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Forord 

 
Arbeidet med denne masteroppgaven har vært krevende, men også særdeles lærerikt.  Fordi 

fiskeoppdrettsnæringen er stor og teoriene er mange, var det en utfordring å begrense 

innholdet innenfor de rammene jeg selv la til grunn for oppgaven tidlig i prosessen.  

En stor takk rettes til alle informanter. Deres ydmykhet i intervjusituasjonen gjenspeiler ikke 

nytteverdien jeg har hatt av alt som ble fortalt. Takk til veileder professor Stig- Erik Jakobsen 

for god og oppmuntrende veiledning. Din faglige dyktighet, sammen med innsikten i 

fiskeoppdrettsnæringen, var en uvurderlig støtte. Takk for at du ga meg troen på prosjektet og 

teoriene mine.  

 

Det gode miljøet blant samfunnsgeografene på Harriet Holters har gjort tiden med 

masteroppgaven til en god og altfor kort periode. De lange pausene med fokus på alt annet 

enn masteroppgave økte trivselsfaktoren på universitetet betraktelig. Folk som dere er 

vanskelig å finne. Jeg vil også takke venner i Bergen, det øvrige land og i utland for at dere 

lyttet til mitt mastersnakk, selv om fiskeoppdrett ikke er favorittema og Austevoll bare er et 

sted dere har hørt om.  

 

Takk til foreldre og søsken for maset om fremdriften, det hjalp. En spesiell takk til Hildegunn 

for gjennomlesning og retting av oppgaven. Dersom oljen tar slutt er norsklærer et godt 

alternativ for deg. Jeg lover for øvrig å passe bedre på komma, og vil heretter forholde meg 

kritisk til ord som det og dette. Sist, men ikke minst vil jeg takke Vidar for at du, tross tidvis 

galskap, har holdt ut. Takk for at du ikke var særlig interessert i oppgaven. Det er jo så mye 

annet du og jeg kan fundere over.  

 

Til slutt håper jeg fiskeoppdrettsnæringen også i fremtiden vil gi grunnlag for levedyktige og 

trygge lokalsamfunn langs Norges langstrakte kyst.  

 

Marianne Bøe 
August 2010 
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1. TEMA OG PROBLEMSTILLING 

1.1 INNLEDNING  
 
Fiskeoppdrettsnæringen er en ung næring, med omkring tretti kommersielle driftsår bak seg. 

De første anleggene kom til allerede på 60-tallet, men den virkelige kommersielle driften kom 

ikke i gang før slutten av 70- tallet. Den gang da, som nå, er det en næring med stor 

geografisk spredning langs Norges utstrakte kystlinje. Det er en næring godt egnet for lokal 

næringsutvikling, spesielt i desentraliserte kyst og fjord områder med liten annen økonomisk 

virksomhet. Austevoll er et slikt område. En øy-kommune uten fastlandsforbindelse, en 

kommune som må klare seg selv, ikke ulikt andre fraflytningstruede kommuner langs kysten.  

Austevoll skiller seg ut, i positiv forstand. Det er en kommune med lysende fremtid, solid 

næringsliv, hvor en godt forankret fiskeoppdrettsnæring er av stor betydning. 

Fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll er fokuset i denne masteroppgaven.   

 

Selv om fiskeoppdrettsnæringen er ung er den likevel på ingen måte liten. Tvert i mot. Den 

utgjør Norges nest største eksportvare, med eksportverdi på over 20 milliarder i 2008. Det 

drives oppdrett på flere ulike typer fisk, men laks og ørret er de av økonomisk betydning. 

Laksen troner øverst på listen og hadde i 2008 eksportverdi på 18 milliarder kroner, ørret ble 

på sin side bare eksportert for en verdi av 1,8 milliarder kroner(www.seafood.no)1. De øvrige 

artene har foreløpig vært i forsøksfasen, men resultatene tyder på at deres kommersielle 

fremtid ikke ser lys ut.   

 

Fiskeoppdrettsnæringen har stor kommersiell verdi, men av direkte sysselsatte er ikke 

verdiene så store. Ved utgangen av 2009 var det bare 2843 direkte sysselsatte i Norges 

samlede oppdrettsnæring(www.fiskeridir.no)2.  Austevoll peker seg spesielt ut ved at hele 

19% av den mannlige yrkesaktive befolkningen er ansatt i primærnæringen(les: fiskeri og 

havbruk). På gjennomsnittlig lands- og fylkesnivå ligger dette tallet på kun 2 % 

(www.ssb.no)3.  For øvrig er fiskeoppdrett en næring med potensielt store ringvirkninger for 

område den befinner seg i. Rent produksjonsmessig er det flere nødvendige ledd. Man må ha 

                                                
1 http://www.seafood.no/binary?id=106775#432,5,Havbruk passerte 20 milliarder kroner 
2http://www.fiskeridir.no/statistikk/akvakultur/statistikk-for-akvakultur/laks-regnbueoerret-og-oerret  
3 http://www.ssb.no/kommuner/1244 
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smolt, salg og produksjon av fôr, brønnbåter, slakteri, salgsselskaper, det øvrige fysiske 

utstyret, vaskeri, administrativ støtte og liknende. På de ulike anleggene trengs ikke mye 

personell, men sett i sammenheng er dette en næring som indirekte bidrar til mye 

verdiskaping. Ytterlig positivt er det faktum at mye av denne verdiskapingen foregår ute i 

distriktene, dermed er ikke fiskeoppdrettsnæringen en spesielt urban næring.  

 

Fiskeoppdrettsnæringen gir store inntekter til Norge og norske selskaper. Gjennom nye 

investeringer og ringvirkninger har næringen positiv innvirkning for lokalsamfunn, men også 

i byene hvor relaterte kontorer opprettes. På grunn av dens sunne og lett anvendelige 

egenskaper blir laksen stadig mer populær blant konsumentene i Europa og resten av verden. 

Hovedmarkedet for Norsk laks er EU, samtidig er Russland en stor oppad seilende kunde. 

Ferske tall fra 2010 viser at den samlede lakseeksporten gikk opp 10 % fra samme periode i 

2009. Også prisen stiger. Hel fersk laks var priset hele 14 % høyere enn samme periode året 

før, og gikk dermed for 39,91 kr per kilo i mai 20104. Fremtiden ser lovende ut for Norsk 

fiskeoppdrett, det er en næring som helt sikkert vil ha stor betydning fremover.  

 

Enkelte problemer har det vært, som sykdomsproblemer, rømming og hensynet til villaksen. 

Dette er utfordringer næringen jobber aktivt med. Det kan synes som om nøkkelen til 

løsningen ligger i godt samarbeid og nettverksbygging. I Austevoll er de også opptatt av dette. 

Et viktig fokusområde i denne oppgaven handler om hvordan fiskeoppdretterne i Austevoll 

forholder seg til hverandre.  

 

1.2 VALG AV STUDIEOMRÅDE  
Austevoll er en liten kommune sammensatt av hundrevis små og store øyer, ytterst i havet, 

like sør for Bergen. Innbyggertallet er i overkant av 4500(www.ssb.no)5. Dette er en 

kommune og et område som er svært nært knyttet til havet, og de ressursene som finnes der. 

Fisket har alltid spilt en avgjørende rolle for øy - samfunnet, og har sammen med en 

beskjeden villsaubeholdning dannet livsgrunnlaget for befolkningen. Austevollingene er vant 

med å klare seg selv og å leve under harde forhold. De har stå på vilje og evne til å etablere 

selskap med god fortjeneste. Området er i så måte interessant. Fiskeoppdrettsnæringen er 

relativt ung, men har fått godt fotfeste i Austevoll. Da næringen vokste frem var Austevoll 

                                                
4 http://www.seafood.no/Forside/Nyheter/Vis+artikkel?key=66134 
5 http://www.ssb.no/kommuner/1244 
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tidlig ute og markerte sin plass. Gjennom kjappe vendinger og godt samarbeid hadde de 

kapret hele tjueto konsesjoner i 1982. Omkring tretti år har gått siden Austevollingene startet 

med fiskeoppdrett, og mange endringer av lokal og nasjonal karakter har funnet sted. Det 

interessante ved fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll er hvordan den har holdt stand og vokst i 

hard konkurranse med andre steder og selskap. Noe av forklaringen finnes blant befolkningen 

lynne, og vilje til å enten drive, eller støtte det lokale næringslivet. Det er gjennomført flere 

studier om Austevolls fiskeoppdrettsnæring(Phyne et. al 2006, Jakobsen 1996). Den eldste 

studien av Jakobsen fra 1995 gir en god analyse av næringen og var til stor inspirasjon ved 

valg av studieområde. Ved å analysere Austevoll femten år etter forrige studie, og tretti år 

etter oppstarten, kan man se hvordan stedet og næringen har endret, og utviklet seg.  

