STYRETS BERETNING FOR 2020
Institusjonell tilhørighet
SNF ble etablert i 1991, og er en del av instituttsektoren i Norge. NHH er største eier med
85 % av aksjene, mens 15 % eies av Stiftelsen SNF. Selskapet har som oppgave å fremme
anvendt forskning med basis i NHH-miljøet, og har siden selskapet ble etablert hatt sin
faglige tilhørighet hos NHH. Dette er helt avgjørende for at SNF skal kunne være en ledende
tilbyder av anvendt forskning på det økonomisk-administrative fagområdet og innen
næringsrettet samfunnsforskning.

SNF er en prosjektbasert nettverksorganisasjon og bygger sin virksomhet på tilgang til
forskerressurser som hovedsakelig består av egne ansatte og fagstaben ved NHH, men hvor
også forskere fra andre universiteter og høyskoler i inn- og utland engasjeres i prosjektarbeidet.
Som tabell 1 nedenfor viser, var det i 2020 34 personer som var ansatt hos SNF, hvorav 28 i
ulike typer forskerstillinger. Dette er én mer enn året før. Nesten alle de fast ansatte
forskerne i SNF har formell doktorgradskompetanse.
I 2020 var om lag 120 assosierte medarbeidere på doktorgradsnivå tilknyttet SNF. De fleste
av disse har sin hovedarbeidsplass ved NHH, men det er også personer med hovedstilling
ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og utenlandske
universiteter. Det er med andre ord høy formell kompetanse både i forskerstaben hos SNF
og i ressursbasen som forskningen SNF trekker på. Åtte mastergradsstudenter knyttet til
SNF-prosjekter hadde før nedstengningen arbeidsplass ved SNF.

Tabell 1. Antall ansatte og utførte årsverk, 2016-2020

Fast ansatte aktive forskere
PhD-stipendiater og postdoktorer
Forskningsassistenter og programmerer
Ansatte i administrasjon og støttefunksjoner
Antall ansatte i SNF
Utførte forskerårsverk
Administrative årsverk
Utførte årsverk

2016
16
4
4
7
31
30,0
5,4
35,4

2017
14
5
5
7
31
31,9
5,6
37,5

2018 2019 2020
16
15
15
8
9
11
2
3
2
7
7
6
33
34
34
32,4 30,3 32,8
6,2
5,7
5,7
38,6 36,0 38,5
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Ressursbase

Prosjektporteføljen til SNF bidro i 2020 til å finansiere 38,5 årsverk. Antall administrative
årsverk i egen organisasjon er på samme nivå som tidligere år. Antall forskerårsverk var 32,8,
noe som er 2,5 årsverk høyere enn året før. 22,8 forskerårsverk er utført av egne ansatte,
det vil si 0,6 årsverk mer enn året før. Det totale antallet egne ansatte som er involvert i
forskningsaktiviteter har som vist i tabell 1 økt fra 24 i 2016 til 28 i 2020. Veksten er i all
hovedsak innen gruppen PhD-stipendiater og postdoktorer grunnet forventning om at slike
rekrutteringsstillinger inngår i prosjekter som Forskningsrådet gir støtte til.

Virksomheten i SNF bygger på at det innenfor forskningsgruppene opparbeides prosjektporteføljer som omverdenen er interessert i, og som forskerne finner spennende og
meningsfylte. Forskningsgruppenes oppgave er å stimulere til faglig solid forskning som
fremstår som relevant og tankevekkende for næringsliv, myndigheter og samfunnsdebatt.
Siden 2019 har SNF, i tråd med strategien for perioden 2019-2022, hatt fem forskningsgrupper. Disse er:






Energi, naturressurser og miljø (ENE)
FAIR Insight Team
Innovasjon, strategi og markedsføring
Næringsøkonomi, skatt og regulering
Shipping and Logistics

