt prosessert 
noe, kunne de eksempelvis gjenbrukes direkte i produksjonen til den aktuelle bedriften.   

 Teknologiske løsninger og teknologioverføringer: «Ja, der har vi litt å hente, ja», var en 
informant (skog) sin respons da vi spurte om mulige samarbeid fremover på tvers av sektorene. 
Han viste til overvåking av installert utstyr, effektiv prosessering av data og mer assistanse til å 
styre bedriftens verdiflyt og hva man ender opp med av produkt. Både digitalisering, automasjon 
og sporing inngikk i samtalen. Det var snakk om «å hente» fra landbasert og offshorebasert 
industri.   

 Digitalisering: Tre informanter fra hver sin sektor snakket om at digitalisering var en samarbeids-
mulighet. Den ene (havbruk) viste til Industri 4.0-konseptet, «det er den nye industrielle 
revolusjonen, på en måte. Og der du har selvlærende systemer» som melder fra om eksempelvis 
vedlikeholdsbehov og hvordan man kan optimalisere prosesser. Han konkluderte: «Så i DEN 
sammenhengen – så i fremtida så ligger det helt sikkert store muligheter.» Informanten fra 
skogsektoren sa at det på det området gikk «litt fremover», men trodde «jo fortsatt at det er 
noe å hente». Han viste til Skog-Data7. Informanten fra jordbrukssektoren viste til Mimero8 og 
påpekte at oppdrettsnæringen var «i gang med å lage et kjempestort system for SIN virksomhet, 
eller for SI næring». Han slo fast at i hvert fall den «infrastrukturmessige måten å bygge opp ting 
på», kunne «være egna for samarbeid».  

 Logistikk og distribusjon: Svarene informantene ga på spørsmålet om dette temaet kunne være 
noe å samarbeide tverrsektorielt om fremover, var svært avhengig blant annet av hvilke råvarer 
man brukte, produkter man lagde, hvor produktene ble solgt og det mulige konsernets løsning. 
Således kunne én fra jordbrukssektoren avvise samarbeidsmuligheten ved å vise til at «det er et 
helt annet reglement som slår inn» inkludert krav fra Mattilsyn og sertifiseringsorganene, mens 
en annen fra samme sektor kunne svare «til en viss grad» i og med at «en pall er en pall og en 
sekk en sekk». Uttransport av produkter virket lettere å kunne samarbeide om enn inntransport 
av råvarer. En fra skogsektoren påpekte nemlig at om ikke tømmerbilene var egnet for logistikk-
samarbeid på tvers, kunne de mer universelle transportbærerne «skapbilene» være det. Og en 
tredje fra jordbrukssektoren slo fast at om dyretransporten var dårlig egnet for samarbeid, 
kunne samarbeid om innenlands distribusjon av bearbeide fiskeprodukter og kjøttprodukter skje 
– og det skjedde jo allerede i dag. En informant fra havbruk slo fast at «transport er komplisert» 
etter å ha utdypet om distribusjon over land, hav og luft, og tur- og returlast nasjonalt og 
internasjonalt.  

 Kompetanseoppbygging og kompetanseoverføring: På dette temaet er det mulig å tenke seg at 
man har slik oppbygging og overføring enten ved 1) at en sektor lærer fra en annen, eller 2) at 
man bygger opp og overfører kompetanse idet man eksempelvis arbeider sammen for å utvikle 

                                                           
7 Se http://www.skogdata.no/ 
8 Se https://www.mimiro.no/ 
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noe. Ett eksempel på den første varianten kom i intervjuet med en informant fra skogsektoren. 
Han påpekte at havbruk hadde vært flink til å få frigjort «kompetanse fra oljeindustrien de siste 
årene» og slik sett «vært god på det med sektorovergripende kunnskap og å tenke innovasjon på 
en helt annen måte». Hvis egen industri skulle ha lært noe fra havbruk, måtte det være om 
«hvordan man kjører innovasjonsprosjekter og drar med seg kompetanse fra andre sektorer». Et 
annet eksempel på den første varianten kom fra en informant fra jordbrukssektoren. Havbruk 
var, ifølge ham, veldig gode på robotisering, veiing og merking – og veiing og merking var «jo 
kjøp og salg. Etikettering. Sånne ting som går rett inn i forretningssystemet vårt». Selv kjørte de 
mye senere og hadde «mye mer feilslag». Så på det teknologiske feltet hadde egen industri noe 
å lære av havbruk. Tilsvarende betraktninger om at havbruk skulle ha noe å lære av jordbruks-
sektoren eller skogsektoren, finner jeg ikke i intervjuene med informanter fra havbrukssektoren. 
Et vesentlig spørsmål ved den første varianten av kompetanseoverføring og -oppbygging, syntes 
å være hva som eventuelt skulle være i dette samarbeidet for den sektoren kompetansen 
overføres fra. For den andre varianten viser jeg til det som ellers er skrevet i notatet om 
kompetanseoppbygging og -overføring ved prosjekt- og utviklingssamarbeid, men kan avslutte 
med en respons fra en informant fra skogsektoren. Da han ble spurt om det på dette temaet var 
noen mulighet for samarbeid, svarte han: «Ja, det tror jeg det er … Jeg sliter litt med å komme 
med noe konkret, men det er HELT sikkert vært noe vettugt å hente ut.»  

 Marked og markedsføring: To informanter fra skogsektoren hadde vansker med å se for seg et 
tverrsektorielt samarbeid rundt markedsføring av egne produkter, mens to informanter fra 
henholdsvis havbruk og jordbruk var mer positive til dette. Den aktuelle havbruksinformanten 
sin idé var «Markedsføring av mat i Europa», dvs. fjerde idé i avsnittet ovenfor. Denne idéen 
presenterte vi for en av informantene fra jordbrukssektoren. Han presiserte at han ikke var rett 
mann å spørre fordi det var utenfor faget hans, men trolig også ut fra konsern-virkeligheten. Gitt 
signaler fra konsernet om strategi fremover, antok han imidlertid at det kunne være «noe å 
hente» med hensyn til samarbeid om markedsføring internasjonalt. For øvrig er det verd å 
merke seg at flere informanter berørte markedsføring av regionen Trøndelag i tilknytning til 
kommende samarbeid på tvers.    

 Automasjon: Teknologi, digitalisering og automasjon/automatisering henger gjerne tett sammen 
både i forståelse og i praktisk liv. To av informantene fra havbrukssektoren snakket imidlertid 
om automasjon isolert da de ble spurt om det temaet som mulig, fremtidig samarbeid på tvers. 
Den ene bedriften hadde «automatiserte produksjonsprosesser» og «en veldig tilrettelagt 
egenproduksjon med sånne halvroboter», den andre bedriften drev med automasjon på 
fabrikkene. Den første informanten mente at det for dem «ikke er så mye» å hente på 
tverrsektorielt samarbeid «på automasjonssida». Den andre informanten sa at man kunne ha 
sendt noen «folk fra fabrikkene på et seminar om automasjon», men at det ikke «hadde vært så 
veldig mye mer interessant enn DET for oss».   

 Sporing: Det er få eksplisitte utsagn i intervjuene som tilkjennegir at man kunne se for seg 
samarbeid på tvers når det gjelder «sporing tilbake til opphav», som en informant (havbruk) 
kalte det. Informanten syntes imidlertid implisitt å være positiv til en slik samarbeidsmulighet 
gitt hvordan han formulerte seg: «Mye av dette her er jo bygd etter samme lesten da, tenker 
jeg.» Han klarte ikke «å se at det er så store forskjeller» mellom eksempelvis «laksenæringa» og 
«landbruket»9 fordi «det er litt de samme standardene […] og godkjenningene som ligger i 
bunnen», og det var jo også slik at laksenæringa hadde hentet mye fra Ås «som var 
landbruksuniversitet». Noe senere i intervjuet tok vi forskere opp blokkjede (blockchain) som en 

                                                           
9 Informanten snakket her sannsynligvis om jordbrukssiden av landbruket. Det antar jeg fordi han utdypet ved 
å si noe om standarder og godkjenninger som lå i bunnen.  
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mulighet for sporing10 ut fra at andre i havbruksnæringen skulle se på dette. Informanten 
responderte med å si at de levde av marginer, at de var en stor produsent, og at de jo opplevde 
at kundene gradvis strammet til og ønsket mer og mer av dokumentasjon og liknende. Hvor 
interesserte de kunne være i å «DRIVE dette her systemet i noe stor grad», det var han imidlertid 
«litt usikker på».      

 
En av informantene besvarte mange spørsmål om de 10 temaene ved å ende opp med å ta utgangs-
punkt i «et produkt» som samarbeidets dreiepunkt.  Da den aktuelle informanten fra havbruk ble 
spurt om han kunne se for seg mulig, fremtidig tverrsektorielt samarbeid knyttet til teknologiske 
løsninger og teknologioverføringer, svarte han: «DER har ikke vi så veldig mye å hente.» Vi forskere 
spurte om digitalisering, og han svarte at de ikke hadde så mye å hente der heller. Vi spurte om 
logistikk og distribusjon. Han svarte at han følte at de kunne ha lært bort mye, men at han ikke helt 
visste hva de fikk igjen for det. Tilsvarende var det for kompetanseoppbygging og -overføring. Da vi 
kom til spørsmålet om marked og markedsføring, svarte han: «Altså, hvis vi hadde funnet et produkt 
som hadde bundet oss sammen, så hadde DET vært veldig aktuelt da.» Han fortsatte:    

Fordi da ville vi tatt inn det produktet, og så ville vi ha markedsført ut til sluttforbruker og kunden, og kanskje 
kundens kunde, hva det produktet inneholder. Og da – da blir hele bakhistorien til hvordan det ble produsert ... 
historien om bioraffineri, historien om hva slags korn som gikk inn i den produksjonen ... biprodukter fra korn, for 
eksempel. Skog – hvilken skog, hva slags type trær. Da ville felles markedsføring vært egentlig veldig interessant, 
og sikkert veldig gøy for alle involvert.  Og DER har du kompetansebygging. Og alt som du snakket om nå, blir 
aktuelt hvis vi kan finne et produkt som binder oss sammen ... Egentlig. Da ville det ha vært en naturlig del av – av 
den leverandør- og kjøper...partnerskap... 

Da vi spurte om sporing og samarbeid rundt sporing kunne inngå i dette, bekreftet han det. 
 

3.3 Kulturforskjeller og deres mulige betydning for samarbeid på tvers av sektorene 
Er det kulturforskjeller mellom havbrukssektoren, jordbrukssektoren og skogsektoren? Hvis ja, kan 
kulturforskjellene virke hemmende på samarbeid på tvers av sektorene? Da vi spurte informantene 
om dette, presiserte vi ikke hva vi mente med sektorene havbruk, jordbruk og skog. Vi overlot også 
til informantene selv å definere hva de forsto som «kulturforskjeller». Jeg minner om at da vi spurte, 
fikk de lov til å respondere ut fra det visste både som næringsaktører og som privatpersoner. 
Ettersom noen av informantene hadde svært beskjeden næringsmessig egenerfaring med de to 
sektorene man selv ikke tilhørte, bar en del responser preg av å være mer generalisert, allmenn 
viten. Det reduserer imidlertid ikke betydningen av utsagnene, det er mye viten om kultur som kan 
fanges opp via alminneliggjorte innsikter.  
 