 

1.3 OPPGAVENS PROBLEMSTILLING  
Med denne mastreoppgaven tar jeg sikte på å analysere Austevolls fiskeoppdrettsnæring. Jeg 

er interessert i å undersøke hvilke faktorer som kan forklare hvorfor fiskeoppdrettsnæringen i 

Austevoll er en suksess. For å finne svar vil jeg undersøke hvordan Austevoll og 

fiskeoppdrettsnæringen har utviklet og forandret seg siden 1995. Dermed er Jakobsens studie 

fra 1995 sentralt, og danner bakteppe for den historiske utviklingen. Jeg har to 

problemstillinger. Den første er deskriptiv mens den andre skal søke å forklare hvordan 

Austevoll har forandret seg siden 1995. Begge problemstillingene er viktige og må ses i 

sammenheng med hverandre.  

 

Problemstilling 1:  

Hva kjennetegner fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll? 

 

Problemstilling 2: 

Hvordan har fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll endret seg siden 1995, og hva kan forklare 
disse endringene? 
 

Videre forklaring og utdyping av betydningen til problemstillingene er presentert i senere 

kapitler.  

1.4 OPPGAVENS OPPBYGGING 

Oppgaven er inndelt i seks kapitler.  Hvert kapittel er inndelt i underkapitler som igjen er 

oppdelt. På den måten er oppgaven oversiktelig og lett å lese.. Teorikapitlet gir en innføring 
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til teoriene jeg har brukt, noe som er viktig for oppgavens helhet og nødvendig for å 

forståtankegangen i analysen. Teorikapitlet er delt i to. Det innledes med den strukturelle 

teorien til Marshall om industrielle distrikter(Marshall 1948). Austevolls fiskeoppdrettsnæring 

kan analyseres i sammenheng med disse teoriene. Minst like interessant er prosessene 

handlingene i Austevoll er en del av. Prosessene er presentert i andre halvdel som omhandler 

nettverk og betydningen av å være en del av et samarbeid. Forankring er vesentlig for en 

næring som er avhengig av god lokalisering for å produsere. Utover dette diskuteres 

stiavhengighet, local buzz og naboskapets fordeler og ulemper.  

 

Kapittel 3 er en gjennomgang av oppgavens metodiske design. Ettersom Austevolls 

fiskeoppdrettsnæring utgjør er et case har casets fordeler og ulemper en viktig plass. I den 

sammenhengen blir funnenes overførbarhet, bekreftbarhet og kvalitet diskutert. Målet med 

kapitlet er å vise hvordan jeg har innhentet datamaterialet jeg bruker i analysen. 

 

Kapittel 4 gir en nødvendig innføring til stedet Austevoll og fiskeoppdrettsnæringens oppstart 

og utvikling frem til nåtiden. Næringen nasjonalt har vært gjennom mange viktige 

reguleringsendringer som naturligvis også har påvirket selskapene i Austevoll. Hvordan 

fiskeoppdrett foregår i praksis er også forklart i dette kapitlet. Meningen er å gi leseren 

tilstrekkelig informasjon om Austevoll og næringen før analysen presenteres i neste kapittel.  

 

Kapittel 5, analysen, er hoveddelen av masteroppgaven. I dette kapitlet viser jeg hvordan 

Austevoll har forandret seg siden 1995. De ulike selskapene blir presentert. Deretter 

diskuteres nettverkene de inngår i, de nasjonale og det lokale sykdomsnettverket. Forholdet 

mellom fiskeoppdretterne og leverandørene diskuteres også. Avslutningsvis tar jeg 

lokalbefolkningens rolle med i bildet, de er tross alt en viktig del av Austevoll. I 

oppsummeringen avklares kjernen av Austevolls fiskeoppdrettsnæring.  

 

Kapittel 6 oppsummerer oppgaven og viser i korte trekk funnene jeg har gjort i mitt arbeid 

med denne masteroppgaven. Kapitlet svarer på problemstillingene og kommenterer 

anvendelsen av teoriene om industrielle distrikter.  
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2. TEORI  

2.1 INNLEDNING 
 
Målet med Masteroppgaven om Austevolls fiskeoppdrettsnæring er å avdekke om det er noen 

særegne trekk ved selskapene og det lokalmiljøet de er en del av. I jakten på kjernen av 

Austevoll har jeg arbeidet frem et teoretisk rammeverk som jeg mener er godt egnet til å 

forstå Austevoll. Teorikapitlet er inndelt i fire underkapitler. Den første delen, Industrielle 

distrikter, viser til de strukturelle forholdene i et lokalsamfunn. Ulike versjoner, samt den 

teoretiske utviklingen blir presentert. Det gir best mulig analysegrunnlag for Austevoll.  

Ettersom selskapene i industrielle distrikter er lokale, er forankring en sentral del av 

industrielle distrikter og blir diskutert her. Jeg ser på dimensjonene ved forankring og hvilke 

elementer som forankres. I tillegg diskuteres fordeler og eventuelle trusler som kan ramme 

samfunn med høyt innslag av lokalt forankrede selskap. Nettverk er også av stor betydning og 

tar sikte på å beskrive hvordan aktører forholder seg til hverandre. Nettverk er et populært og 

vagt konsept som krever avgrensing. Jeg bruker en definisjon som presiserer min forståelse av 

konseptet. Avslutningsvis tar jeg for meg betydningen av lokalsamfunnet med uformell 

interaksjon og samtaler. Slik local buzz er viktig for å forstå og avdekke hvordan viktig 

informasjon deles i lokalsamfunnet.   

2.2. INDUSTRIELLE DISTRIKTER  

Konseptet industrielle distrikter ble introdusert i 1926 av Alfred Marshall i hans verk 

”Principles of economics” hvor det ble omtalt som en konsentrasjon av spesialiserte industrier 

på en lokalitet(Marshall 1948). Det underliggende i industrielle distrikter er nærheten mellom 

bedrifter og de fordelene som kommer ut av dette. Marshall studerte hvordan mindre bedrifter 

som produserte liknende produkter oppnådde stordriftefordeler ved å være lokalisert i samme 

område. Den fysiske nærheten mellom produsentene var sentral. I dette kapitlet ønsker jeg å 

vise hvordan slike teoretiske antagelser er relevant for en analyse av Austevoll. 

 

I Marshalls visjon om industrielle distrikter var det flere faktorer som var essensielle, lokal 

forankring er en av dem(Marshall 1948). Industrien skal være bygget opp av små lokalt eide 

selskap som gjør investeringer og tar avgjørelser lokalt. Industrielle distrikter skal forstås som 

en økonomisk og sosial enhet med sterke bånd mellom produksjonen og befolkningen(Pyke & 

Sengenberger 1992) Eksterne linker utad distriktet ble ikke tillagt betydning. Poenget er at 
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man skal finne kjøperne og selgere lokalt. Det er på det lokale nivået kontrakter inngås og 

tillit bygges. Arbeidskraften er også lokal. Den er av høy kvalitet og tilpasset industriens ulike 

segmenter, slik at fleksibiliteten er god. Nettopp arbeidskraftens betydning ble ytterligere 

vektlagt av Marshall i senere tid da han introduserte begrepet ”Industriell atmosfære”, som 

sammen med felles kunnskap og tillit viser hvordan hele befolkningens kunnskap om 

industrien er viktig for å holde driften i gang(Alberti 2003). Det generer fordeler gjennom 

deling av ideer, informasjon og oppbygging av kunnskap som muliggjør innovasjon(Becattini 

1992, 2002). Kunnskapsdelingen foregår over tid og det utvikles en kulturell homogenitet, 

som gir grunnlag for samarbeid, tillit og enighet mellom bedriftsledere, arbeidere og 

grupperinger(Grabher 1993). Distriktet er ikke organisert rundt et senter hvor felles 

strategiske planer lages og avgjørelser tas(Brusco 1992).  Ettersom arbeidskraften er fleksibel 

vil arbeidstakerne jobbe i flere bedrifter og komme under ulike eiere. Eierne og arbeidskraften 

lever i samme område, og omgås deretter. På den måten vil informasjon og kunnskap om 

industrien flyte rimelig fritt i distriktet, og en industriell atmosfære dannes. På en annen måte 

kan man si at industriens hemmeligheter og metoder ligger i luften, og at befolkningen har det 

i blodet(Becattini 1992). I slike distrikter vil befolkningen i større grad være knyttet til 

område og type industri, enn de enkelte bedriftene(Alberti 2003, Becattini 1992). Nye 

metoder som blir prøvet ut kan gjerne forbedres av andre ved at de blir adoptert, eller hjelper 

hverandre med å komme opp med bedre løsninger. Hele ideen om industrielle distrikter kan 

virke problemfri og på grensen til Kardemommebyaktig, hvor alle er venner og vil hverandre 

vel. Men noen farer lurer. Prisøkning på både land og arbeidskraft er en av dem, samt faren 

for lock-in dersom distriktet blir for internt og lukket.  