Markedsorientering og finansiering
SNF mottok nesten 8,2 mill. kroner i grunnbevilgning fra Norges forskningsråd i 2020. Dette
utgjorde 13,8 % av omsetningen på 59,3 mill. kroner.
Når det gjelder prosjektinntektene, kom 55 % (27,9 mill. kroner) fra Norges forskningsråd,
mens inntekter fra næringsliv og departementer og underliggende enheter utgjorde 15,6
mill. kroner. Dette fordeler seg på 4,8 mill. kroner (10 %) fra næringslivet og 11,4 mill. kroner
(23 %) fra departementer og underliggende enheter, mens den internasjonale prosjektfinansieringen var på 5,7 mill. kroner (11 %).
SNF bygger sin faglige strategi på at forskningen skal finne sted i konstruktivt samspill med
sentrale brukere i privat og offentlig sektor innenfor områdene som det forskes på. Den
høye andelen Forskningsrådsfinansiering i SNFs prosjektportefølje betyr ikke at forskningen i
SNF avviker fra denne strategien. Flere av prosjektene finansiert av Norges forskningsråd
drives også i større eller mindre grad i kontakt og samspill med brukere av forskningen.
Oppdragsgivere og samarbeidspartnere utenom Forskningsrådet og EU (Horizon 2020) har i
2020 blant annet vært Konkurransetilsynet, NAV, Kunnskapsdepartementet,
Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Skattedirektoratet,
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Organisering

Equinor, Telenor, DNB, Deloitte, Laerdal Medical, FAO, Department for International
Development (UK), BIR og Tibber.

Faglige resultater

I 2020 er det registrert 64 vitenskapelige artikler (inkl. bokkapitler) som helt eller delvis
baserer seg på forskning i prosjekter hos SNF. I SNFs publikasjonsserie, som er gratis
tilgjengelig på www.snf.no, kom det ut 24 publikasjoner. I tillegg ble ytterligere fem
publikasjoner fra SNF-prosjekter gitt ut i andre rapportserier. Det er også en betydelig
formidlingsaktivitet gjennom 27 foredrag/framleggelse av paper/poster, 24 populærvitenskapelige artikler og foredrag, og 55 ledere, kommentarer, kronikker og lignende
publisert i tidsskrift og dagspresse. Planlagte konferanser og workshops på egenhånd eller i
samarbeid med NHH er blitt avlyst eller utsatt. En av SNFs PhD-kandidater disputerte 15.
juni. Seks doktorgrader var ved utgangen av året under arbeid, og to vil levere inn
avhandlingen sin og disputere i løpet av 2021.
SNF har over tid søkt å øke deltakelsen i Forskningsrådets senterordninger, og er nå partner i
SFF-en FAIR (Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality) ved
NHH, FME-en NTRANS (Norwegian Centre for Energy Transition Strategies) ved NTNU og
SFI-en Climate Futures. Sistnevnte startet 1. oktober 2020, og NORCE er koordinator for et
konsortium som består av nærmere 40 partnere innen forskning og privat og offentlig
sektor. SFI-en tar sikte på å forbedre metoder og praksis for å håndtere klimarisiko (vær- og
klimaendringer).
Antall publikasjonspoeng er en viktig kvalitetsindikator i institutt-, høyskole- og universitetssektoren. I tillegg er det en sentral faktor for om et institutt kvalifiserer til å motta basisfinansiering fra Norges forskningsråd og størrelsen på den resultatbaserte delen. Som figur 1
nedenfor viser har SNF hatt en vesentlig økning i antall publikasjonspoeng de siste årene.
Sammenlignet med 2019 er det 5,9 flere poeng i 2020 – en økning fra 29,6 til 35,5 (20 %).
Dette er det høyeste antall publikasjonspoeng SNF noen gang har hatt. Antall publikasjonspoeng per forskerårsverk er dermed 1,1. Blant egne fast ansatte forskere er produksjonen
1,0 publikasjonspoeng per årsverk, noe som er under den langsiktige målsettingen på 1,5
poeng. 90 % av publikasjonene er i samarbeid med ansatte ved norske og utenlandske
forskningsinstitusjoner og universiteter.
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Det er de siste årene lagt stor vekt på mer og bedre publisering samt deltakelse på nasjonale
og internasjonale fagkonferanser med presentasjon av paper. Dette har flere formål –
kompetanseheving, nettverksbygging, å styrke forskernes og SNFs omdømme og dermed å
komme i en bedre posisjon på de viktigste konkurransearenaene.
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Figur 1. Antall publikasjonspoeng 2016-2020

Andelen publikasjonspoeng på nivå 2 var i 2020 39 %, noe som er 9 prosentpoeng høyere
enn året før, og nær den langsiktige målsettingen om minst 40 %. SNFs forskere har i 2020
publisert i tidsskrifter som for eksempel European Journal of Operational Research, Journal
of Experimental Social Psychology, Transportation Research, Marine Resource Economics,
Magma, Beta og Samfunnsøkonomen. Figur 2 nedenfor viser utviklingen over tid.
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Figur 2. Andel publikasjonspoeng på nivå 2 2016-2020
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2016