Det er kulturforskjeller 
I min antropologiske forståelse skal det noe til for ikke å se at det er kulturforskjeller mellom de tre 
sektorene. At informantene også mente det var kulturforskjeller, skal slik sett ikke overraske noen. 
Mer interessant er det derfor å vie oppmerksomhet til hvilke forskjeller det ble snakk om i 
intervjuene.   
 
Hele seks av informantene berørte ulike markedsaspekter, inklusive spørsmålet om tollvern. Den 
mest uttrykte forskjellen i så måte, ble presentert som en forskjell mellom havbrukssektoren og 
jordbrukssektoren. En av informantene (havbruk) formulerte det slik: «… jordbruk har jo et indre 
marked, mens havbruk er – ja – sikkert 99 prosent eksport.» En annen informant (jord) mente det 
var en interessekonflikt mellom jordbruk og havbruk: Mens norsk jordbruk, bonden, ønsket å 
beskytte varen sin og produktet sitt – med «minst mulig påvirkning utenfra – ifra import», hadde 
                                                           
10 Se for eksempel Teknologirådet (2018). 
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norsk havbruk, ifølge ham, nesten ikke konkurranse og «de ønsker jo fri flyt».  En tredje informant 
(jord) snakket om kryssende interesser og politisk press med hensyn til eksport/import av 
henholdsvis jordbruksprodukter og havbruksprodukter. Det hele angivelig satt ytterligere i spill med 
Mercosur-forhandlinger og Brexit-avtaler.  I en fjerde informant (jord) sine øyne var havbruks-
sektoren først og fremst ei næring som skaffet hard valuta – valutainntekter til Norge. Jordbruks-
sektorens valuta var derimot «litt mer prega av myk valuta: kulturlandskap, bosetning, geopolitikk 
[…] i tillegg til mat da».   
 
De to av informantene fra skogsektoren som berørte markedsaspekter som kulturforskjell, hadde en 
annen inngang enn informantene fra havbruk og jord.  Videre syntes kulturforskjellen å bli 
tilkjennegitt som en forskjell mellom jordbruk og skog. Jeg velger å omtale forskjellen som hvor raskt 
man er innstilt på og evner å justere seg inn i tråd med endringer i de respektive markedene. 
Treforedlingsindustrien og tremekanisk industri var, jevnfør den ene informanten, veldig innforstått 
med at det man holdt på med, det skulle selges i et marked, og «det skal selges til priser og kvalitet 
som kunden er villig til å betale for». Jordbruket på sin side var, fortsatte han, mer drevet av 
«kollektive og delvis sånne samvirkeorganisasjoner». Ut fra det antok informanten at den enkelte 
som produserte viktige jordbruksvarer/-produkter, kanskje ikke hadde samme «følinga med 
markedet».  Den andre informanten snakket om å være vant til å snu seg på femøringen hvis «det er 
et eller annet vesentlig som endrer seg i markedet». Andre er ikke nødvendigvis «DER da, […] ting tar 
litt tid», var hans oppfatning.      
 
Når det gjelder de eventuelle kulturforskjellene som måtte være relatert til skala, var det tre 
informanter som omtalte dette, én fra hver sektor. Alle tre kommentarene pekte i retning av at 
havbruk sto i en særklasse når det gjaldt volum produsert og økonomiske forutsetninger. 
«Produksjonsvolum er veldig forskjellig», påpekte informanten fra havbrukssektoren. Han 
anskueliggjorde det med å si at lakseproduksjonen var «helt avhengig av et stort verdensmarked for 
å, la oss si, bli kvitt varene» sine. Jordbruk solgte fortrinnsvis innenlands, som omtalt ovenfor. Og for 
skogproduksjonen, da var «markedene nærmere» enn for havbruk, underforstått markedene er også 
mindre. Det er rett og slett dimensjonsforskjell, fortsatte han. Informanten fra skogsektoren omtalte 
forskjellen mellom havbruk og skog slik når det angikk lønnsomhet og inntjeningspotensial:  

Så når vi i skog- og trenæringa kikker på et FOU-prosjekt og lurer på om vi klarer å skrape sammen 5 millioner, så 
er det noen andre som har 500 millioner å bruke på å utvikle ei havmerd. Da snakker vi jo – vi snakker jo to 
forskjellige solsystemer i forhold til hva vi har av ressurser til å jobbe videre med det som vi ønsker å utvikle. 

Informanten fra jordbrukssektoren brukte ikke metaforen «solsystem», men budskapet var det 
samme. Han trodde havbruk produserte «ganske betydelig mer» i volum enn hva for eksempel egen 
konsernbedrift gjorde, og «helt sikker i verdi også».  
 
Hvorvidt sektorene produserte mat eller ikke, var tema for to av informantene fra havbrukssektoren. 
Den ene hadde blant annet følgende refleksjon: 

Jordbruk produserer mat, ikke sant. Så da har du – der har du EN særgreie for dem, kontra skog, som produserer 
materialer, ikke direkte mat. Så alle disse store spørsmålene knyttet til befolkningsvekst og hvordan skal vi brødfø 
jorda og sånn, det har ikke skogsindustrien tenkt så veldig mye på. Fordi det er ikke naturlig å tenke på det. De 
produserer ikke mat. Mens jordbruk har tenkt på det. 

Den andre informanten påpekte at «i bunnen» for både havbruk og jordbruk lå «en matproduksjon» 
og det var i utgangspunktet den samme «teorien eller kunnskapen» med hensyn til «helse og dyr og 
sånn» – og «i det så ligger det jo muligheter til å tenke likt». Selv om problemstillingene kunne være 
like i utgangspunktet, kunne imidlertid løsningene bli forskjellige. Eksemplet han ga var sykdoms-
bekjempelse og vaksinasjon, og skala ble igjen et aspekt. Sykdom hos fisk og dyr måtte håndteres, 
utdypet han, men mens det i Norge nå ble vaksinert «400-450 millioner individer årlig i 
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laksebransjen», så «vaksineres det kanskje 200.000 sau». I laksebransjen var vaksinasjon 
automatisert, det var den ikke i jordbruket. 
 
Jeg skal til slutt nevne to kulturforskjeller som ble formulert av hver sin informant. I begge tilfellene 
ble jordbruk og skog satt opp mot havbruk. Den ene informanten (jord) var opptatt av hvordan 
overskudd ble tatt ut:      

… jeg tror nok at landbruks-, næringsmiddel og skogbruk har mye felles når det gjelder tankegang og ... hvordan 
en skal forvalte skog ... og ... norsk landbruk, det tror jeg er mye likt da. Havbruk – det er jo ikke samvirke akkurat 
da. Det er jo mange små og mellomstore og store der også, men det er noe helt annet – annen måte å ta ut 
fortjeneste på da. Det går jo liksom ikke tilbake til en masse eiere. 

Han så for seg at måten å ta ut overskudd på og hvordan det skulle brukes, ville kunne innebære 
mye interessekonflikter mellom sektorene. Den andre informanten (havbruk) tok for seg innstilling 
til innovasjon og teknologi, og mente at forskjeller i så måte var knyttet til hvor gammel den aktuelle 
næringen var. Oppdrett var en veldig ny industri, påpekte han, bare 30-40 år gammel. Jordbruk 
hadde vi hatt i «10.000 år, og i Norge et par tusen år, i hvert fall». Både jordbruk og skogbruk11 var 
mye mer tradisjonelle næringer, med lang historie, og i en slik sammenlikning ble oppdrett, slik han 
oppfattet det, til en næring uten tradisjoner og kultur. Han fortsatte:  

Vi [i oppdrett] kunne bare ta i bruk de beste metodene og den beste teknologien med en gang. Vi har – det har 
vært en veldig, veldig, veldig bratt læringskurve for oppdrett i Norge. Og det har ført til at vi har tatt imot alle de 
beste ressursene som vi har hatt tilgjengelig. Og vi er ikke sky eller beskjeden for å gå ut og finne noe nytt eller 
bedre hele tida. 

Slik han så det hadde imidlertid jordbruk vært litt sky med hensyn til innovasjon og teknologi til de 
siste 5-10 årene, hvor jordbruk nå virkelig hadde begynt å tenke innovasjon og teknologi. Jordbruk lå 
dog langt bak oppdrett fordi «vi i oppdrettet har bare MÅTTET gjøre det». Heller ikke skognæring 
hadde vært spesielt opptatt av innovasjon og teknologi, slik informanten betraktet det. «Hva er det 
andre skogland holder på med? […] Er det noe innovasjon der ute, produkter som kan lages av 
skog?» Hva med teknologier, restråstoff, osv.? Verken jordbruk eller skognæring hadde «vært NØDT 
til å gjøre noe, fordi det har funka sånn som det har funka i mange hundre år, og det har alltid vært 
etterspørsel» – i alle fall helt til det ble mye mindre interessant med papir da Ipads og deres like 
kom.     
 

Kulturforskjeller gis ikke avgjørende betydning 
Informantene så at det var kulturforskjeller mellom de tre sektorene, men at de skulle kunne virke så 
hemmende at man på det grunnlaget ikke skulle kunne få til samarbeid på tvers av sektorene, det 
finnes ikke i intervjudataene. Det verken eksplisitt uttalt av informantene eller basert på det jeg 
evner å tolke av det de implisitt tilkjennega. Under overskriften «Det er kulturforskjeller» over har 
jeg gjengitt fra åtte informanter, og kulturforskjeller så de. Den niende informanten (havbruk) ble 
ikke spurt om det var kulturforskjeller, bare om det var kulturforskjeller som kunne virke hemmende 
for på-tvers-samarbeid. Det avviste han, som jeg vil komme til nedenfor. Kanskje var denne positive 
holdningen til samarbeid på tvers knyttet til at de faktisk hadde sagt ja til å bli intervjuet om nettopp 
samarbeid på tvers. De som er positivt innstilte til det tema som intervju skal ta opp, har gjerne en 
større tendens til å si ja til å stille i slike intervju.  Eller kan hende var det slik at informantene tenkte 
at det er ulikt hva man kan samarbeide om på tvers av sektorene uten at man er nødt å komme borti 
det som måtte være av utfordrende kulturforskjeller? Uansett hvordan det var, la meg se på hva de 

                                                           
11 Informanten bruker termen «skogbruk». Ut fra det han snakker om i denne delen av intervjuet, antar jeg at 
han forstår skogindustrien m.m. som inkludert. I omskrivingen av intervjudetaljer nedenfor i avsnittet vil jeg 
bruke «skognæring» der informanten bruker «skogbruk».   
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svarte de informantene som eksplisitt sa noe om hvorvidt kulturforskjeller kunne virke hemmende 
på på-tvers-samarbeid.    
 
Hemmende kulturforskjeller kom uttalt opp i fem intervju, hvorav tre var med informanter fra skog-
sektoren. Etter at den første informanten hadde utdypet om kulturforskjeller mellom skog og 
jordbruk, spurte vi ham om implikasjonene av denne forskjellen – om hva forskjellen kunne gjøre for 
det mulige samarbeidet på tvers av jordbruk og skog. Han svarte: «… jeg tror – det er ikke sikkert at 
det direkte hemmer samarbeidet.» Den andre skog-informanten formulerte seg slik:  

At det er forskjeller, det er helt klart. Men at det HEMMER, det er ikke – det tror jeg ikke det gjør. Jeg tror det 
bare er om å komme i kontakt og begynne med et eller annet (ler litt), så tror jeg nok det – det er fullt mulig å få 
til et fruktbart samarbeid. 