 

Debatten om industrielle distrikter blomstret for fullt opp på 1970-80 tallet da 

verdensøkonomien ble rammet av en omfattende økonomisk krise som i stor grad gikk utover 

tradisjonell industri. Marshalls originale teori har siden den gang utviklet seg i mange 

retninger, hvorav noen er mer kjente enn andre. De ulike tilnærmingene vektlegger 

forskjellige fenomen og forklaringer, men er i stor grad enige om at industrielle distrikter er 

formet av tillit og samarbeid(Beccattini 1992, 2002, Brusco 1992, Bascano & Sabel 1995, 

Markussen 1995, Scott & Storper 1992). Modellen har ikke en helt klar fremtoning eller 

definisjon, men det mest kjente empiriske eksemplet er fra Italia, bedre kjent som ”Third 

Italy” som blant annet Giacomo Becattini har forsket på(Becattini 1992). Hans forståelse av 

hva et industrielt distrikt er og trenger for å fungere bra, bygger i stor grad på Marshalls teori 
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hvor samarbeid er en viktig faktor(Marshall 1948). Becattinis Marshallianske variant 

vektlegger at et bevisst samarbeid vil gjøre forankringen i distriktet sterkere. Det skiller seg 

fra den originale ideen til Marshall som ikke var opptatt av at samarbeidet skulle være 

intendert. I hans øyne ville det skje av seg selv.  I den italienske varianten er det også presisert 

at et industrielt distrikt vokser frem over tid og er en del av en historisk prosess. Den 

anerkjente definisjon av hva et industrielt distrikt er legger tydelig vekt på prosessen. Teorien 

er sammensatt av Marshalls opprinnelige modell, med tillegg fra den Italienske skolen som i 

stor grad er utviklet av Becattini ”en sosio- territorielt enhet som er karakterisert av en aktiv 

tilstedeværelse av gruppen mennesker og gruppen bedrifter i et naturlig og historisk 

avgrenset område” (Alberti 2003: 31, min oversettelse). Det er tydelig at det samspillet som 

er i produksjonen, sammen med dagliglivet, er avgjørende for industrielle distrikter. 

Analysegrunnlaget er ikke de enkelte selskapene, men systemet av sammenknyttede selskap i 

et avgrenset område(Brusco 1992). Organiseringen av produksjonsprosessen har tatt form av 

de sosiale og kulturelle karakteristikkene til befolkningsgruppen som bor i området, og er på 

den måten formet av tidligere hendelser og naturlig utvikling. Ut i fra teorien vil alle slike 

distrikter være unike(Alberti 2003).  

 

Selve organiseringen har mange fellestrekk, men innholdet vil være ulikt. Det vil dermed 

være rimelig enkelt å finne områder som passer inn i beskrivelsen av et industrielt distrikt, og 

det kan forklare hvorfor dette er et felt det stadig blir forsket på. Rent fysisk består et 

industrielt distrikt av ”en konsentrasjon av bedrifter involvert i uavhengige 

produksjonsprosess, ofte i samme industri eller industri segment, som er forankret i 

lokalsamfunnet og begrenset av daglig pendling til og fra jobb”(Alberti 2003:55, min 

oversettelse). Industrielle distrikt er også et geografisk avgrenset område. ”Et geografisk 

definert produksjons system, karakterisert av et stort antall selskap som er involvert i ulike 

stadier og på ulike måter i produksjonen av samme type produkt. En stor andel av selskapene 

er små eller veldig små”(Pyke & Sengenberger 1992:2, min oversettelse).  

 

Det interessante i slike distrikter er hvordan de fungerer og er sammensatt. Enkelte faktorer er 

av stor betydning, en av dem er lokalsamfunnets befolkning. Det er ofte et rimelig homogent 

system av verdier og synspunkter som er essensielt for opprettholdelsen av et stabilt system. 

Gjennom tiden blir holdninger og kulturen institusjonalisert inn i områder som har betydning 

for næringsliv og produksjon, og former distriktets økonomi. Det er mye kontakt mellom 
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befolkningen og produksjonen(Pyke & Sengenberger 1992). Befolkningens kultur blir også en 

del av industrikulturen. Selskapene er sammenbundet av den samme kulturen som er preget 

av solidaritet, samarbeid og tillit. Fordi selskapene er formet av den samme betydningsfulle 

kulturen bør man i et industrielt distrikt se på økonomien og det sosiale i sammenheng. 

Selskapene produserer som regel innenfor en eller få stadier av liknende produkter, noe som 

ikke er tilfeldig, men snarere et resultat av en historisk utvikling. Som presisert i definisjonen 

av Marshalliansk industrielt distrikt må selskapene være uavhengige og fysisk adskilte fra 

hverandre. Oppdelingen av produksjonen er en forutsetning, og det bør bare være et begrenset 

nivå av vertikal integrasjon(Alberti 2003). Ettersom selskapene produserer innenfor det 

samme segmentet og produksjonen er et resultat av den historiske utviklingen og 

lokalsamfunnets kultur, er arbeidskraften spesialisert innen det feltet. Arbeidstakerne er 

fleksible og skifter lett arbeidsgiver(Courault & Romani 1992). Informasjon om hva som 

gjøres og produseres flyter rimelig fritt i lokalsamfunnet, og som innbygger har man god 

kunnskap om industrien. Kulturen og felles verdier spiller en stor rolle for suksessen til 

samarbeid(Piore & Sabel 1984).  Siden informasjonen flyter godt og selskapene har ganske 

lik kompetanse og produkter er samarbeid lett å få til. Samarbeidet foregår vertikalt gjennom 

kontrakter med underleverandører og horisontalt, ved å jobbe sammen om aktiviteter som salg 

og markedsføring, med mål om stordriftsfordeler. Selskapene konkurrerer mot hverandre på 

strukturelt tilsvarende posisjoner, men de er likevel knyttet sammen av sosiale bånd og kan 

for eksempel inngå i felles prosjekter. Det er en klar balansegang mellom konkurranse og 

samarbeid. En sentral faktor er for øvrig at dette forgår innad i distriktet(Brusco 1992). 

Produksjonslikheten og konkurransen gir et naturlig insentiv til å følge med i tiden og tilpasse 

produksjonen deretter, men ettersom man er avhengige av arbeidskraftens kunnskap tar ny 

teknologi tid. Det er ikke noe overordnet organ som innfører nye rutiner og produkter, men 

menneskene selv som er ansvarlige. I distriktet må ny teknologi og innovasjon ansees som en 

sosial prosess som gradvis blir tatt opp i selvbevisstheten til lokalsamfunnet(Alberti 2003).  

 

Som tidligere beskrevet er det nettopp befolkningen som skaper den industrielle atmosfæren 

og som gjør distriktet spesielt og former produksjonen. Rimelig likt fungerer også forholdet til 

avgjørelser om å utføre produksjoner selv innad i distriktet, eller å bruke produsenter utenfor 

distriktet(Alberti 2003). Hvor produksjonen skal lokaliseres er ikke en uforbeholden 

økonomisk avgjørelse, men også formet av den lokale kulturen og dens oppfattninger omkring 

hva en kostnad er. Selskapene vil eksempelvis handle lokalt da det vil gi ringvirkninger og 
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eventuelle spinn- offs, selv om det rent økonomisk ville vært bedre å handle eksternt(Storper 

& Venables 2005). Dette gjelder nok innenfor rimelighetens grenser, de handler ikke for en 

veldig høyere pris for å belage naboen(Becattini 1990). Lokalsamfunnet er preget av gjensidig 

åpenhet som forsterker lokal handel. Kjenner man hverandre og ens produksjon godt vet man 

hva man får, i tillegg får man en goodwill i lokalsamfunnet som man sannsynligvis drar nytte 

av senere. Et bevis på dette er bankvesenet i industrielle distrikter(Becattini 1992, Alberti 

2003). Det finnes små lokale banker som kjenner til og er en del av lokalsamfunnet. Bankene 

gir støtte og lån til selskapene i distriktet basert på mer enn bare størrelse og omsetning, 

personlige egenskaper til eieren er likeså viktig. På den måten får også små selskap i distriktet 

finansiell støtte og bedre vekstmuligheter(Alberti 2003, Becattini 1992). Bankene er altså en 

viktig institusjon i distriktene, men de viktigste institusjonene er de mellom liggende som 

arbeiderforeninger/lag, handelsunioner, utdannelsesstrukturer, kommunalråd og andre 

områder som gir stabile normer og regler(Alberti 2003).  

2.2.1. Andre versjoner av industrielle distrikter  

Det finnes naturligvis andre typer industrielle områder enn den jeg har presentert her, 

Markussen(1996) gir et greit sammendrag av noen av dem (se figur 2.1). Så langt har jeg 

presentert versjon A. Marshallian industrial district.  

 

 
 Figur 2.1. Industrielle distrikt (Markussen 1996:201) 

 

Ved å presentere de øvrige typene kommer det klarer frem hvilke egenskaper Austevoll 

innehar, og hvordan det skiller seg fra andre måter å organisere industriområder. ”Hub-and-

spoke” varianten (B) er kjennetegnet av at ett eller noen få nøkkelfirma er lokalisert sammen 

og fungerer som anker for den regionale økonomien, med leverandører og relaterte aktiviteter 
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spredd rundt dem som spiler i et hjul(Markussen 1996). Ankerfirmaene har dominans over 

distriktet ved å være vertikalt integrerte i en eller flere sektorer, men de er ikke lokalt 

forankret. Det er ikke noen særlig grad av samarbeid ettersom viktige linker til leverandører, 

konkurrenter og kunder ofte er utenfor distriktet og gjerne internasjonale. Fordi kjernen ligger 

i ett eller et fåtall store firma, kan en nedleggelse eller flytting bli fatal for det aktuelle 

distriktet.  