Internasjonalisering

SNF er partner i tre pågående EU-prosjekter og PANDORA (Paradigm for New Dynamic
Ocean Resource Assessments and Exploitation), L3Pilot (Piloting Automated Driving on
European Roads) og MedAID (Mediterranean Aquaculture Integrated Development). Mot
slutten av 2020 ble et nytt prosjekt med tittelen Hi-Drive (Addressing challenges toward the
deployment of higher automation) innvilget. Prosjektet, som kan ses på som en videreføring
av L3Pilot, koordineres av Volkswagen, og har industrielle og akademiske partnere i hele
Europa. Det er også verd å nevne at SNF deltar i det internasjonale JPI Oceans-prosjektet
Mining Impact som ledes av GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel. SNF er også
partner i internasjonale prosjekter som er inne til vurdering.
På grunn av situasjonen med covid-19, og den påfølgende nedstengningen i mars 2020, er
planlagte forskningsopphold av kortere og lengre varighet blitt avlyst. Det samme gjelder
fysiske konferanser og workshops, men en del av disse er blitt gjennomført digitalt.
49 % av publikasjonene er sammen med utenlandske medforfattere. Dette er den klart
høyeste andelen SNF har hatt, og er 20 prosentpoeng høyere enn i 2019, som fram til da
hadde den høyeste andelen.
Det foregår imidlertid også internasjonalisering på hjemmebane ved at SNF i 2020 har hatt ti
ansatte fra andre europiske land, Asia og Sør-Amerika.

Likestilling og arbeidsmiljø
14 av de 34 ansatte hos SNF er kvinner. Andelen kvinner er høyest blant administrativt
ansatte. Om lag 33 % av de samlede forskerårsverkene ble utført av kvinner. Dette er en
økning på 3 prosentpoeng sammenlignet med året før. Det er styrets oppfatning at det er
viktig å ha en sterk representasjon av kvinner i de faglige aktivitetene, og en vil derfor
arbeide for en høyere kvinneandel. SNF arbeider for at instituttet skal være en inkluderende
arbeidsplass som verdsetter mangfold, og har som nevnt ovenfor, ansatte fra mange ulike
land.
I styret er det fire kvinner og fire menn.
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Styret legger stor vekt på at den anvendte forskningen i SNF er i godt inngrep med ledende
internasjonal forskning, og høyere grad av internasjonalisering har vært en sentral
målsetting. Det er mange elementer i dette – sampublisering med utenlandske forskere,
internasjonal konferansedeltakelse med paper, prosjekter med internasjonal finansiering og
internasjonale samarbeidspartnere, forskerutveksling med mer. Det har vært en klar
ambisjon å styrke den internasjonale forskningsfinansieringen, særlig med prosjekter fra
Horizon 2020 (EU). Dette har lykkes godt, og mens inntektene i 2017 var 700.000 kroner var
tilsvarende tall for 2020, som nevnt ovenfor, 5,7 mill. kroner.

Sykefraværet i 2020 var 4,1 %, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn året før. Det meste av
sykefraværet er langtidsfravær. Arbeidsmiljø, trivsel og samarbeidsforhold synes å være
godt. Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen.
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.

Økonomi

SNF har vært deleier (49 %) i Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU siden 2003.
SNFs aksjer i SØF ble solgt til NTNU i februar 2020 for 4,5 mill. kroner, noe som har bidratt
mye til de høye finansinntektene. SØF er nå fusjonert inn i NTNU Samfunnsforskning og er
en egen avdeling der.
Overskuddet tillegges egenkapitalen, som pr. 31.12.2020 var 57,9 mill. kroner. Egenkapitalandelen er 69,1 %, overskuddsprosenten 16,2 % og tapsbufferen 97,7 %. Selskapets likviditet
er meget god. Likviditetsbeholdningen pr. 31.12.2020 var 50,4 mill. kroner og likviditetsgraden er 3,1.
SNF har hatt framgang på mange områder de siste årene, og selskapet drives effektivt og
med gode resultater. Som tabell 3 nedenfor viser har det over tid vært en positiv utvikling i
de fleste økonomiske nøkkeltallene.