Den siste informanten fra skog trodde sektorfokus var større enn selve kulturforskjellen. Næringene 
hadde sett seg selv i hver sin silo, både tidligere og delvis også nå, «man er opptatt av å utvikle SI 
næring og de sammenhengene» som fantes der. Han mente at man hadde hatt fokus på egen sektor 
og ikke hadde lett «etter og sett etter samarbeidsmuligheter». For oss forskere ble det påkrevd å 
spørre om hva som skulle til for å redusere blikket innover, ettersom det interne fokuset ble omtalt 
som mer hemmende enn kulturforskjeller. Av svaret hans på dette store spørsmålet ser vi at heller 
ikke sektorinternt blikk ble tilskrevet avgjørende betydning som hinder for mulig på-tvers-samarbeid. 
Han sa nemlig:  

[…] jeg tror – som alltid på sånne ting da, en del av løsningen handler jo først og fremst om å begynne å jobbe 
sammen og snakke sammen og bryte ned, kan du si ... gammelt tankegods og det at man er usikker på hverandre 
og skeptisk til hverandre. Så det handler om å møtes. Men så kan man ikke møtes bare for å møtes, og det betyr 
at man – hvis man kan finne noen samarbeidsprosjekter på et eller annet område, nesten uansett hva, som er en 
litt sånn lavthengende frukt, at ... med ikke FOR stor innsats så kan man faktisk OPPNÅ noe som begge parter ser 
nytten av... Så tror jeg det er på en måte en sånn inngang som gjør at man også kan begynne å ta tak i større 
prosjekter og større forskjeller og større utfordringer. 

 
De to andre intervjuene hvor hemmende kulturforskjeller ble omtalt eksplisitt, var med én informant 
fra havbruk og én fra jordbruk. Begge to fremsto, slik jeg vurderer det etter opplysninger gitt i de ni 
intervjuene, som blant de av informantene som hadde best førstehåndskjennskap til de to sektorene 
de selv ikke var i. Slik sett kan deres utsagn muligens tillegges ytterligere vekt. Havbruks-informanten 
var inne i alle tre sektorene i og med at firmaet solgte produkter til samtlige. «JEG ser ikke det», 
responderte han da han ble spurt om det kunne være kulturforskjeller mellom de tre sektorene som 
kunne virke hemmende for samarbeid på tvers.  Han fortsatte:   

Nei, det ser jeg overhodet ikke. Jeg opplever ingen – ikke noe annet enn positiv interesse og nysgjerrighet når jeg 
tilfeldigvis snakker med ulike andre industriaktører, det være seg ... samme hvor de kommer fra. 

Jordbruks-informanten hadde, slik han selv formulerte det, «et sånn noenlunde brukbart bilde» av 
de andre sektorene og da gjennom næringsvirksomheten, deltakelse i prosjekt samt egne verv. Det 
var helt sikkert kulturforskjeller som kunne gjøre samarbeid på tvers vanskelig, sa informanten, men 
han syntes det «er litt for mange […] som dyrker litt…for mye motsetningene, heller enn å prøve å 
finne fellesnevnerne og felles prosjekter og felles glede  i hverandre». Ut fra det informanten 
formidlet i intervjuet er jeg ganske viss på at han mente det var fullt mulig å finne fellesnevnere, 
felles prosjekter og glede.   
 

3.4 Andre beskrankninger for samarbeid på tvers av sektorene? 
Som vist under den forrige bolken om kulturforskjeller: Det som måtte være av kulturforskjeller 
mellom sektorene, ble av informantene ikke sett på som spikeren i kisten for samarbeid på tvers. 
Derimot hadde de en positiv holdning til slikt samarbeid. «Holdning» er vanligvis forstått som å bestå 
av tre hovedkomponenter: en følelsesmessig, en kognitiv (erkjennelsesmessig) og en atferdsmessig. 
En nå nærmest klassisk definisjon av begrepet lyder: En holdning er et relativt vedvarende sett av 
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forestillinger og ledsagende følelser om et objekt eller situasjon som predisponerer individet til å 
handle på særskilte måter vis-à-vis objektet eller situasjonen (jf. Krech mfl. 1982, min oversettelse). 
Med bruken av «predisponerer» signaliserer definisjonen at det vesentlige fokuset ikke er den 
realiserte handlingen, men at personen har en predisposisjon til å handle på dette eller hint vis. 
Predisposisjonen behøver ikke å føre til noen handling.  
 
I levd liv er det mangt som kan føre til at mennesker ikke nødvendigvis får til å handle i tråd med sine 
holdninger. I det kommende skal jeg presentere hva dette kan være snakk om for på-tvers-
samarbeid gitt hva datamaterialet forteller meg. Jeg understreker at det ikke var informantene som 
snakket om dette som «beskrankninger», slik jeg omtaler det som i overskriften, de bare fortalte om 
eksempelvis bedriftene sine og deres situasjon. Jeg begynner med å hente et poeng fra bolken om 
kulturforskjeller, nemlig det om sektorinternt fokus. Så kommer en bolk som jeg gir overskriften 
«Bedriftsvirkelighet». Den presentasjonen glir over i et par betraktninger om virkemiddelapparat og 
byråkrati. Deretter gjengir jeg en lengre sekvens fra en av informantene om alt som måtte til for 
eventuelt å få til store samarbeidsprosjekt på tvers i Trøndelag.     
 

Implikasjoner av sektorinternt fokus 
Fokuset på egen sektor er tidligere omtalt under overskriften «Kulturforskjeller gis ikke avgjørende 
betydning». Ifølge den siterte informanten på side 26 hadde hver sektor vært og var delvis også nå, 
opptatt av å utvikle egen næring og sammenhengene som fantes der. Dermed hadde man ikke lett 
etter samarbeidsmuligheter på tvers. Informanten snakket fra skogsektoren, og kan hende var det 
først og fremst en betraktning nettopp om hvordan skogsektoren hadde agert. En informant fra 
havbruk hadde en liknende vurdering av sin sektor. I en sammenheng hvor han ble spurt om 
hvordan han trodde at jordsiden så på dem i havbrukssektoren, svarte han: «Neeii, det tror jeg jo 
kanskje er en av utfordringene våre, fordi at hele denne her havbrukssektoren har jo vært veldig 
lukka og veldig internt produksjonsretta og eksportretta.» Han fortsatte med å si at det var behov 
for større åpenhet. I intervjuene med informantene fra jordbrukssektoren er det ikke utsagn om at 
man der hadde hatt tilsvarende internt sektorblikk. For meg fremstår det ikke som urimelig at de òg 
har hatt det, så la oss i det minste for argumentet mitt sin del anta at det har vært tilfellet også der. 
Da har vi tre sektorer som har vært opptatt av å utvikle egen næring og sammenhengene som finnes 
der. Det har hatt noen effekter. Jeg skal nevne fem.  

 
Den første effekten trakk informanten fra skogsektoren frem: Man hadde ikke søkt så mye på tvers. 
Det var tilvalget av egen sektor som hadde hatt som følge at de to andre sektorene ikke var oppsøkt.   

 
Den andre effekten ser jeg både direkte og indirekte når jeg analyserer datamaterialet. Det kunne 
være beskjedent hva man visste om de to andre sektorene, det være seg ut fra næringsmessig 
egenerfaring eller ellers. Uttalt kom dette sterkest til uttrykk hos en informant fra jordbruks-
sektoren. Han gjorde uttrykkelig klart både før intervju og i løpet av intervjuet at han visste svært lite 
om de andre to sektorene og mulige synergier på tvers. Som han på slutten formulerte det: «Nå har 
jeg snakka om mye jeg ikke har greie på, men det var vel kanskje det som var hensikten.» Jeg vil gi 
honnør til informanten som ble med på høyttenkning og drodling12 om det som eventuelt kunne skje 
en gang i fremtiden. Det måtte ha vært relativt krevende for ham, nesten heltemodig, men 
forskningsmessig var det gull verd. Intervjuet viser nemlig med stor tydelighet hvor begrensende det 
er å ikke kjenne de øvrige to sektorene når man selv skal forsøke å komme på mulige synergier. 
Dette vedrører den tredje effekten av sektorinternt fokus.   
                                                           
12 I overført betydning betyr «å drodle» å kaste frem tanker og idéer om noe.   
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Tredje effekt kan formuleres som følger: Å vite lite om de andre to sektorene gjør det av og til 
vanskeligere å se konkrete samarbeidsmuligheter eller overføringspotensialer. «Jeg kan ikke så mye 
om havbruk», sa en informant fra skogsektoren, dermed så han heller ikke «hva vi kunne ha brukt 
derfra» da det gjaldt sporing. En fra jordbrukssektoren ble spurt om han kunne se for seg at hans 
bedrift eller konsernet fremover kunne ha samarbeid med noen i havbruk eller skog når det gjaldt 
teknologiske løsninger og teknologioverføringer. Han ble oppfordret til å drodle. Han svarte: «Neeeiii 
... Jeg gjør kanskje ikke det da... [….] Nei, skogbruk og sånt har ikke jeg NOE som helst kunnskaper 
om. Men havbruk, littegranne, men – Neeiii, det – hva skal jeg si da?»  

 
Den fjerde effekten av sektorinternt fokus er at den jevne arbeidstaker i de respektive sektorene 
trolig ikke vier nevneverdig oppmerksomhet på mulige på-tvers-samarbeid. På det viset går man 
glipp av mange krefter som kunne ha kommet opp med gode idéer. Det er generelt slik at jo flere 
som snakker om, tenker på og agerer ut fra et tema (her: på-tvers-samarbeid), jo større sosio-
kulturelt gjennomslag får og har temaet. Dette gjelder i kulturer generelt og i bedrifts- og/eller 
konsernkulturer mer spesielt. Vi spurte den «heltemodige» informanten (jord) omtalt ovenfor, om 
hvor mye det i kollegiet hans på det konkrete arbeidsstedet ble snakket om samarbeid på tvers av 
sektorene. Svaret han ga antar jeg er symptomatisk for mange trønderske bedrifter innen havbruk, 
jordbruk og skog. Svaret lød: «Nei, det er ingen ting. Det er veldig lite. Jeg tror ikke at jeg opplever 
noe sånt.»  

 
Den femte effekten er at man ikke kjenner til og er inne i hverandres faguttrykk, måte å tenke på, 
tankenes assosiasjonskjeder og -mønster, sosiokulturelle selvfølgeligheter som ikke blir ordsatt 
nettopp fordi de blir tatt for gitt, samt ageringer det ikke blir stilt spørsmål ved fordi handlingene er 
automatiserte, tilpasset sektorvirkeligheten og en del av «sånn gjør vi det her». Som antropolog vet 
jeg hvor mye det er mulig å ikke forstå eller å misforstå på tvers av kulturer, hele fagområdet 
antropologi bunner i mulige (og umulige) oversettelser mellom kulturer. Dette går langt dypere enn 
det at jeg omtalte noe som «slam», og at det tok noe tid før det gikk opp for meg at informanten 
(havbruk) betegnet det eller noe som liknet, som «recovery». Slikt er relativt enkelt å få klarhet i, det 
er bare å spørre. Da jeg tok opp dette eksplisitt, presiserte informanten bare: «[N]år vi snakker om 
recovery, så er jo all recovery knyttet til det som i et fellesbegrep ligger under begrepet slam.» 
Atskillig vanskeligere blir det når man ikke vet at man ikke vet/forstår, for da kan man heller ikke 
spørre. Tilsvarende vanskelig kan det være når man vet at det er noe man ikke forstår, men uten å 
vite helt hva det er eller hvordan man kan spørre om det – for eksempel spørre slik at den andre 
forstår hva det er man selv ikke fatter. Og en ytterligere spiss på hele problematikken blir det når 
man skal avgjøre: Er det i sakens anledning (her: på-tvers-samarbeid) avgjørende å forstå det man 
ikke forstår eller er det kun en bagatell?   
 