 

En annen versjon er ”satellitt plattform”( C) består av en samling produksjonsfilialer som er 

en del av eksterne konsern(Markussen 1996). Selskapene produserer selvstendig fra 

moderkonsernet og er heller ikke avhengig av naboselskapene. Konsekvensene av en slik 

organisering er at de i liten grad bruker av lokale leverandører og at det ikke skapes noen form 

for nettverk eller koblinger innad i regionen. I tillegg blir selskapene kontrollert, og 

avgjørelser tatt eksternt, ved hovedkontorene til konsernene. Som følge av dette dannes ikke 

kulturelle bånd og man finner ikke handelsorganisasjoner, nettverk eller institusjoner som kan 

stimulere til et bedre næringsliv(Markussen 1996). Store kapital investeringer gjør for- øvrig 

sitt til at bedriftene forblir i distriktet. Slike ”satellitt distrikter” finnes ofte i rurale områder og 

er gjerne subsidiert eller lokalisert av staten. I Norge er ikke denne formen for distriktspolitikk 

uvanlig; Hydro Aluminium i Høyanger er et kjent eksempel som også viser utfordringer 

knyttet til nedleggelse av hjørnesteinsbedrifter eiet av et større konsern.  

 

Den siste versjonen er ikke med i Markussen(1996) sin modell, men er også aktuell i Norge. 

”Statlige industrielle distrikter” består av et offentlig eller ikke-profitt søkende firma som er 

nøkkelaktør i distriktet. Eksempelvis kan det være et universitet/(distrikts) høyskole, 

militærbase, stort offentlig kontor eller lignende. Suksessen for slike distrikter ligger i 

hvorvidt de skaper ringvirkninger, vekst og fremtidsutsiktene til det aktuelle selskapet eller 

institusjoner(Markussen 1996). I min analyse vil jeg drøfte hvilke av disse modellene som 

best beskriver Austevoll. 

2.2.3 Anvendelse og analyse av industrielle distrikter 

Ved en gjennomgang av de ulike bidragene om industrielle distrikter ser man at forfatterne i 

liten grad er opptatt av å kritisere hverandre(Marhall 1948, Becattini 1992, 2002, Alberti 

2003, Brusco 1991). Det handler mer om at de legger noe til, eller velger å se på et fenomen i 

et distrikt som viktigere enn andre fenomen(Markussen 1996). Alberti(2003) viser hvordan 
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forskningen og litteraturen om den Marshallianske varianten av industrielle distrikter har 

endret seg fra Marshalls(1948) klassiske tilnærming til nye varianter. I bunn og grunn er 

forskerne enige; Et industrielt distrikt er et avgrenset område, stort sett små bedrifter. 

Relasjoner og tillit er viktig. Agglomerasjon, spesialisert arbeidskraft, historisk utvikling og 

kreativt og innovativ adferd er av stor betydning. Hvor forskerne tidligere studerte selve 

distriktet, er det i de nyere tilnærmingene selskap og relasjoner som er i fokus(Alberti 2003, 

Becattini 1992, Piore & Sabel 1984, Boari & Lipparini 1999). Det kan man også se i nyere 

teori, man går bort i fra de store linjene da beskrivelsene kan bli for generelle(Alberti 2003, 

Brusco 1992). Ved å studere selskap og personer oppnår forskerne detaljkunnskap som 

ytterligere kan analyseres, dermed er det mer sannsynlig at de får konkrete resultater(Alberti 

2003). Jeg mener også det er naturlig å fokusere analysen på det som former distriktet. Det er 

uten tvil selskapene, menneskene og forholdet dem imellom. På den måten kan man få 

informasjon om hvordan samspillet er, og hva som er grobunnen for samarbeidet. Ved å gjøre 

det slik har man også muligheten til å kunne lære seg metodene og overføre de til andre 

distrikter hvor samspillet ikke er slik det burde.  

 

Endringene i analysene kan nok også tilskrives at de industrielle distriktene har utviklet og 

forandret seg. Eksempelvis var innslag av større selskaper i industrielle distrikter tidligere 

ansett som et problem, og burde i unngås(Lipparini 1995 sitert i Alberti 2003). Nå er dette en 

realitet. I de fleste distrikter er det innslag av både små og store selskap uten at det blir 

problematisert. I en naturlig utvikling vil noen små selskap falle fra og andre vokse seg større, 

å stoppe en slik utvikling ved å begrense størrelsen vil være uheldig. Større selskap kan også 

ha et videre nettverk og ressurser tilgjengelig som kan komme resten av distriktet til gode. På 

en annen side kan det dog være problematisk dersom et enkelt selskap blir så stor at den 

dominerer distriktet og markedet slik at det går utover mindre selskap(Markussen 1996).   

 

Frykten for at et selskap skal dominere distriktet ser man i form av fokuset på nettverk. 

Istedenfor å ha agglomerasjon og den eksterne økonomien som fokus er det viktigere å 

undersøke hvordan bedriftene og personer er knyttet sammen og hvilke innflytelse de har 

ovenfor hverandre. Nettverkstrukturen er dermed avgjørende for hvor gode avtaler selskapene 

får og hvordan utviklingen vil bli fremover. Det er interessant å se hvordan aktører kan 

påvirke styrer og myndigheter, som naturligvis igjen påvirker miljøet for det aktuelle 

industrielle distriktet. Tidligere var dette utelatt av den naturlige årsaken at det ikke ble ansett 
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som at det var noen styrende strukturer. Det var tillit som styrte distriktet(Marshall 1956).  

Man kan nok trygt si at det var styrende strukturer tidligere også, men antageligvis var de 

mindre organisert og dermed mindre synlige. Med et større næringsliv, mer kapital og høyere 

risiko er det forståelig at aktørene i mindre grad stoler på tillit, og har behov for å organisere 

seg i mer kontrollerte former enn bare basert på tillit. Det kan forklare den nyere fokuseringen 

på nettverk og relasjoner som ikke var like aktuell da industrielle distrikter i første omgang 

ble studert(Lipparini 1995, Best 1990, Marshall 1948). 

 

Fellesnevneren for kjennetegnene i industrielle distrikter er tilknytningen til lokalsamfunnet 

og hvordan tillit og kjennskap er grunnleggende for markedet selskapene operer i. Teoretisk 

sett kan man få inntrykk av at det ikke er økonomiske incentiver som driver produksjonen i 

slike områder, men i større grad historien og forventninger. En slik tilnærming virker ved 

første øyekast håpløs, men studier har vist at et rent fokus mot økonomisk gevinst er lite 

lønnsomt(Grünfeld & Jakobsen 2006). Som bedriftsleder bør man være opptatt av innovasjon 

og utvikling av arbeidsstokken. Ved å kjenne godt til området og ha personlig kjennskap til de 

ansatte, vet man mer om utviklingspotensialet for de enkelte arbeidstaker, samt hvilke 

ressurser som er tilgjengelige i området. Mye av modellen om industrielle distrikter bunner i 

en antagelse om at selskapene i området har slike egenskaper og er forankret i 

lokalsamfunnet(Alberti 2003). Det er uproblematisk å hevde at et selskap er forankret, da det 

er vanskelig og både bevise og motbevise det. Det er naturlig at et selskap er involvert i 

lokalsamfunnet gjennom handel og arbeidskraft, ut i fra det kan den bli feilaktig oppfattet som 

forankret. 

 
Teorien om industrielle distrikter viser på en god måte hvordan samfunnet og produksjonen er 

strukturert. De strukturene samfunnet består av er formet over tid. I det påfølgende kapitlet 

fokuserer jeg på historiens betydning ved å gjennomgå begrepet forankring og dimensjoner av 

det. De tre dimensjonene, nettverk - samfunn - og territoriell forankring, viser på en tydelig 

måte hvor omfattende forankringen kan være. Selv om forankring er unngåelig og vokser 

frem gjennom naturlig utvikling, har det fordeler og ulemper ved seg. Overdrevet lokalt 

samarbeid kan få negative følger. De positive og negative sidene er tema for siste del av 

kapitlet. I den sammenheng blir også stiavhengighet forklart.   
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2.3. FORANKRING 

Det finnes utallige definisjoner av hva forankring er og hva som er mest sentralt ved 

forståelsen av begrepet. Forankring brukes som en forklarende faktor for økonomisk aktivitet 

i lokalsamfunn eller regioner ofte i sammenheng med nettverk, industrielle distrikter og 

klynger av bedrifter(Moodysson 2008). Jeg mener den sosiale forståelsen av forankring som 

ble introdusert av Polanyi, har mest for seg da den påpeker at det er de sosiale relasjonene 

som er forankret i det økonomiske systemet, og ikke omvendt(Polanyi 1944 sitert i Hess 

2004).  