Tabell 3. Økonomiske nøkkeltall 2016-2020. MNOK

Driftsinntekter
Driftsresultat i årsregnskapet
% av omsetning
Egenkapital

2016
56,3
7,0
12,4
37,5

2017
56,2
3,0
5,4
41,0

2018
60,6
2,4
4,0
42,5

2019
65,8
3,9
6,0
48,6

2020
59,3
4,2
7,1
57,9

Egenkapitalandel %

61,2

64,6

57,3

63,6

69,1

Overskuddsprosent

13,2

7,0

3,3

9,7

16,2

Tapsbuffer %

66,6

73,0

70,2

73,8

97,7

Likviditetsgrad

2,4

2,7

2,2

2,6

3,1
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Driftsinntektene i 2020 ble 59,3 mill. kroner, noe som er 6,5 mill. kroner lavere enn i 2019.
Dette skyldes i all hovedsak vesentlig lavere reisekostnader og mindre fremmedytelser. SNF
fikk i 2020 et overskudd på 9,6 mill. kroner før skattekostnad. Driftsresultatet er 4,2 mill.
kroner mot 3,9 året før. Netto finansposter var 5,4 mill. kroner. Skattekostnaden er beregnet
til 312.000 kroner slik at årsresultatet blir 9,4 mill. kroner.

Styret mener det er forsvarlig økonomisk grunnlag for fortsatt drift og bekrefter i samsvar
med Regnskapslovens § 3-3a at denne forutsetningen er lagt til grunn ved avleggelse av
årsregnskapet.

Corona-pandemi eller lignende hendelser var ikke noe SNF hadde planlagt for annet enn at
styret har lagt vekt på å bygge opp en solid egenkapital for dårlige tider. Det var usikkerhet
knyttet til konsekvensene av pandemien for SNFs virksomhet, men på den annen side hadde
også styret en viss trygghet siden prosjektporteføljen i all hovedsak består av relativt store
og langsiktige prosjekter. Som vist ovenfor har resultatene både faglig og økonomisk så langt
i pandemien vært gode. Sammenlignet med 2019 er driftsinntektene 6 mill. kroner lavere,
men kjerneaktiviteten målt ved lønns- og personalkostnader er 1 mill. kroner høyere;
driftsresultatet er 7 prosent høyere; antall publikasjonspoeng er 20 prosent høyere og
søknadsaktiviteten har vært god. Det internasjonale samarbeidet er blitt vanskeligere,
innenlands reiseaktivitet er kraftig redusert og konferanser, workshops og seminarer er blitt
avlyst eller utsatt. En etter hvert utstrakt bruk av digitale verktøy som Teams og Zoom har
ført til at en god del av disse aktivitetene har latt seg gjennomføre, og at forskningen ikke er
blitt så skadelidende som en kunne frykte.
Samlet viser dette at forskningsaktiviteten og framdriften i prosjektene i all hovedsak har
vært som normalt, men det har vært omdisponeringer internt på prosjektene (fra reiser til
lønn), og det er søkt om og innvilget overføring av prosjektmidler fra 2020 til 2021. Det har
også vært en belastning for mange ansatte å være så mye på hjemmekontor, og ikke på
samme måte som tidligere kunne delta i det faglige felleskapet og å ha det daglige sosiale og
kollegiale samværet.

Utsikter
Styret mener at det markedsmessige grunnlaget for SNFs fremtidige virksomhet er godt, og
prosjekttilgang og avtalt prosjektvolum for 2022, 2023 og 2024 er tilfredsstillende. På grunn
av covid-19 er det usikkerhet knyttet til utviklingen i 2021. Dette både på grunn av
utviklingen av selve pandemien, og på grunn av langtidseffekten den ekstra belastningen har
medført for de ansatte. Det er imidlertid en klar ambisjon å opprettholde de gode
resultatene for de foregående årene når det gjelder publisering og internasjonalisering, samt
å rekruttere nye og dyktige forskere.
Styret retter en stor takk til SNFs ansatte og alle som har deltatt i prosjekter og i arbeidet
med å utvikle forskningsgruppene og prosjektporteføljen til SNF i et krevende år for alle
involverte.
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Konsekvenser av covid-19

Bergen, 9. juni 2021

MALIN ARVE

NILS-ARNE EKERHOVD

STIG TENOLD

ASTRID OLINE ERVIK

LINDA NØSTBAKKEN

RAGNHILD JANBU FRESVIK

EIRIK WÆRNESS
SVENN- ÅGE DAHL
adm. direktør
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