Jeg antar at næringsaktører som har en positiv holdning til samarbeid på tvers av de tre sektorene, 
har et godt grunnlag for å håndtere effekter av sektorinternt fokus hvis de først begynner å 
samarbeide. Riktignok kan noe skape visse vansker, men de er gjerne ikke verre enn at man over tid 
finner løsninger på dem hvis man ser på hverandre med velvillighet og kjærlige øyne. En «større 
hump i veien» mot realisering av på-tvers-samarbeid fremstår bedriftsvirkeligheten for meg å være.  
 

Bedriftsvirkelighet 
Realiteten er: Informantene kommer fra næringsvirksomhet. Uansett positive holdninger og god 
håndtering av effektene av sektorinternt fokus, kommer man ikke unna at den aktuelle bedriften må 
tjene penger. Det er denne realøkonomiske sannheten som alt det informantene tilkjennega i 
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intervjuene, må forstås i lys av.  Som forsker på kvalitative data som intervju, må man av og til i 
analysen lete hardt etter strukturene eller meningssystemene som informantenes utsagn vokser 
frem av og som gir dem betydning. Forskeren må streve fordi det ikke berøres av informantene. Det 
er som en konsert: Man hører musikken, men partitur og orkestrering forblir usynlig. Heldigvis 
rommet informantdataene våre denne gangen flere påminnelser om hva det var som egentlig sto på 
spill. Dette piplet frem i formuleringer som: «Vi lever jo av marginer», «nå driver vi jo business da» 
og ikke veldedighet, og at hvis en tenkt løsning ikke «på et eller annet vis skaper merverdi for noen, 
så har det ingen verdi. Ganske enkelt».     
 
En av informantene (havbruk) snakket indirekte om næringsvirksomhetens grunnleggende 
betydning, da han gikk i rette med hvordan vi spurte om mulige samarbeidstema på tvers.  På det 
tidspunktet hadde vi forhørt oss om hvilke muligheter han kunne se for seg når det gjaldt blant 
annet automasjon, sporing tilbake til opphav, teknologi og digitalisering. Han repliserte at man 
måtte spørre seg om hva drivkraften for slikt samarbeid skulle være, og fortsatte:  

For at jeg opplever at det –  og det egentlig du holder på å spørre om her, er et sånn ... Jeg vet ikke om det er rett 
ord å bruke – en sånn populistisk ... med politisk tilnærming for at du ser at her bør forskjellige næringer som 
egentlig holder på innen det litt samme segmentet, av mat, natur eller bruk av arealer, bruk av på et vis kanskje 
også ... hvis vi nå kaller der fellesressurser ... bør samarbeide. […] –  [H]va er det som driver teknologiutviklinga, 
hva er det som driver digitalisering og sånne ting? Det er jo gjerne et krav i markedet, forbrukerkrav eller 
effektiviseringskrav, som driver dette her. Og når du begynner å skulle jobbe med eller få på plass dette her, så 
ser vi at det er jo de samme kunnskapsleverandørene som leverer inn til de forskjellige bransjene. Altså jeg 
tenker samarbeidet er jo der, men det er jo drevet av markedet i større grad enn at det er drevet av [det 
politiske] ønsket om et samarbeid. […] – og vi ser jo at der det er fornuftig å samarbeide, der at det er faktisk ting 
å hente, så SER vi jo det... gjennom at det er litt de samme leverandørene, egentlig, inn til de forskjellige 
bransjene her. […] [F]or av og til så blir det litt sånn kunstig (ler litt). 

Krav i markedet, forbrukerkrav og effektiviseringskrav, sa han. Det er å betone næringsvirksomhet.  
 
En side ved næringsvirksomheten til informantenes bedrifter var at alle var del av større konsern 
eller enheter, det både nasjonale og internasjonale. I delprosjektet har vi ikke hatt ressurser til å gå 
særskilt inn på hvilke implikasjoner dette kunne ha for den enkelte informant med hensyn til mulige, 
trønderske samarbeid på tvers av sektorene, men jeg skimter tre potensielle aspekter i det 
informantene tilkjennega. Det ene er at beslutningsprosesser rundt eksempelvis investeringer, kan 
fordre bevilgninger fra konsernstyret og at egen bedrift vinner frem i sine forslag på bekostning av 
hva mulige andre konsernenheter måtte ønske. Det andre aspektet er at man kan gis mer spesifikke 
bedriftsinterne-oppgaver fordi andre enheter i konsernet tar seg av de øvrige. Disse øvrige 
oppgavene kan for eksempelvis være slikt som er relatert til på-tvers-muligheter. Det vil trolig bidra 
til et innovervendt bedriftsblikk hos bedriftsledelse/informant. Det tredje aspektet vedrører hvordan 
man tenker og agerer med hensyn til råstoff og restråstoff. Har konsernet bedrifter som anvender 
det som er rest fra informantens egen bedrift, er det gjerne selvfølgelig at det er nettopp dit 
restråstoffet skal gå. Graden av bedriftsstyring og på hvilke områder den skjer vil sikkert variere 
mellom konsernene, men det sier våre intervjudata lite om.  

  
Bedriftenes virkelighet gjorde at det var nødvendig å prioritere hardt da det gjaldt bruk av tid og 
andre ressurser. En av informantene fra skogsektoren formulerte seg slik da han ble spurt om hva 
som var de største barrierene for samarbeid på tvers av sektorene:  

[V]i har vel ikke møteplasser, i hvert fall. Det andre er jo ... har vi tid og ressurser til det ... […] – det starter jo med 
at man ... – når vi ikke ser helt hvordan ... kan det bety noe for oss? – Hvis vi har problemer med å se at vi kan NÅ 
så veldig – få til så veldig mye ut av det – Og da ender vi jo veldig fort opp med at vi ikke prioriterer det da. Vi har 
andre ting som vi synes er viktigere å anvende tid og ressurser [på] – 
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Skulle det imidlertid være slik at de så at det var «et eller anna sånn lys i tunellen», så stilte de vel 
opp – som han uttrykte det. En av informantene fra havbruk mente at det kunne ha «vært veldig 
interessant å mikse seg litt mer med» industriaktørene på jordbruk- og skogsiden. Han fortsatte 
imidlertid: «Men du vet, vi lever i full fart, og man må prioritere bruken av tida si også, så det blir en 
del av et langsiktig løp da, på mange måter.» Prioriteringsfordringene syntes å være knyttet blant 
annet til informantenes vurdering av hva egen bedrift primært skulle holde på med. Således kunne 
en informant (skog) på basis av eget produktspekter si at bedriften nok var «litt i randsonen» for på-
tvers-samarbeid. Ifølge ham hadde andre i sektoren større samarbeids- og utviklingsmuligheter med 
havbruk og jordbruk. Han likte ikke å være avvisende til ting, poengterte han noe senere, men han 
trodde ikke at bedriften kom til å gjøre fremstøt på tvers av sektorene. Det var nemlig en del andre 
utviklings- og samarbeidskonstellasjoner som «vi mener på kort og mellomlang sikt vil gi oss mer og 
bedre utvikling».   
 
Hvilken rolle man eventuelt kunne se for seg i et på-tvers-samarbeid, fremstår i høyeste grad som 
knyttet til bedriftsvirkeligheten. Den tilsa, syntes det som, at noen ledende rolle ikke var det man så 
for seg. Eksempelvis påpekte en informant (skog) at de ikke hadde ressurser nok til å drive et 
spesifikt tverrsektorielt utviklingsarbeid fordi de hadde en organisasjon som var tilpasset daglig drift 
og «kjerneområdet vårt».  Formuleringer han brukte i andre høve om «å drive», var «å dra lasset» 
og «være i spiss». Dette dreide seg om å være i førersetet for prosjekt i de nærmeste årene, det 
dreide seg ikke om at bedriften ikke kunne delta. Tilsvarende for en informant fra jordbrukssektoren. 
Han anmerket at bedriften skulle være «veldig nøye med å være bevisst på hva som» var dens rolle, 
og han understreket at det var å bidra til at bøndene hadde en virksomhet som var lønnsom og 
robust i morgen, i neste måned og om to og tre år. Han trodde det var mer enn nok, så på de «store 
tingene, de visjonære tingene som en snakker om, så er det mer å være en – ja, kanskje være en 
slags katalysator på konkrete spørsmål» – «ha en sånn type rolle i prosjekter og aktiviteter som 
ANDRE leder». Gitt våre intervjudata, var det heller ingen fra havbruk som gjerne skulle ha stått i 
bresjen for samarbeid på tvers. Sånn sett er det talende at da informanten (havbruk) foreslo et på-
tvers-samarbeid knyttet til fermentering av sukker (se side 19), så informanten egen bedrift bare i en 
rådgivende rolle. Det til tross for at han også signaliserte at det mulige samarbeidet kunne ha stor 
betydning for egen bedrift. 
 
Å tjene penger for en bedrift er knyttet til kommersialisering. Hvor mye tid og øvrige ressurser 
bedrifter kunne bruke før man fikk noe markedsført, ga tilsynelatende føringer for hvor lenge 
utviklingsprosjekter kunne vare hvis egen bedrift skulle delta. Det var særskilt to informanter som 
omtalte prosjekters varighet. Begge snakket om utvikling av nye produkter eller nye komponenter i 
allerede eksisterende produkt. Begge var mest opptatt av de kortere utviklingsprosjektene, men den 
ene tilkjennega også en åpning for de noe lengere. «[V]i tenker litt sånn korttidsperspektiv», under-
streket havbruksinformanten, «[f]or oss er 3-4 år VELDIG, VELDIG» langt inn i fremtiden. Det hadde 
blitt vanskeligere og vanskeligere for dem «å bruke masse tid og ressurser på prosjekter» som hadde 
fire års perspektiv eller mer før et produkt kanskje kunne komme på markedet. Bedriften til den 
andre informanten (jord) var med på prosjekter og aktiviteter de så kunne ha en fremtid på sikt, og 
som det ikke nødvendigvis var «nært forestående å kommersialisere på». Imidlertid var bedriften 
«nokså bevisst på å legge mest vekt» på det de kunne anvende direkte, det vil si det mer kortsiktige.      