 

For å kunne avdekke og gjøre seg opp en kvalifisert mening om hvorvidt og hvordan et 

aktuelt selskap er forankret kan det i følge Granovetter være hensiktsmessig å skille mellom 

relasjonell og strukturell forankring(Granovetter 1992 sitert i Hess 2004). Relasjonell 

forankring viser til mikronivået, nærmere bestemt hva som karakteriserer relasjonene mellom 

aktørene, og strukturell forankring viser til nettverkstrukturene mellom de samme aktørene. 

Nyttigheten ved denne inndelingen er muligheten til å analysere på to nivå; det individuelle 

og kollektive.  

 

Ved å gå inn på individnivå studerer man hvordan aktørene forholder seg til hverandre, 

kommuniserer, og hvordan de handler. En analyse på individnivå innbefatter hva som foregår 

mellom dem man studerer. Det er spesielt èn grunn til at en slik analyse er vesentlig. I første 

omgang får man en idé om hvor nært forholdet mellom aktørene er. Er det vennskap eller mer 

praktiske koblinger? Analysen kan gi svar på om man har med forankring og et reelt 

industrielt distrikt å gjøre, eller om selskapene i større grad er en ren agglomerasjon, hvor man 

omgås på grunn av den fysiske nærheten og andre praktiske elementer.  Dersom man ikke tar 

det individuelle nivået innover seg som en del av analysen risikerer man å få et overflatisk 

bilde av distriktet og problemstillingen som blir studert.  

 

Det større og strukturelle bildet i en kollektiv analyse er for øvrig også sentralt. Gjennom 

kollektiv analyse får man innsyn i hvordan strukturene er formet og hvordan den kollektive 

forståelsen er. Sentralt her er nettverkenes funksjon og institusjoner som former og er en del 

av lokalsamfunnet(Hess 2004). Fokuset er på hvilke normer og regler som er 

institusjonalisert, hvor makten finnes og hvordan avgjørelser kan påvirkes(Alberti 2003).  
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I tillegg kan man gjennom å se på ulike selskap få et inntrykk av hvordan det geografiske 

studieområdet fungerer og hva som blir ansett som viktig for lokalsamfunnet. Det er 

betydningsfullt at de to dimensjonene, relasjonelt og strukturelt, blir satt i sammenheng og 

tolket deretter, fordi de er gjensidig avhengige av hverandre(Hess 2004). Hvilke normer og 

verdier som er strukturelt forankret i kulturen påvirker relasjonene mellom individene, som 

igjen vil forme lokalsamfunnet og selskapene som er der.  Individer og gruppeoppførsel kan 

dermed ikke helhetlig forstås uavhengig av hverandre(Hess 2004).  

 
Figur 2.2. Fundamentale kategorier ved forankring(Hess 2004: 178). 

 

Aktørene i industrielle distrikter bør analyseres både alene og i sammenheng med hverandre. - 

Dette gjelder også når man skal studere hva disse aktørene er forankret i(Hess 2004). 

Fundamentale kategorier av forankring er de områdene som aktørene utfolder seg i; I 

samfunnet, nettverk og territorier. Figur 2.2. viser hvordan de ulike dimensjonene blandes i 

hverandre og sammen skaper en kjerne hvor forankringen ligger. Den første dimensjonen, 

samfunnsforankring, tydeliggjør viktigheten av å vite hvilke type samfunn en aktør kommer 

fra. Kultur og politikk er viktige elementer(Hess 2004). Lokalsamfunnet er med på å forme 

aktører og gir dem en genetisk kode som kommer til syne gjennom individuelle og kollektive 

handlinger. På dette nivået kan man finne igjen businesskulturen som former 

produksjonssystemet i et distrikt. Hvis det er en industriell ånd av betydning kan man med 

stor sikkerhet skrive den tilbake til tidligere hendelser eller det som foregår i samfunnet.  
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Den territorielle forankringen viser til hvordan aktørene er eller blir forankret til et spesifikt 

sted. Produserer man noe vil man bli en del av det systemet som er gjeldende innenfor 

området, enten det er av positiv eller mer negativ karakter. Snakker man om ren territoriell 

forankring bør man ha muligheten til å trekke seg ut av området dersom konsekvensene blir 

negative og man eksempelvis får en ”lock-in situasjon”. Som figur 2.2 viser, er den 

territorielle dimensjonen sammenblandet med samfunn og nettverk. Det innebærer at et 

selskap som er territorielt forankret også vil være forankret og formet av samfunnet, samt at 

aktører i nettverkene den inngår i høyst sannsynlig også er det. Slik sett finnes det ikke en ren 

territoriell forankring. Det nærmeste man kommer er eksternt kontrollerte selskap med lav 

grad av samfunnskontakt og ingen lokale nettverk. Nedleggelse av selskap med stor grad av 

samfunns- nettverks- og territoriell forankring kan få store konsekvenser for et lokalsamfunn. 

Slike selskap eller industrier har ofte en avgjørende rolle, og er gjerne bærebjelken i 

lokalsamfunnet.  Godt forankrede nettverkskoblinger kan være redningen for gjenværende 

aktører.  

 

Nettverksforankring beskriver nettverket av aktører som en person eller organisasjon er 

involvert i.  Det er to elementer i nettverksforankring. Varighet, stabilitet og oppbygging av 

relasjonene bestemmer aktørenes individuelle nettverksforankring. Dette er det relasjonelle 

aspektet ved nettverksforankring og er avgrenset til personer og selskapers forhold til andre 

aktører. Strukturen og den helhetlige utviklingen til nettverkene utgjør den strukturelle 

nettverksforankringen. På det strukturelle nivået finnes de profesjonelle forretningsaktørene 

sammen med myndigheter og organisasjoner(Hess 2004). Over tid bygges til tillit mellom 

aktørene i nettverk. Denne tilliten er avgjørende for gode og stabile relasjoner, og er 

grunnleggende for nettverksforankring. Ved å ha godt forankrede nettverk blir samarbeid og 

store avtaler mindre risikable. 

 

Figur 2.2. viser de tre dimensjonenes forhold til hverandre, de vektlegges i like stor grad og 

har overlappende felt. Fra mitt synspunkt er den samfunnsmessige forankringen hovedpilaren, 

da det ville vært vanskelig å ha forankrede nettverk eller territorier uten og ha et samfunn å 

bygge det på. Dessuten er det i samfunnet grunnlaget for de to andre dimensjonene blir til. På 

en annen side er territoriet den viktigste dimensjonen, da man ikke kan være en del av et 

samfunn uten å ha tilhørighet til området. Tilhørighet til et område gjør at man former og blir 
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formet av stedet.  Historien, utviklingen og hendelser der gir særpreg til aktørene som er 

involvert, uten territoriell forankring blir begrepet nærmest meningsløst.  

 

Ut i fra min oppfatning har nettverkene en annen rolle. De er absolutt betydningsfulle og 

påvirker territoriet og samfunnet gjennom relasjoner mellom aktørene, men nettverk er ikke 

en forutsetning for den øvrige forankringen. Dersom målet ved en analyse er å avdekke 

nettverksstrukturer er det naturligvis vesentlig, men det er ikke en faktor som ubetinget er 

tilstede og har innvirkingskraft. Nettverkene har stor betydning for hvordan lokalsamfunnet 

fungerer og aktørene samarbeider. Poenget er ikke at man skal velge hvilke av dimensjon som 

passer best, men at de alle er viktige ved en analyse av et sted, region eller et distrikt. Når man 

gjennomfører en analyse vil det være nyttig å benytte seg av denne inndelingen ettersom det 

vil tydeliggjøre hvor aktørene er forankret.  

 

Denne inndelingen i kategorier er ikke fullkommen som analyseverktøy ettersom det gir et 

ensidige positivt blikk på forankring. Inndelingen og vektleggingen av at kategoriene inngår i 

hverandre er utvilsomt nyttig, for å si noe om hvordan situasjonen har blitt til, og hva som 

kjennetegner den i dag. Den tar ikke for seg de mulige truslene som er tilstede for forankrede 

bedrifter, aktører og nettverk, men det er heller ikke hensikten bak modellen. Truslene ved 

forankring er nemlig flerfoldige, en debatt hvor stiavhengighet og lock-in er viktige tema.   

2.3.1 Dimensjoner ved forankring 

Kunnskap 
Kunnskap og informasjon har som nevnt tidligere lav verdi sett alene, det er når det blir tatt i 

bruk og forstått sammen med andre aktører verdien kommer til. Kulturen er med på å 

bestemme hvilke informasjon som blir benyttet og lagret. Johnson(1992) går til det steg å 

omtale dem som hjertet av all læring. Kunnskap man tilegner seg henger sammen med den 

kunnskapen man innehar fra før. Kulturen bevarer kunnskap og lar den akkumulere over tid, 

på denne måten utvikles kunnskapsbaner som igjen leder an for videre kunnskapsutvikling. 

Det må presiseres at det i hovedsak dreier seg om taus kunnskap, ettersom formell kunnskap 

kan lagres og overføres gjennom bøker og andre medier.  