 

Virkemiddelapparat og byråkrati 
Gitt bedriftsrealitetene omtalt under forrige overskrift, blir formodentlig økonomisk og andre former 
for støtte viktig for å starte opp og holde i gang utviklingsprosjekter på tvers av sektorene.  De 
næringsrettede virkemiddelaktørene er gjerne forstått som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge 
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og Siva13, men også offentlige myndigheter som Fylkesmann og fylkeskommunene vil kunne bidra 
med støtte. Er virkemiddelapparatet og de offentlige myndighetene faktisk satt opp med tanke på 
mest mulig samarbeid på tvers, eller er de satt opp i et «motsetningsforhold» mellom sektorene? 
Informanten som spurte var fra jordbrukssektoren, og slik jeg forstår ham helte hans svar i retning av 
det siste.  Han stilte nemlig også to spørsmål til: Hvor mange byråkrater er det «hos Fylkesmannen i 
Trøndelag og i Trøndelag fylkeskommune som faktisk har oppgaver som omhandler både havbruk og 
landbruk»? Hvor mange byråkrater er det som man «kan si har god eller meget god kompetanse» på 
både havbrukssektoren, jordbrukssektoren og skogsektoren? Hans egen erfaring var at når man ble 
presentert, ble det fra det annet hold sagt at «jo, jeg jobber spesifikt med sånn og spesifikt med 
sånn». Temaet som informanten berørte, angår næringsaktørenes sektorinterne fokus som jeg har 
skrevet om tidligere. Når næringslivet primært har blikket rettet innover, er det kanskje ikke urimelig 
at også de som skal bidra med støtte fortrinnsvis har det. Jeg antar at virkemiddelapparatet og 
offentlige myndigheter vil utvikle seg i retning av mer tverrsektoriell kunnskap og kompetanse idet 
også næringsvirksomhet gjør det. Om det vil være mest gunstig for på-tvers-samarbeid at nærings-
livet beveger seg i den retningen først eller om det er en fordel at støtteapparatet gjør det, har jeg 
ikke grunnlag for å si noe om.    
 
Et annet aspekt ved virkemiddelapparat og offentlige myndigheter er deres byråkratiske sider. En av 
informantene hadde noe dårlige erfaringer med virkemiddelapparatet. Bedriften hans hadde «kjørt 
noen prosjekter» med støtte fra Innovasjon Norge, og de hadde et produktutviklingsprosjekt gående 
med støtte fra Forskningsrådet. Den økonomiske støtten var, ifølge informanten, grei – de fikk ut fra 
hvilke ordning de var med på. «Utfordringen med de prosjektene der, det er jo at det er et voldsomt 
byråkrati rundt det», fortsatte han. Han skjønte at det måtte være slik, men for en liten organisasjon 
var det utfordrende. Da vi spurte om det var rapportering det var snakk om, svarte han:      

Ja, det er rapportering og kostnadsoppfølging og regnskap og hele den biten der. Og du må være på – innafor 
noen tidsfrister hele turen og så videre. Og for en sånn organisasjon som [navn på bedriften], så er det – det er 
rett og slett utfordrende, altså ... Så jeg tenker meg om både to og tre og fire ganger før vi inngår noe prosjekt 
med for eksempel Innovasjon Norge. Jeg gjør det. 

Om det forrige avsnittet angikk næringsaktørenes sektorinterne fokus, vedrører dette avsnittet 
bedriftsvirkeligheten deres.  
 

Mye må til for store prosjekt 
Omfang av og kompleksitet i mulige på-tvers-samarbeid kan i seg selv være beskrankninger for slikt 
samarbeid. At svært mye må skje og falle på plass og det kanskje med mange aktører involvert, kan 
føre til at noen betakker seg for å delta, faller fra underveis eller at det hele kollapser totalt. På den 
ene siden er det som i et dikt av Bjørnstjerne Bjørnson (1861): «Jo større sak, dess tyngre tak, men 
desto større seier.» På den andre siden kan man ende opp med å realisere den folkelig formulerte 
visdommen om å gape over for mye.  Og mulighetene for over-gaping kan presumptivt være til stede 
gitt det jeg ovenfor har presentert om bedriftsvirkelighet og virkemiddelapparat/byråkrati.  
 
Jeg skal i det kommende presentere fra et lengre resonnement fra en av informantene om hvilke 
store muligheter Trøndelag hadde for samarbeid på tvers av sektorene. Jeg opplevde at tanken var 
av den visjonære arten. Som antropolog er jeg vel vant med å bruke mine egne kroppslige reaksjoner 

                                                           
13 Disse tre virkemiddelaktørene kom i begynnelsen av 2020 med sin felles handlingsplan (Norges 
forskningsråd mfl. 2020) som oppfølging og konkretisering av den nasjonale bioøkonomistrategien 
(Regjeringen 2016). Denne handlingsplanen var ikke kommet da intervjuene med informantene fant sted, og 
planen hadde da naturlig nok heller ikke fått noen betydning for mulige, tverrsektorielle samarbeid i 
Trøndelag. 
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som data, og det jeg kjente var at tanken hadde flukt og storhet. Tanken var selvfølgelig ikke dypt-
borrende og presist formulert ettersom den kom der og da i løpet av intervjuet. Tilsvarende gjaldt 
for informanten sin skissering av det som eventuelt måtte til for å få noe slikt gjennomført. Like fullt, 
i intervjuet tok det informanten hele 11 minutter å snakke tanken frem og ytterligere 12 minutter å 
formulere det som måtte til. Det er svært lang tid til intervju å være. Jeg presiserer at det er jeg som 
velger å plassere resonnementet under en overskrift om «beskrankninger». Det lå verken i ordene 
informanten brukte eller betoningen hans av ord og setninger. Slik han fremsto for meg, var han 
mest opptatt av potensialet. En god del av utlegningen hans vil jeg sitere. Det fordi sitatene viser så 
godt hvordan tankene hans spinner og resonnementet utvikles, noe som blant annet reflekteres i 
sitatenes tankestreker og pausemarkeringer. Min omskrevne og refererte versjon blir nemlig langt 
mer blodfattig og tam. Nedenfor begynner jeg med å presentere alle på-tvers-mulighetene 
informanten trakk opp. 
 
«Jeg tror det er uante muligheter», begynte informanten, «og det er uante muligheter SÆRLIG i 
Trøndelag». Trøndelag var spesiell fordi vi her hadde «store, komplette verdikjeder på absolutt alle 
områdene» knyttet til matproduksjon og biobaserte næringer generelt. Han nevnte i samme 
momentet skogbruk, slakteri og foredling, og fortsatte: «[D]et er også integrerte verdikjeder på både 
kylling og på storfeslakt, småfeslakt, meierivirksomhet, lakseslakteri.» Etterhvert hadde vi fått på 
plass to store biogassanlegg henholdsvis «på Skogn og oppi Verdalen». Slakterier arbeidet med å øke 
foredlingen sin – «[d]et betyr jo at en har flere fraksjoner med høyere verdi som kan bli igjen i 
området her». Og det som ikke kunne brukes til høyverdige produkter, «må finne en annen 
anvendelse, og da er biogass en mulighet for det». En mellomting var, påpekte informanten, at det 
som ikke var egnet til humant konsum direkte, kunne kjøres gjennom en kjemisk hydrolyse for å 
«lage høyverdige proteiner og fett» som kunne brukes i dyrefôr eller som ingrediens i eksempelvis 
«pølse og farseprodukter til humant konsum». Videre skulle en del såkalte hydroliserte proteiner 
være gunstig for det han valgte å omtale som «klinisk ernæring», og denne typen proteiner var òg 
interessante for kroppsbyggere og andre som måtte ønske å utvikle muskelmasse.    

Og så har vi jo Norske Skog, og vi har også anna treforedlingsvirksomhet i området, som jo er interessant litt med 
tanke på det som prosjektet Foods of Norway dreier seg om, nemlig å bruke biomasse som i dag IKKE går til mat 
eller fôr, til nettopp det. Via mikroorganismer eller sopp eller andre ting... Så – ja, det var vel – flere ting en kan ta 
opp i dette her, men i hvert fall så – regionen har komplette ... store verdikjeder, både innafor skogbruk, 
jordbruk, havbruk, foredling ... transport, kompetansemiljø ... Nord Universitet, NTNU, SINTEF... RISE PFI […] ... 
Sånn at de teknisk-vitenskapelige og for så vidt også samfunnsvitenskapelige aspektene som en – det er ikke så 
veldig mange plasser, tror jeg, i alle fall ikke – Nei, jeg tror ikke det er så mange plasser, egentlig, som har hele og 
komplette kjeder, både når det gjelder kunnskap og forretning i en radius på 150 km. 

Og kunne det ikke også være slik at grøntsektoren, med Frosta, hadde behov for spesialgjødsel til 
spesielle vekster eller òg behov «for å få avsetning for grønt som ikke er egna til humant konsum 
direkte»? 
 
Videre, informanten mente at det i Trøndelag lå til rette for at man kunne begynne å tenke mer på 
industrialisering knyttet til biogass. Et aspekt ved saken var at biorestene fra biogassen krevde at 
man hadde spredeareal, men «fem-seks av landets største jordbrukskommuner i areal ligger jo i 
aksen langs Trondheim – Steinkjer». Så forutsatt at man fikk kontroll på «hygienisk kvalitet, tung-
metaller og sånt», skulle det ikke være «noen utfordring å bli kvitt bioresten». Vi spurte ham hva han 
mer spesifikt tenkte på da han snakket om industrialisering og biogass. Han responderte:  

Jeg tror jeg var innom et resonnement på – i hvert fall oppi hodet mitt da – altså biogass er jo ... ellers i Europa, 
så er jo det som regel på gårdsbruksnivå. Og det kan godt hende at det viser seg å være rett også i vår region å 
tenke sånn. Men det jeg tenkte på – eller jeg hadde litt i tankene, er jo at en har etablert en industrivirksomhet 
som er – eller som er innretta på å ta imot store mengder med organisk avfall eller organiske fraksjoner av ulike 
slag, produserer biogass og produserer en biorest, og også lage infrastruktur sånn at du – Det er jo tenkelig nå, 
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for eksempel da på Fiborgtangen, som ligger bare et steinkast fra E6, at du får transportvirksomheter som stort 
sett kjører ifra ... kan du si – Namsos til Oppdal, så – Og hvis en da kjører forbi, så er det jo tenkelig at du kan lage 
påfyllings- - altså en biogass-stasjon for å fylle på ... lastebiler, som kjører forbi. Og det var litt sånn jeg tenkte, at 
muligens så ligger det godt til rette for en sånn industrialisering da. 

 
Hvis vi i Trøndelag skulle ha fått til noe av det informanten skisserte, hva måtte da eventuelt til? Jeg 
kan organisere informantens svar som fire utfordringer. Selv var han veldig klar på hva som var den 
første, og dermed trolig største, utfordringen: Det var «å få mange nok og lønnsomme produkt eller 
markedsområder samtidig». Han fortsatte: 

Og hvis vi tar Foods of Norway eller den biten der da, så skal en jo sånn i utgangspunktet tenke seg at en tar en 
tømmerstokk og så kjører den igjennom – Ja, tar en tømmerstokk, og så kjører du den igjennom en ... en fabrikk, 
og så får du ut sjølsagt skurtømmer, eller altså trelast, og du får ut sagflis, og så konverterer du sagflis til protein, 
og så kan det hende at du også kan konvertere deler av det til andre ting. Og ... jeg tror .. utfordringa er rett og 
slett å ... å klare å få ... risikoen ned på et håndterlig nivå. Og risiko ned på et håndterlig nivå i sånne 
sammenhenger er jo at du har flere og robuste markeder som er ... tilstrekkelig betalingsdyktige samtidig ... Så 
det tror jeg egentlig er utfordring nummer 1. 
[…] 
– for en MÅ finne – ja, porteføljen – en portefølje av produkt og løsninger ... som ... er balansert i den forstand at 
det er – en må ha noen som er store volum og lav kost, og så må en utvikle en god del som har kjempehøy verdi. 
Men det er også sånn at de som har en høy verdi, har et langt og omfattende utviklingsløp. Og – å klare å mestre 
den balansen der, mellom – […] – Ta for eksempel mikroalger da ... som kan tenkes – de er jo som regel rike på 
fett – så kan en jo tenke seg at en skal klare å utvikle eller vinne – ta ut spesielle fettsyrer ifra mikroalgefett. Og så 
– men sånne interessante – eller de mest interessante fettsyrene er kanskje til stede i – ja, så – bare ta et tall da – 
5 prosent ... […] – men hva med de kanskje 20 andre prosentene med fett? Og hva med de 75 prosent av det som 
ikke er fett? ... Hvordan klarer en å lage – å finne gode og betalingsvillige, lønnsomme marked for en helhet? 

 
Det jeg setter opp som andre utfordring, var kalkulering og kunnskapsoppbygging. Det var enkelt for 
ham, sa informanten, å dra resonnementet om hva man kunne få til i Trøndelag, men:   

så er det jo sikkert hundrevis av detaljerte og innvikla spørsmål som et sånt resonnement fordrer at en klarer å 
svare på, og at en klarer å bygge inn i en kalkyle med produktlønnsomhet og en kalkyle med investering, og en 
kalkyle med ... Ja, massevis av ting. 
[…] 
skal en klare å nettopp få til en sånn type utvikling som jeg i hvert fall på resonnementsnivå var igjennom i sted, 
så krever egentlig det også en – altså alt det med kalkyler og sånt, men det krever også en kunnskapsoppbygging 
som – som evner å godt fange opp både de vitenskapelige spørsmålene, men også å klare å gi svar på ... de 
anvendte behovene som næringa har. Altså hvor er lønnsomheten, hvordan klarer vi å nytte ut – for å fortsette 
med tømmerstokken da – hvordan klarer vi å nytte hele stokkens verdi til energi, til nye produkter, til mange nye 
produkter? Ja, hva – hva kan vi gjøre med bark, for eksempel? ... Ikke sant – hvis en skal ... unngå å bare bruke 
det til energi. Er det komponenter der som vi – som kan være interessant? Jeg har ikke nevnt farmasi som et 
stikkord. Jeg har ikke nevnt kosttilskudd som et stikkord. Ja, jeg var litt inne på det med de proteinene. 

 
Finansiering og kapital var den tredje utfordringen. Det ville kreve mye kapital for å få til det 
informanten hadde skissert, og det var blant annet knyttet til kunnskapsoppbygningen nevnt i 
avsnittet over. Han mente at Foods of Norway med sine ca. 200 millioner i potten bare var «en liten 
begynnelse» selv om det for så vidt var en voldsom satsing. Videre ville det kreve investeringer «i 
mange hundre millioners-klassen» hvis store industrianlegg skulle bygges, og «det er alltid 
konkurranse» om kapitalen, også internt i konsern. Han holdt frem som følger:  

det er ikke gitt at – at en [i konsernet] kan investere – ja, en halv milliard i ... et eller annet som – så lenge en har 
andre ting som er kjernevirksomhet, og som en MÅ investere i hvis en skal fortsette å være i kjernevirksomheten 
sin ... og sånn. Så det er også noe med å finne egna ... investeringsvirkemidler som ... som – ja, hva skal jeg si da? 
[…] 
men det blir i hvert fall veldig viktig at en har ordentlige, målretta virkemidler, også på investeringssida ... Og så 
er det jo sånn at – at blant annet i EØS-regelverk så er det jo lettere å gi investeringsmidler til små og mellom-
store bedrifter, altså sånne SME-bedrifter. Mens i realiteten så er det jo bare en håndfull store som er i stand til å 
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gjøre de ordentlig store løftene. ... Så – men det er også ting som en må kanskje prøve å ... i hvert fall være KLAR 
over da... 

 
Den fjerde utfordringen var, for å bruke informantens egne ord, at «vi har et filialnæringsliv i 
regionen». Bedriftene var «en filial til hovedkontoret», og dette gjaldt «egentlig de aller, aller 
fleste». Han utdypet:  

Og det ... er KANSKJE i hvert fall, uten at jeg har dekning for det – kanskje er det tyngre å dra opp store, gode case 
– med økende avstand til hovedkontoret. I hvert fall er – og det er en problemstilling, tror jeg, som en skal tørre å 
snakke om, og så håper jeg at det ikke ER sånn, men at en i hvert fall ikke ... tror at det IKKE er sånn. For – ja, det 
KAN i hvert fall være sånn... 

Det kunne være slik at konsern også gjorde «solide og gode investeringsvurderinger og beslutninger 
som gjelder liksom hele landet», så det var ikke det, men:  

– men det er nå engang et eller annet der som jeg tror en skal være i hvert fall litt bevisst på, og jeg tror det er 
BRA hvis aktører i næringa i regionen her liksom bestemmer seg litt for at dette her skal vi få til i lag i VÅR 
region... 
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4. Oppsummerende betraktninger 
I dette sluttkapitlet er det fire emner. Det er hva denne intervjudelen av prosjektet faktisk har 
gjennomført satt opp mot hva prosjektbeskrivelsen sa intervjudelen skulle gjøre. Deretter 
kommenterer jeg utvalget av informanter. Som tredje emne syntetiserer og utvikler jeg videre visse 
aspekter ved resultatene og det gjør jeg ved hjelp av en tredelt modell. Til slutt rekapitulerer jeg 
idéene informantene hadde om mulige, fremtidige tverrsektorielle samarbeid.     
 
Hva prosjektets intervjudel skulle gjøre, er presentert på side 7. Ifølge prosjektbeskrivelsen var det 
syv punkter intervjudelen skulle ta for seg, men tre av disse aktivitetene er ikke fullført. Ifølge det 
første punktet skulle intervjuene undersøke om informantene hadde utfyllende informasjon til 
kartleggingen gjort i prosjektets del 1.1. Det kunne vi ikke ta opp i intervjuene fordi de ble 
gjennomført før det forelå resultat fra del 1.1. som syntes fruktbare å få utdypet av informantene. 
Dette ble da heller ikke inkludert i intervjuguiden (se vedlegg 2). Jevnfør det andre punktet på side 7 
skulle vi i intervjuene gjennomføre en aktørkartlegging. Slik jeg forsto det, dreide dette seg om sider 
ved aktørene vi intervjuet, deres bedrifter, samt hvilke aktører de samhandlet med. Gjennom 
intervjuene fikk vi god oversikt over informanten og bedriften, og dette er brukt i analysen som 
informasjon for å forstå det informanten fortalte ut fra den konteksten han var i. Av personvern-
hensyn er svært lite av dette formidlet i notatet. Når det gjelder hvilke samhandlende 
aktører/bedrifter informantenes bedrifter hadde, var det spørsmål i intervjuguiden som skulle fange 
opp dette temaet. Temaet fikk imidlertid en nedtonet plass i intervjuene. Det var fordi vi allerede 
etter første intervju valgte å opprioritere spørsmålene 5 og 6 om fremtidsmuligheter på tvers av 
sektorene. Årsaken til dette er omtalt på side 17. I notatet er det bare tatt inn hva informantene sa 
om samarbeid tverrsektorielt pr. i dag, ikke noe om hvilke aktører/bedrifter de samarbeider med 
innad i egen verdikjede eller sektor. Den tredje aktiviteten intervjudelen ikke fullfører, er det sjette 
punktet på side 7. Det punktet lød: «Hvordan vurderer informantene den eventuelle kommersielle 
verdien i det de ser for seg de kan samarbeide om?» Det var da samarbeid på tvers av sektorene 
som var utgangspunktet. Denne aktiviteten kunne ikke fullføres fordi informantenes svar var av en 
slik karakter at kommersiell verdi lå langt frem i tid å tenke på. Så modne for realisering var ingen av 
de samarbeidsmulighetene informantene omtalte.      
 
Utvalget av informanter var basert på strategisk valg. Dette er redegjort for på side 9-10. Kvalitative 
dybdeintervju kan aldri si noe representativt om en gruppering, men de kan undersøke forståelser 
og sammenhenger. Videre kan strategiske utvalg av informanter bidra til at man kan anta noe om de 
som ender opp med å være informanter. For utvalget av informanter som ligger til grunn for dette 
notatet, er det mulig å si at de skal kunne representere etablerte bedrifter, lokalisert i Trøndelag, 
som er relevante for og i bioøkonomisk virkelighet – ikke slik at bedriftene nødvendigvis er helt i 
fronten, men i alle fall relativt aktive i utviklingen av den trønderske bioøkonomien. Bedrift og 
informant er dog ikke det samme. Selv om informantene var bedriftsledere eller hadde andre 
lederposisjoner i den aktuelle bedriften, kan bedrifters selvforståelse presentert i årsrapporter o.l., 
være annerledes enn lederes forståelse av den samme bedriften. Det gjelder nåværende situasjon, 
men kanskje mer særskilt for fremtidige muligheter på tvers av sektorene havbruk, jordbruk og skog. 
Selv om informantene var i bedrifter som presumtivt er vesentlige for den regionale bioøkonomien 
fremover, presenterer notatet det enkeltpersoner forstår og tenker. Denne grenseoppgangen blir 
desto tydeligere i og med at vi i intervjuene også ga informantene mulighet til å svare ut fra det de 
eventuelt måtte vite og tenke som privatpersoner.  Det våre intervjudata derfor henter ut av viten, 
er grunnet i det som informantene våre formidlet som hele mennesker lokalisert i Trøndelag, i en 
bedrift og i en form for lederstilling i bedriften. Det går klart frem av intervjuene at disse 
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menneskene i varierende grad tenkte på pågående eller mulige samarbeid på tvers av sektorene. For 
enkelte var tanken svært aktiv, for andre syntes det mer som om det var spørsmålene våre som 
aktiverte tanken om mulige samarbeid. Av dette kan jeg slutte, om ikke annet, at den 
bioøkonomiske tanken om tverrsektorielt samarbeid ikke er kulturelt selvfølgeliggjort.   
 
I intervjumaterialet er det tre fenomen som «beveger seg sammen» i betydningen av at de 
interagerer. Det er bedriftsvirkelighet, sektorkompetanse og tverrsektorielt samarbeid. Hva som kan 
inngå i «Bedriftsvirkelighet», er utdypet på side 28-30. I «Sektorkompetanse» kan kompetanse om 
egen sektor (sektorintern) og de to øvrige sektorene (sektorekstern) inngå. Hva et sektorinternt 
fokus kan ha som effekter, er utdypet på side 27-28. I «Tverrsektorielt samarbeid» kan pågående og 
mulige, fremtidige samarbeid på tvers av sektorene havbruk, jordbruk og skog inngå. Denne enkle 
modellen er visualisert i figur 1. Man kan legge merke til at forskjeller i de tre sektorenes kulturer 
ikke er med i modellen. Riktignok mente informantene at det var kulturforskjeller mellom sektorene 
havbruk, jordbruk og skog, men disse forskjellene ble ikke forstått å være så hemmende at man på 
det grunnlaget ikke skulle få til på-tvers-samarbeid.  
 