 

Man skiller mellom kodet og taus kunnskap hvor kodet dreier seg om en kunnskap av teknisk 

eller vitenskapelig forstand. Dette er et velanvendt begrepspar og omtales også som formell 
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og uformell kunnskap.  Kodet kunnskap kan skrives ned og overføres til andre aktører. Lokal 

og personlig kjennskap er mindre relevant, kunnskapen er i prinsippet universelt tilgjengelig. 

Det må i midlertidig presiseres at man må ha kontakt med kunnskapsinstitusjoner og inneha 

en viss forståelse for feltet dersom man skal ha mulighet til å nyttegjøre seg av ny 

kunnskapen. Dette elementet omtales ofte som bedrifters absorberingskapasitet De 

tokunnskapstypene er symbiotiske, da man må ha taus kunnskap for å anvende kodet 

kunnskap(Isaksen & Asheim 2000). Et klassisk eksempel på kodet kunnskap er informasjon 

man finner i bøker, informasjonshefter og lignende, som er blitt til gjennom systematisk 

forskning. Den kodede kunnskapen kan deretter bli delt inn i konseptene ”know-

what”(faktakjennskap) og ”know-why”(vitenskapelige prinsipper), som ble introdusert av 

Lundvall og Johnson(Isaksen & Asheim 2008).  

 

Motparten til kodet, er taus kunnskap. Denne formen er vanskelig å få øye på, den overføres 

gjerne fra generasjon til generasjon, og vil i noen tilfeller være så institusjonalisert at den ”er i 

blodet”. Den er i stor grad forankret i lokalsamfunn, overføring krever tid, kjennskap, erfaring 

og praksis. Dette er en type kunnskap man ikke kan lese seg til, og er dermed ikke tilgjengelig 

for alle. ”know- who”(vet hvem som er i besittelse av spesialisert kunnskap) og ”know-

how”(personlige evner) er underkategoriene(Isaksen & Asheim 2000).  

 

I klynger og lokalsamfunn kan en viktig del av konkurransefortrinnene komme av den tause 

kunnskapen. Denne delen utgjør er en stor andel av den sosiale kapitalen som et sted er 

innehaver av. I spesialiserte miljø vil det være ekstra viktig ettersom det er det er denne 

formen som kan gi bedre spesialisering. Ved å gå mer i dybden ser man at selskap er ulike i 

forhold til hvilke type kunnskap de besitter. Skal man foreta en analyse av en klynge, bransje 

eller bedrift vil avgrensingen mellom de ulike kunnskapsbasene være behjelpelige til å klarere 

hvordan de best lærer, hvilke type interaksjon som betyr mest og hvordan innovasjon best kan 

finne sted. 

 

Institusjonell forankring 
selskapenes praksis blir påvirket av de generelle handlingsrammene, slik som normer, 

tradisjoner og regler. Disse samfunnsmessige eller kollektive kategoriene er en del av 

kulturen, som er fundamental i alle samfunn, og har stor innvirkning på aktørene. Kulturen 

regulerer hvordan forholdet er mellom aktørene, hvordan de forholder seg til hverandre, og 
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hvilke handlinger som faller naturlig. En felles kultur er dermed med på å redusere 

usikkerheten og mengde informasjon som er nødvendig å dele mellom aktører(Johnson 1992). 

En slik uformell kultur har stor effekt på samfunnet og dets aktører. Den virker blant annet inn 

på formelle institusjoner av mer dagligdags karakter, som politi, myndigheter og andre 

offentlige instanser. Det er i midlertidig viktig å ikke oversosialisere kulturens rolle. Forholdet 

er symbiotisk. Aktørene påvirker og blir påvirket av kulturen på samme tid. Kulturen med 

dens normer og verdier ville ikke vokst frem av seg selv, men blir stadig endret og utviklet av 

deltakende aktører.   

 

Institusjonene er relativt avgjørende for hvordan selskap fungerer, og da spesielt med tanke på 

hvordan de samhandler. I dette ligger også det faktum at de kan ha positiv og negativ 

påvirkningskraft med tanke på nyskaping og læring. Basis i institusjoner er treghet, denne 

tregheten er nødvendig for å holde dem stabile og bevare samfunnet. For omskiftende innslag 

vil ha negativ effekt og minske positive elementer som trygghet og tillit, som er nødvendig for 

innovasjon.  

2.3.2. Fordeler ved forankring 

For selskap er det i hovedsak positivt å være forankret i lokalsamfunnet. Maskell er en viktig 

bidragsyter, han argumenterer for at kortere fysisk avstand mellom involverte aktører gjør 

deling av kunnskap lettere og vektlegger betydningen av å kommunisere ansikt til 

ansikt(Maskell et al. 1998). Selv i en verden hvor avstandene blir stadig mindre, forblir 

selskapene forankret i spesifikke regioner. Det er sosiokulturelle faktorer forankret i 

lokalsamfunnet som blant annet holder bedriftene til regionene og distriktene. (Fløysand & 

Sjøholt 2007). Mark Granovetter er en stor bidragsyter, han vektlegger personlige relasjoner 

og strukturene i nettverk som avgjørende for tillitt og for å begrense mistenksomhet 

(Granovetter 1985). Han påpeker med det viktigheten av forankring for å drive god handel. 

Siden forankringen er av lokal karakter er det en fordel å være samlokalisert da man vil få 

tilgang på mer tillitsbasert og forankret informasjon.  Oliver Williamson har bidratt ved å vise 

hvilke handlinger som er inkorporert i en bedrifts organisatoriske strukturer, og hvilke som 

kan bli eksternt innhentet. Målet er naturligvis lavest mulig transaksjonskostnader. Ettersom 

mangel på tillit kan fordyre transaksjoner, vil handlinger som krever stor grad av tillit ofte 

være forankret og inkorporert i selskapet eller nettverket(Granovetter 1985) Den tause 

kunnskapen er forankret sammen med forventninger om hvordan de involverte skal og bør 



 26 

handle. I tillegg er det fysiske aspektet forankret gjennom investeringene som er foretatt i 

bygningsmasse, produksjonskomponenter og maskiner. Dette er i stor grad dyre investeringer, 

som naturlig legger føringer for fremtidige utviklingsbaner. 

 

Selskap i industrielle distrikter som er lokalt forankret, vil også dra nytte av at de lettere kan 

få støtte dersom det oppstår en krise. Fløysand & Jakobsens(2002) studier av små 

fiskersamfunn har vist at ”stå – på viljen” er sterkere i bedrifter hvor det er lokale eiere og 

generelt små forhold. Ansatte kjenner eierne, de har en eierskapsfølelse til bedriften de er en 

del av, noe som kan motivere dem til å yte litt ekstra. Lokale eiere er lettere i kontakt med 

selve produksjonen, og får da en større tilhørighet og naturlig kjennskap til hva som fungerer 

bra og hva som fungerer mindre bra. Det gjør til at de kan ta del i den lokale summingen 

(local buzz) på en effektiv måte.  Dette gjør samhandlingen med andre selskap bedre ettersom 

de i stor grad er i besittelse av taus kunnskap, som de har tilgang på nettopp fordi de er lokalt 

forankret. En slik beskrivelse vil jeg prøve ut i Austevoll og de selskaps strukturer som finnes 

der. Forankring er en av faktorene som kan bidra til at selskapene i næringsmiljøet klarer å gi 

positive ringvirkninger og ha økonomisk vekst.  

2.3.3 Trusler  

Lock-in som begrep har et negativ preg over seg, og blir i stor grad brukt dersom stien og 

utviklingen har blitt lite effektiv eller har stoppet opp. Det finnes flere tilnærminger til 

forståelsen av dette begrepet, felles for dem er at det er en lengre prosess, som etter hvert gjør 

det vanskelig å være fornyende og ekstern påvirkning er nødvendig (Bathelt 2005).   
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Figur 2.3.  Fra positiv til negativ lock-in i regional stiavhengig økonomisk utvikling (Martin & 

Sunley 2006: 416)  
 

Martin & Sunley(2006) viser hvordan positive effekter (positiv lock-in) med tiden kan utvikle 

seg til å bli negative (negativ lock-in). Figur 2.3. Illustrerer dette viktige poenget og kan godt 

knyttes opp mot bedrifter i industrielle distrikter og regioner. Den viser at fokuset mot 

forankring, knytting av bånd for å skape tillit, forringer fleksibilitet og innovasjon, skaper 

negative eksterne effekter og minker den økonomiske gevinsten. Dette er elementer som 

teoretisk sett skal virke positivt for bedrifter, men ved å se til Granovetters(1985) og hans 

begrep om” Strength of weak ties” finnes det støtte for tankegangen. Overdrevet fokus på 

samarbeid, for mye kontakt og sterke bånd kan etter hvert forringe hele nettverk og distriktet. 

Aktørene vil bli så like på grunn av mye kontakt at de ikke tilfører nye og innovative ideer til 

hverandre(Atterton 2007).  