 

Figur 1: Tre interagerende fenomen i intervjudataene 

 
 
Man kan begynne hvor som helst i modellen, jeg velger å starte med «Bedriftsvirkelighet». Gitt hva 
intervjudataene formidler meg, kan jeg si:  
A. Noen bedrifters virkelighet er slik at: 

a) sektorintern kompetanse er det optimale 
b) omkostningene med å skaffe seg overblikk over andre sektorer er/blir for store 
c) omkostningene med å delta i utvikling av umodne idéer i et tverrsektorielt samarbeid blir for 

store. 
B. Noen bedrifters virkelighet er slik at: 

a) sektorekstern kompetanse i kombinasjon med kompetanse om egen sektor er det optimale 
b) det er omkostninger med å skaffe seg den sektoreksterne kompetansen, men den blir 

vurdert som å falle inn under bedriftens kjernevirksomhet eller i utvikling av denne 
kjernevirksomheten 

c) det er omkostninger med å delta i utvikling av umodne idéer i et tverrsektorielt samarbeid, 
men omkostningene blir forstått som nødvendige for bedriftens utvikling. 
Bedriftsvirkeligheten kan imidlertid gjøre at man søker å redusere omkostningene ved 
eksempelvis å delta i kortere og/eller mindre ressurskrevende samarbeid.  
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Gitt hva intervjudataene formidler meg, kan jeg med utgangspunkt i «Sektorkompetanse» si:  
A. Jo større sektorekstern kompetanse, jo større sjanse for: 

a) å se muligheter på tvers av sektorene 
b) å få noe fra annen sektor til å «passe inn» i egen bedriftsvirkelighet 
c) at mulighetene man ser er spesifikke, og ikke abstraherte 
d) at mulighetene man ser ikke bare er basert på likhet, men også på komplementaritet. 

Å si at man kan samarbeide rundt eksempelvis teknologi, er abstrahert formulert i og med at 
«teknologi» er et såkalt høyere ordens-begrep og kan være så mangt. Å si at man kan samarbeide 
om utvikling av dysen i en slambehandlende enhet som skal få ut tørrstoff, er spesifikt formulert. 
Når det gjelder likhet og komplementaritet, syntes det som informantene primært hadde likhet som 
det de snakket ut fra da de snakket om samarbeidsmuligheter på tvers.  Man kunne for eksempel ha 
felles politiske utfordringer, felles type restråstoff, og liknende, som man kunne samarbeide om. Slik 
jeg vurderer det, krever samarbeid basert på komplementaritet større sektorekstern kompetanse 
enn det kreves for samarbeid basert på likhet. Det blant annet fordi komplementaritet er 
ulikhet/forskjellighet, og det er enklest å starte med likhet.     
 
Gitt hva intervjudataene formidler meg, kan jeg med utgangspunkt i «Tverrsektorielt samarbeid» si: 
A. Modne idéer for slikt samarbeid allerede synes å være fanget opp: 

a) da har man overskredet de utfordringer som lå i sektorkompetansen og 
bedriftsvirkeligheten, eller man er i ferd med å overskride utfordringene 

b) da har man mulighet for utvide aktiviteten ved eksempelvis å gjøre mer av den, eller å 
utvikle aktiviteten ved å gjennomføre den bedre. 

B. Umodne idéer er ikke fanget opp og utviklet, og skal de bli det, så: 
a) må bedriftens ledelse se at det i dette kan være noe for bedriften gitt dens 

bedriftsvirkelighet 
b) må bedriftens ledelse se at det i dette kan være noe for bedriften gitt den sektoreksterne 

kompetansen bedriftens ledelse på den tiden besitter. 
Ut fra ovenstående var de idéene om mulige, fremtidige tverrsektorielle samarbeid som kom opp i 
intervjuene, umodne idéer.    
 
I resultatdelen av notatet går det frem at det ikke var noen enkeltidé eller noe særskilt tema for 
fremtidig på-tvers-samarbeid som ble fremsatt av alle eller et betydelig flertall av informantene. 
Hvilke tema jeg her snakker om, er presentert på side 17-18.  Jeg skal nå stikkordsmessig anføre de 
idéene som kom, og viser til det oppgitte sidetallet for nærmere utdyping. Jeg presenterer idéene i 
den rekkefølgen de kommer i notatet:  
1. En studie av hvor mye fermenterbart sukker det er i Midt-Norge (side 19) 
2. Politisk arbeid vedrørende arealbruk og arealtilgang (side 19-20) 
3. Samarbeid mellom jordbruk og skog om landbruksbygg (side 20) 
4. Norges matproduksjonsklynge (inklusive fôrproduksjon) (side 20) 
5. Markedsføring av mat i Europa (side 20) 
6. Samarbeid om særskilt arbeidskraft (side 20) 
7. Utvikling av bark til jord (side 21) 
8. Gjenvinning av råstoff fra avfallsvann (side 21) 
9. Teknologiske løsninger og teknologioverføringer (side 21) 
10. Den infrastrukturmessige måten å bygge opp digitale løsninger på (side 21) 
11. Bruken av universelle transportbærere (logistikk) (side 21) 
12. Læring på tvers av sektorene (side 21-22) 
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13. Markedsføring av regionen Trøndelag i tilknytning til kommende samarbeid på tvers av 
sektorene (side 22) 

14. Sporing tilbake til opphav, utvikling av blokkjede-system? (Side 22-23) 
15. Industrialisering av biogass (side 32-33). 
 
Avslutningsvis vil jeg som antropolog, hvis hovedinteresse er kultur og kulturelle forståelser, påpeke 
at jo mer man treffer mennesker på tvers av sektorene, jo flere tverrsektorielle møteplasser av en 
eller annen type det er, jo mer forstår man av de andre sektorene og deres aktører, og jo mer vokser 
det frem av det – også idéer for samarbeid på tvers. Da har jeg parafrasert en av informantenes 
utsagn. Med det slutter jeg med det som ut fra datamaterialet fremstår som aller viktigst i utvikling 
av bioøkonomien i Trøndelag fremover: menneskene og deres relasjoner. 
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Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”Verdiskaping gjennom økt samarbeid mellom havbruks-, jord- og 
skognæringene i Trøndelag”? 

 
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et intervju i forskningsprosjektet. Formålet med 
prosjektet er å avdekke innovasjonsmuligheter på tvers av havbruks-, jordbruks- og 
skognæringene i Trøndelag. Prosjektet er et samarbeid med NCE Aquatech, ARENA Skog 
og jordbruksnæringen i Trøndelag ved Bondelagene i Trøndelag. I dette skrivet gir vi deg 
informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. Skrivets 
innhold og form er styrt av krav i personvernregelverket. 
 
Formål 
Prosjektet skal avdekke innovasjonsmuligheter på tvers av havbruks-, jordbruks- og 
skognæringene i Trøndelag, og gi faglige vurderinger av hvilke av disse som vil gi god 
effekt for det trønderske næringslivet, samt vurdere hvordan dette kan gjøres. Prosjektet 
vil kartlegge og analysere vare- og tjenestestrømmer, verdikjeder og aktørforståelser i 
sektorene.  
 
Prosjektet er et forskningsprosjekt bestående av tre delprosjekt. Delprosjekt 1 er en 
kartlegging av muligheter og synergier som kan finnes på tvers av havbruk, jordbruk og 
skognæring. Første del av denne kartleggingen (DP1-1) vil se på verdikjeder og 
varestrømmer ut fra etablert kunnskap. Andre del av denne kartleggingen (DP1-2) vil 
hente ny informasjon ved å intervjue sentrale aktører om deres agering, forståelser og de 
mulighetsrom de kan se for seg. Vi kontakter deg med utgangspunkt i DP1-2.  I delprosjekt 
2 vil vi, ut fra resultatene i det første delprosjektet, utvikle et sett av enkeltcase vi skal se 
videre på. I delprosjekt 3 skal vi formidle resultat og berede grunnen blant 
næringsaktørene for en mulig realisering av potensialene prosjektet forventes å avdekke. 
Dette skjer gjennom verksteder og en større samling.   
 



 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 
Sintef er prosjekteier, og prosjektleder er Marit Aursand. Samarbeidende 
forskningsinstitusjoner er Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Ruralis – Institutt for 
rural- og regionalforskning (tidligere Bygdeforskning). For denne henvendelsen til deg nå 
er Ruralis såkalt behandlingsansvarlig ut fra personvernregelverket.  
 
Prosjektet har ei styringsgruppe bestående av en representant fra Trøndelag 
fylkeskommune og følgende representanter fra de tre klyngeaktørene: Kristian Henriksen 
(NCE Aquatech), Kjersti Kinderås (ARENA Skog), Erlend Fiskum (Nord-Trøndelag Bondelag) 
og Halvor Braa (Sør-Trøndelag Bondelag).  
 
Prosjektet er finansiert av Trøndelag fylkeskommune og ved egeninnsats fra 
næringsaktørene.  
 
Hvorfor får du spørsmål om å delta? 
Ut fra prosjektteamets viten om havbruks-, jordbruks- og skognæringene i Trøndelag, vet 
vi at du og bedriften er en sentral aktør innen en av disse næringene. Derfor anser vi deg 
og bedriften som en høyst relevant og viktig næringsaktør å få i tale når prosjektet skal 
søke å avdekke innovasjonsmuligheter på tvers av næringene.  
 
Vi har fått ditt navn fra klyngerepresentanten [navn]. Din bedrift og ditt navn er ett av 
[antall] navn på en liste for [sektoren] og omkringliggende bedrifter. Vi forskere 
informerte klyngerepresentantene om hva vi prioriterte av type bedrift, lokalisering, m.m. 
Deretter fant klyngerepresentantene frem til mulige personer å intervjue. Vi skal intervjue 
maksimalt 4 stykker fra hver sektor. Vi har strategisk valgt hvem på listen til [navn på 
klyngerepresentanten] vi ønsker å intervjue, og det blant annet ut fra type bedrift. At 
listen rommer mer enn 4 navn, gjør at [navn på klyngerepresentanten] ikke vil vite hvem 
vi ender opp med å intervjue. På det viset sikrer vi din anonymitet.  
 
Hva innebærer det for deg å delta? 
Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det for deg å delta i et intervju av ca. 1-1,5 
times varighet. Intervjuet vil gjøres over skype (med video) eller over telefon. To forskere 
vil delta i intervjuet, det vil være meg og [Espen Carlsson, TFoU eller Magnus Stoud Myhre, 
SINTEF]. Vi ønsker å være to for å sørge for optimal viten om næringene. Vi kommer til å 
spørre deg om spørsmål som: Samarbeider du og bedriften på tvers av de tre sektorene i 
dag? Hvilke muligheter ser du for deg for din bedrift fremover i egen/egne verdikjede(r) 
og på tvers av sektorene hav, jord, skog? Vi kommer ikke til å spørre om bedriftssensitiv 
informasjon, og du trenger ikke å bruke tid på forberedelser. Intervjuet kommer til å bære 
preg av å være en samtale.  
 
Vi ber om å få ta opp intervjuet på lydopptaker. Dette er av rent praktiske grunner fordi vi 
da kan delta fullt ut i samtalen med deg, og slipper å sitte og skrive ned det du sier. 
Utskrivingen av intervjuet, en såkalt transkribering, gjøres av en profesjonell transkribør 
som Ruralis har en databehandleravtale med. Databehandleravtalen følger 
personvernregelverket. Ingen andre vil få tilgang til lydopptaket.   
 
Skulle du ønske det, får du mulighet til å korrigere eller supplere det du sier i intervjuet. 
Den første gangen er knyttet til selve transkribsjonen. Du kan få gå gjennom 
transkribsjonen (teksten) og eventuelt korrigere eksempelvis forhold du ikke synes du har 



 

fått presist eller korrekt frem. Disse justeringene tas så inn i transkribsjonen. Den andre 
gangen er knyttet til det notatet som DP1-2 skal resultere i. Her vil du bli tilbudt å lese 
gjennom, og eventuelt korrigere, det i notatets tekst som opprinnelig kommer fra deg.   
 