 

Selskap i et industrielt distrikt kan i så måte ha negativ effekt på hverandre. Et helt området 

kan bli en stor hengemyr, men ved å være bevisste og å være utadvendt vil sannsynligheten 

for å havne i en negativ lock-in minke(Bathelt 2005). Selskapene må se til at de ikke forankrer 

sine nettverk i for stor grad, og unngår negativ ”lock-in”(Grabher 1993).  For å komme ut av 

en eventuell negativ ”lock-in” kan eksterne sjokk være en metode, men distriktet og 
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bedriftene kan reagere feil og gå inn i en verre situasjon(Martin & Sunley 2006). Den beste 

måten å unngå det på er å være lærende, fleksible og dynamiske, også i oppgangstider(Kogut 

et al. 1993). Grabher (1993) vektlegger også dette med å være løst koblet, blant annet fordi 

man da vil ha flere ben å stå på og ha tilgang på mer læringsarenaer.  

2.3.4 Stiavhengighet  

Stiavhengighet innebærer at tidligere handlinger legger føringer for framtidig aktivitet. 

Tankegangen går ut på at historien legger igjen usynlige spor. Små ”ubetydelige” hendelser 

og avgjørelser kan ha langtidseffekt for hvordan kulturen blir og utvikles. Hvordan den 

sosiale kapitalen utvikler seg, hvilke sosiale felt og nettverk som tar form, og dermed hvordan 

produksjonen ser ut.   Dette viser til første del av begrepet, nemlig hvordan historien danner 

”stier”, og at all aktivitet kan spores tilbake, ingenting er tilfeldig. Den andre delen, 

avhengighet viser til hvordan stiene som blir lagt, stenger mulighetene for andre stier. Ved å 

åpne noen dører, lukkes andre, og man formes av de valgene som er tatt. På denne måten vil 

avgjørelser og aktiviteter i selskap ikke alltid være rasjonelle og optimale, i en rent økonomisk 

forstand(Martin & Sunley 2006). 
 
Kunnskapsakkumulasjon kan utvilsomt føre til stiavhengighet, som i lengden vil forringe 

selskapenes konkurransekraft, dersom det hindrer dem i å holde tritt med den generelle 

utviklingen. For å motvirke stiavhengighet, er det å ”glemme” av betydning. Begrepet kreativ 

destruksjon av kunnskap, viser til tiltenkt avlæring og endring i rutiner. Det ble introdusert av 

Schumpeter som en forklaring på Kondratiefs økonomiske bølger, destruksjon var middelet 

som måtte til for å nå målet om innovasjon.   

 

Kreativ destruksjon skjer ved å legge ned gamle aktiviteter, hvor målet er å skape rom for nye 

og innbringende virksomheter. Slike omstillinger kan være upopulære, men de er nødvendige 

for å få i gang innovasjon. Ved å stenge ned gammel produksjon frigjøres rom for 

kompetanse, de nye oppgavene vil også kreve kunnskap og institusjonene blir fornyet. Det er 

avgjørende om lokalsamfunnet og selskapene makter å se behovet for nyutvikling og 

avlæring, eller om tradisjonene er så dypt forankret at sporene er vanskelig å komme ut av. En 

negativ side ved samlokalisering er klart det faktum at man som selskap står mindre fritt til å 

foreta store omveltninger, ettersom samkjøring og stordriftsfordelene da kan forsvinne.  
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2.4. NETTVERK 

Nettverksbygging og pleiing av nettverk er for tiden svært populære tankemåter, ikke bare 

innenfor selskap, men også i de rent private og sosiale lag. Det er en viktig faktor for selskap, 

da effekten av nettverk kan ha avgjørende betydning for hvordan de utvikler seg gjennom 

relasjoner til andre aktører i miljøet(Foss & Nordhaug 2005). Nettverk har en sentral funksjon 

innenfor teoriene om industrielle distrikter og fortjener en gjennomgang. Nettverk er så viktig 

for industrielle distrikter at det vil være problematisk å analysere et distrikt uten å se på 

hvordan nettverkene er formet. Som nevnt og vist i figur 2.2. er nettverk også en av 

grunnkomponentene ved forankring. Når man skal gjennomføre en analyse, er det sentralt å 

danne seg et bilde av nettverkene. Viktige indre prosesser foregår og formes her. I Austevoll 

er det flere små selskap sammen med et par store. For enkelte av dem kan nettverkene de 

inngår i være en viktig forklaringsfaktor på deres konkurranseevne. I dette del kapitlet blir 

ulike typer nettverk gjennomgått. 

2.4.1. Nettverkstyper 

Definisjonene på nettverk er mangfoldige. Kogut et al. (1993) tolker nettverk som 

strukturering av relasjoner mellom aktører, som gir stabilt og vedvarende mønster av 

interaksjon. En form for nettverk er samlokaliserte selskap, hvor flere små er organisert rundt 

et eller flere sentrale selskap, som legger føringer for hvilke standarder som opprettholdes. 

Denne modellen har form som en stjerne og brukes gjerne ved analyse av makt, fordi den ene 

parten er i en styrende posisjon, og fungerer som megler(Kogut et al. 1993).   I videre forstand 

kan man si at nettverk er organiserte koblinger mellom aktører og selskap. Det som skiller 

nettverk fra rene markedstransaksjoner, som utelukkende koordineres av prismekanismer, er 

at det dreier seg om mer varige og forpliktende relasjoner mellom to eller flere aktører, og at 

tillit er en viktig koordineringsmekanisme for slike relasjoner (Greve 1995). I min analyse av 

bedriftene i Austevoll er det en Greve sin forståelse av nettverk jeg vil anvende.  

 

For å skille mellom nettverk deler man dem opp i horisontale og vertikale. Vertikalt orienterte 

nettverk består av selskap med komplementære produkter og utfyllende kompetanse. 

Deltakerne i slike nettverk vil være gjensidig avhengige av hverandre. Motsatsen er 

horisontalt orienterte nettverk, som er relasjoner mellom like selskap (Bathelt 2005).  I 

industrielle distrikter kan man ha begge disse versjonene. I Austevoll er det interessant å 

studere de horisontale og vertikale relasjonene mellom selskapene. I hvilke grad koblingene er 
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formaliserte avgjør om selskapene inngår i nettverk, eller om det er samarbeid basert på 

uformelle relasjoner. Foss og Nordhaug(2005) poengterer skille mellom privat og offentlig 

informasjon, og mener at det er privat informasjon som deles i nettverk. Offentlig er tross alt 

ute fra før, men kan bli tillagt verdifull tolkning, og dermed omgjort til mer privat 

informasjon, som krever relasjoner for å bli utvekslet, jamfør taus kunnskap. 

2.4.2. Elementer i nettverk 

For at nettverket skal fungere er det en fordel om de involverte har sammenfallende interesser, 

og ikke minst en kunnskapsbase som gjør dem kapable til å diskutere seg frem til gode 

løsninger. Dette innebærer kunnskapsdeling, tillitsbygging og utvikling av felles regler og 

normer. (Fløysand & Sjøholt 2007).  Poenget med å være med i nettverk er nettopp for å 

holde seg oppdatert på markedet, få tilført ny kunnskap og dermed øke konkurransekraften. 

Innad i et nettverk vil den sosiale kapitalen og sosiale feltene være en plattform for handel 

hvor tilliten er stor. Dette innebærer minkede transaksjonskostnader. Det er i så måte viktig å 

merke seg at denne tilliten kan være kalkulerende av art, det ligger klare forventninger 

omkring hvilke følger ulike handlinger har(Foss & Nordhaug 2005).  

 

Ut i fra det vil posisjon i nettverket være av betydning. Tettere bånd kan gjøre det lettere å få 

gjennomslag eller tildelt kontrakter. Som bedriftsleder er det da naturlig å pleie sine kontakter. 

Gjennom sosial omgang skapes gode relasjoner, verdifull kunnskap deles og sosiale felt 

styrkes. Ved å være i et industrielt distrikt blir slik omgang lettere og organisere. Fordi ansikt 

til ansikt kontakt kan gi bedre forståelse for hva den andre parten vil og ønsker(Stroper & 

Venables 2005)  

 

Granovetter(1973) diskuterer tette og svake bånd i nettverk, og viser hvordan sterke bånd 

mellom to aktører skaper svake bånd mellom andre tilknyttede aktører. Det er disse svake 

båndene som er mest verdifulle for deling og ikke minst spredning av informasjon. Et nettverk 

bestående av aktører med sterke bånd som kjenner hverandre godt, vil ha kjennskap til de 

samme nyhetene og ryktene. Når alle kjenner til hva som forgår mister nyhetene verdi, og 

nytten øker ikke ved å fortelle det videre til andre fordi de høyst sannsynlig allerede er 

informert. Nettverkenes ”mørke sider” er der hvor sosial omgang krysser linjen, blir til 

smøring, og i verste fall korrupsjon eller innsidehandel.  Tryggheten og muligheten til å 

”gjemme seg” i nettverkstrukturene gjør slik aktivitet mulig(Foss & Nordhaug 2005). 
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Utvilsomt vil en slik situasjon være negativ og på sikt kunne forringe hele nettverkets styrke. 

Den tidligere omtalte lock-in situasjon kan bli resultatet.  