Det er frivillig å delta 
Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, må vi ha en skriftlig 
samtykkeerklæring fra deg. Den finner du bakerst i dette skrivet. Helt frem til notatet er 
publisert kan du når som helst trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle 
opplysninger om deg vil da bli slettet. Du trekker samtykket ved å sende meg en epost om 
dette.   
 
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
 
Følgende vil ha tilgang til informasjonen (forskningsdataene) vi får fra deg: Jeg som 
ansvarlig for intervjuene i delprosjekt DP1-2, vil ha tilgang til lydopptaket og 
transkribsjonen. Samarbeidende forskere i DP1-2 fra Sintef og TFoU vil kunne få tilgang til 
transkribsjonen (i wordformat) fra intervjuet med deg hvis de finner det nødvendig for sitt 
arbeid i prosjektet. Dette vil kunne dreie seg om 2-5 forskere. Før de mottar 
transkribsjonen vil jeg da ha skiftet ut ditt navn og navnet på bedriften med pseudonymer. 
Skal disse samarbeidende forskerne motta transkribsjonen, forutsetter Ruralis at Sintef og 
TFoU har krypterte pc-er og kryptere servere.  
 
Hos meg på Ruralis gjør jeg følgende for å sikre at ingen uvedkommende får tilgang til 
noen personopplysninger: Overleveringen av lydfil til transkribør skjer ved at jeg gir 
transkribøren lydfilen ansikt-til-ansikt. Jeg henter transkribsjonen og utskriften fra henne 
også ansikt-til-ansikt. Lydfilen og transkribsjonen i wordformat vil befinne seg bare på min 
pc og på et område på serveren hvor kun jeg har tilgang. Pc-en er på mitt låste kontor og i 
låst skap når jeg ikke bruker den. Både pc og server er kryptert mot innsyn. 
Transkribsjonen i papirformat vil være innlåst i et skap på kontoret mitt. Jeg vil holde 
koblingsnøkkelen til pseudonymer, telefonnummeret og epostadressen din samt 
samtykkeerklæringen din atskilt fra transkribsjonen og lydopptaket.   
 
Notatet som publiseres fra delprosjektet, vil ikke romme informasjon som gjør det mulig å 
kjenne deg igjen. 
 
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 
Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.19. Alle data i tilknytning til deg vil da bli 
slettet, dvs. lydopptak, transkribsjon og koblingsnøkkel.   
 
Dine rettigheter 
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 
- å få rettet personopplysninger om deg,  
- få slettet personopplysninger om deg, 
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger, og 
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 



 

 
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
 
På oppdrag fra Ruralis har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 
personvernregelverket.  
 
Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 
med: 

 Ruralis ved Gro Follo, på epost (gro.follo@ruralis.no) eller på telefon 94 16 12 16. 
 Ruralis sitt personvernombud for forskning: Ruralis har avtale med Datatilsynet om 

bruk av NSD som slikt personvernombud.  
 NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) 

eller på telefon 55 58 21 17. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
[håndskrevet underskrift] 
 
Gro Follo     
forsker 
  



 

 
[Hvis du sier ja til deltakelse i forskningsprosjektet, vennligst skriv ut 
samtykkeerklæringen, skriv under for hånd, scann så dokumentet inn og send det på 
epost til gro.follo@ruralis.no] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Verdiskaping gjennom økt 
samarbeid mellom havbruks-, jord- og skognæringene i Trøndelag», gitt meg i skriv av 
[datoen på henvendelsesbrevet]. Jeg har også fått anledning til å stille spørsmål.  
 
 
Jeg samtykker til å delta i intervju.  
 
Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 
31.12.19. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
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INTRODUKSJON 
 
 Kort om oss to som intervjuer og hvor vi sitter når vi gjør intervjuet. 
 Kort om prosjektet og premissene for intervjuet, som du allerede er blitt informert om via 

henvendelsesbrevet.  
 Informasjon om hvordan vi gjør selve intervjuet.   
 Hva skjer med det du sier: transkribsjon, analyseres, inn i et arbeidsnotat, deretter legges funn 

fra blant annet intervjuene frem for aktører via verksted og andre former på innspillsmuligheter, 
før det hele ender opp i form av en sluttrapport. 

 Om korrigerings-/suppleringsmuligheten: a) du kan få lese gjennom transkribsjonen (teksten) og 
korrigere noe du ikke synes var presist nok eller kom riktig frem, b) lese og eventuelt korrigere 
det i arbeidsnotatets tekst som opprinnelig er fra deg.   

 Intervjuet vil være som en samtale, vi har ingen fasit, og vi trenger din hjelp for å kunne svare på 
spørsmål prosjektet stiller.  

 Er det greit å ta opp samtalen med opptaker? [Opptaker slås på.] 
 Har du noen spørsmål før vi starter? 
 
 
 
SPØRSMÅL KNYTTET TIL SITUASJONEN PR. I DAG 
 
1. Om bedriften og deg selv 
 Hvor er bedriften lokalisert? 
 Når ble bedriften etablert? 
 Hvem eier bedriften? 
 Hvor mange sysselsatte har bedriften?  (heltid/deltid, hele året/sesong) 
 Hva produserer bedriften? 

o Hvilke råstoff brukes og hvor kommer det fra? 
o Hvordan er råstoffsituasjonen for bedriften slik du betrakter den? 
o Hvem selges produktene til? 

 Bedriften inngår i en eller flere verdikjeder. Kan du beskrive denne/disse verdikjeden(e) for oss?  
 Hvilke ansvar og oppgaver har du i bedriften? 
 
 
 
2. Bedriftens samarbeid med andre bedrifter innad i egne verdikjeder/egen sektor pr. i dag 
 Hvilke næringsaktører/bedrifter samarbeider bedriften aller mest med i dag?  

o Hva går dette samarbeidet ut på?  
o Hvor er de samarbeidende næringsaktørene/bedriftene lokalisert? 

 Hvilke næringsaktører/bedrifter samarbeider bedriften nest mest og tredje-nest mest med i 
dag? 

o Hva går dette samarbeidet ut på?  
 Hvilke øvrige næringsaktører/bedrifter samarbeider bedriften med i dag? 

o Hva går dette samarbeidet ut på?  
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3. Bedriftens samarbeid med bedrifter i andre sektorer pr. i dag 
 Samarbeider bedriften med bedrifter i noen av de andre sektorene havbruk, jordbruk, skog pr. i 

dag?  
o Hva går dette samarbeidet ut på? 
o Hvordan kom dere i kontakt med disse bedriftene/aktørene i de andre sektorene? 

 
 
 
SPØRSMÅL KNYTTET TIL FREMTIDEN 
 
4. Om bedriften og primært egne verdikjeder/egen sektor 
 Bedriftens utvikling nå og fremover: 

o Sikter bedriften mot vekst, i så fall på hvilke område(r) og på hvilke måte? 
o Forstår du bedriften mer å være i en konsolideringsfase, og hva dreier i så fall denne 

sikringen av bedriftens økonomiske stilling seg om? 
 Hvilke muligheter for samarbeid ser bedriften for seg fremover i egne verdikjeder og/eller egen 

sektor? 
 Hvilke utfordringer har bedriften?  

o Kunne disse utfordringene vært løst gjennom samarbeid innad i egne verdikjeder/egen 
sektor eller er det mulig å tenke seg dem løst ved et samarbeid på tvers av sektorer?  

 Har bedriften noe råstoff, inklusive restråstoff/avfall, som ikke benyttes pr. i dag? 
o Hvis ja, er det mulig å bruke det på en annen måte for å gi mer verdiskaping? 
o Hvis ja, er det mulig å se for seg dette utnyttet innen egne verdikjeder/egen sektor eller 

må man over til en annen sektor? 
 
 
 
5. Fremtidige muligheter for bedriften på tvers av sektorene havbruk, jordbruk, skog i Trøndelag 
 Hvilke muligheter ser du/bedriften for samarbeid på tvers av sektorene fremover? 

o Hvilke områder kan dette dreie seg om? 
o Vi vil gjerne spørre deg spesifikt om noen mulige områder for samarbeid: [Informanten 

svarer ja eller nei, og vi ber om utdyping.] 
 produktproduksjon? 
 produktutvikling?  
 forbedret ressursutnyttelse? 
 teknologiske løsninger og teknologioverføringer? 
 digitalisering? 
 logistikk og distribusjon? 
 kompetanseoppbygging og -overføring? 
 marked/markedsføring? 

 Du har nevnt noen mulige områder å samarbeide om på tvers av sektorene: [Tas bare hvis 
informanten sier at det er noe å samarbeide om.] 

o Med hvilke bedrift(er) er det snakk om? 
o Hva må til for å realisere det?   
o Hvordan vurderer eventuelt du/bedriften den kommersielle verdien i det du ser for deg 

bedriftene kan samarbeide om på tvers?  
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o Hva forstår du/bedriften som de viktigste barrierene for at dere skal få til et slikt 
samarbeid på tvers?  

 Du ser ingen samarbeidsområder for bedriften på tvers av sektorene, hva er det som ligger til 
grunn for det? [Tas bare hvis informanten svarer negativt på mulige samarbeidsområder.] 

  
 
 
6. Fremtidige muligheter for bedrifter i Trøndelag generelt for samarbeid på tvers av sektorene 
havbruk, jordbruk, skog 
 Vi vil gjerne spørre særskilt om mulige kulturforskjeller mellom de tre sektorene som kan være 

hemmende for samarbeid på tvers av sektorene.   
o Hvordan tror du de andre to sektorene betrakter din sektor? 
o Slik du ser det, er det noen hemmende kulturforskjeller mellom de tre sektorene?  
o Hvis ja:   

 Hva slags implikasjoner har disse kulturforskjellene for samarbeid på tvers av 
sektorene for bedrifter i de tre sektorene? 

 Har du noen tanker om hvordan disse kulturforskjellene kan fjernes eller 
reduseres?  

 Hvis vi snakker om trønderske bedrifter i de tre sektorene generelt, hva vurderer du som det 
som rommer de største mulighetene for samarbeid på tvers av to eller tre sektorer? 

o Hva er disse mulighetene og hvilke sektorer inngår? 
o «Størst» på hvilken måte? 
o Hvordan tenker du at disse mulighetene kan tas i bruk? 

 Hva mener du er de viktigste faktorene å gripe fatt i for å få utnyttet potensiale på tvers av 
sektorene?  

 Ut fra det du sier kan det høres ut som du ikke tror at det er noe potensial av betydning i 
samarbeid på tvers av sektorene, hva er det som ligger til grunn for det? [Tas bare hvis det høres 
ut som informanten ikke har noen slik tro.]  

 
 
 
AVSLUTNING 
 
 Er det noe vi ikke har snakket om som du gjerne vil si? 
 Kan vi komme tilbake for eventuell utdyping av noe vi lurer på? 
 Når transkribsjonen foreligger, sørger Gro Follo for at du får forespørsel om du ønsker å lese 

gjennom og eventuelt korrigere. Tilsvarende henvendelse får du fra Gro Follo når 
arbeidsnotatets tekst som opprinnelig er fra deg, begynner å få sin endelige form.  

 