 

Om nettverkene er mer varierte, bestående av aktører som kjenner hverandre godt og aktører 

som ikke kjenner hverandre, vil situasjonen bli annerledes. Aktørene uten spesiell kjennskap 

til hverandre er bundet sammen av det Granovetter(1973) omtaler som svake bånd. De er 

gjerne knyttet opp til andre via sterke bånd, men mesteparten av nettverket er svake koblinger 

til aktører de ikke har personlig relasjon til. Ettersom de ikke kjenner hverandre godt og ikke 

omgås på jevnlig basis har de ikke fullstendig kunnskap om hverandres virke eller nyheter. 

Dette er med andre ord aktører som vil diskutere nyhetene og ryktene aktører med sterke bånd 

anser som unødvendig og selvfølgelig kunnskap. Nyheter, rykter og annen informasjon spres 

dermed til flere aktører, enn hva det gjør i nettverk preget av sterke bånd. Dette er styrken til 

svake bånd. I små miljøer som Austevoll kan det bli problematisk å bevare svake bånd da 

geografisk tetthet sammen med få aktører legger forholdene til rette for tette koblinger og 

sterke bånd.  

 

Et problem ved nettverk er treghet. Varige relasjoner mellom aktører og selskap danner og 

utgjør nettverk. Omstrukturering er dermed avhengig av deres velvilje og evne til fleksibilitet, 

dermed kan eventuelle endringer i rutiner kan gå tregt (Kogut et al. 1993). I industrielle 

distrikter er dette relevant ved innførsel av nye metoder ettersom den menneskelige ressursen 

er så pass fremtredende. Denne tregheten er et tveegget sverd. Treghet skaper trygghet, 

forankring og kunnskapsutvekslingsmuligheter, altså en institusjonell tyngde. Det kan sees i 

sammenheng med ”institutional thickness” som viser til sterke lokal institusjoner. I disse 

institusjonene finnes samarbeid, solide sosiale strukturer og en kollektiv bevissthet omkring 

felles lokale og regionale foretak (Pike et al. 2006). Dette er i og for seg positivt, da man 

trenger en slik tyngde for å ha godt nettverksmiljø, men det kan gå for langt ved at nettverket 

ikke er fleksibelt nok til å omstilles.  

 

Kogut et al. ( 1993) deler kildene til fleksibilitet opp i tre nivå. Teknologisk, organisatorisk og 

romlig. Poenget er at selskapene bør se til at det rent produksjonsmessige er oppdatert. Det er 

også viktig og ha god informasjonsflyt mellom selskapene omkring hvilken teknologi som 

anvendes. Rent organisatorisk vil intern fleksibilitet være lurt. Ved at arbeidsstokken kan 

omrokkeres kan endringer i produksjonen gjøres raskere, og tilpasses ut i fra hva som blir 
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etterspurt(fleksible produksjonsmetoder). Fleksible kontrakter, hvor kvantum og tidspunkt blir 

satt ut i fra faktisk etterspørsel vil gjøre en bedrift mer konkurransedyktig. Til slutt påpeker 

han verdien av å være multinasjonal, og å ha internasjonale koblinger og allianser. En romlig 

utstrekning, ved et sterkt eksternt fokus, vil sannsynligvis bringe inn nye ideer og kunnskap.  

Sterkt eksternt fokus går i midlertidig imot beskrivelsen av den Marshallianske versjonen av 

industrielle distrikter(Marshall 1948) hvor det meste foregår internt. Enkelte vil nok hevde at 

det er uheldig å støtte seg til en modell som ikke innebærer eksterne linker, da det er 

urealistisk. Dersom mesteparten av nyvinninger og nettverk foregår lokalt, kan et sted 

betegnes som et Marshalliansk industrielt distrikt, og fremdeles ha enkelte eksterne linker. 

Teorien er en modell og ikke en direkte beskrivelse av virkeligheten.  

2.4.3. Eksterne nettverk 

Eksterne nettverk er organisert samarbeid med tyngdepunkt utenfor det lokale miljøet, som i 

denne sammenhengen er Austevoll kommune. En type eksterne nettverk er pipelines. Disse 

kan virke preventivt mot ”lock- in” og stiavhengighet. Pipelines er formelle, strukturerte og 

planlagte linker til andre eksterne bedrifter (dvs. bedrifter utenfor det lokale 

miljøet)(Moodysson 2008). Opprettelsen av slike pipelines skjer ikke av seg selv, men bør 

være et resultat av nøye utvelgelse. Selskapene og deres aktører utarbeider avtaler med godt 

utbytte for begge parter. Selv om koblingene er formaliserte er tillit et viktig komponent og 

må utvikles.  En forutsetning for at resultatet av linkene skal være positive, er felles forståelse 

av de respektive institusjonelle regimene(Bathelt 2005). Pipelines skiller seg fra local buzz 

ved at koblingene er formaliserte og partene har et klart mål ved forholdet. Slike eksterne 

linker er positive da studier har vist at innovasjon gjerne kommer av koblinger ut i fra det 

lokale miljøet. Ved å ha slike koblinger kan de suge til seg ny kunnskap og informasjon, og få 

tilgang til et nytt eller større marked(Bathelt 2005). Strategien ved å opprette og utvikle 

pipelines vil også virke positivt for å unngå ”lock-in” (Grabher 1993). Høyst sannsynlig vil 

selskap med dette som mål også være fleksible, da de må tilpasse seg andre bedrifter som ikke 

nødvendigvis er tilsvarende dem de handler med i lokalsamfunnet. Informasjonen i pipelines 

vil ha høyere verdi enn den som finnes lett tilgjengelig i markedet for øvrig(Grabher 1993).  
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2.5. LOCAL BUZZ  

Ved å være lokalisert i et industrielt distrikt og delta i nettverk, skal det i teorien komme 

positive effekter. En av de effektene er ”spillovers”, som viser til hvordan økonomiske 

fordeler som produksjon og innovasjon i en bedrift vil påvirke andre selskap, og skape 

positive eksterne effekter(Ibrahim et al. 2009).  (Spillover gjelder også i forhold til kunnskap, 

og følger da termen ”localized knowledge spillover”(Breschi & Malerba 2005). Dette sees i 

sammenheng med lokalbasert kunnskapsutvikling og kunnskapsbaser for deling av 

informasjon.)Teknologisk spillover viser til at selskap får informasjon fra andre, uten å betale 

for det. Det dreier seg om informasjon og teknologi som ikke er eiet eller beskyttet av selskap, 

men som vil være tilgjengelig i nettverk. Gjennom tilpasninger vil teknologi og informasjon 

utvikles, som igjen vil kunne føre til nye produkter, metoder og teknologi(Ibrahim et al. 2009; 

Pike et al. 2006). Debatten omkring i hvilken grad spillover finnes og hvordan det i så fall 

fungerer må sees i sammenheng med den generelle agglomerasjonsdebatten. Er man som 

forsker skeptisk stilt til klynger, industrielle distrikter og nettverkseffekter, faller det naturlig 

og også stille seg tvilende i forhold til spillover. Martin & Sunley(2005)og Maskell & Kebir 

(2006) har i stor grad bidratt på den skeptiske siden av litteraturen6. At man er skeptisk til å 

anta at spillover kommer av seg selv og nærmest er en naturlov mener jeg er rett og rimelig.  

 

Ut i fra en agglomerasjon av selskap er det sannsynlig at små underleverandører med tiden vil 

dukke opp, men dersom selskapene i litengrad er forankret i lokalsamfunnet er det ikke 

sikkert leverandørene vil dra nytte av dem. Gode spinn offs kan være vanskelig å få til. Der 

spillover i midlertidig er relevant, er i områder hvor selskapene er godt forankret og er 

involvert i hverandres drift i mer eller mindre grad. Spillover i forhold til kunnskap er nok den 

typen som i størst grad finner sted ved at det skjer naturlig gjennom lokal samhandling. Det 

henger også sammen med teknologisk spillover, men det innebærer samarbeid. Flere 

forutseninger enn å være lokalisert i samme område må altså til for å få spillover, og den mest 

sentrale er kanskje kjennskap og samhandling med hverandre. Begrepet Local buzz er et 

begrep som er relevant og som kan ses i sammenheng med Marshalls begrep Industriell 

atmosfære(jamfør Kap. 2.2.). Industriell atmosfære beskriver en situasjon hvor befolkningen 

har god kunnskap og interesse for industrien og miljøet er preget av tillit og samhold. Det er 

nettopp innholdet, og de faktorene som utgjør en industriell atmosfære, som betegnes local 

buzz. For øvrig er det viktig å merke seg at local buzz viser til aktørenes handlinger i et 
                                                
6 Martin & Sunley er spesielt kjent for klyngekritikk, mye fokus har vært på uklarheten ved begrepet.  
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distrikt med en industriell atmosfære. Den industrielle atmosfæren blir formet, og kan anses 

som resultatet av local buzz.   

 
Local buzz er definert som uformelle, spontane, og tilfeldig utveksling av kunnskap. 

Bakgrunnen for ”local buzz”, er sosiale relasjoner og kontakt i et lokalt eller regionalt 

miljø(Moodysson 2008). Samlokalisering og kontakt ansikt til ansikt som skaper positive 

effekter, er et resultat av Local buzz som ”ligger i luften”. Aktører trenger ikke anstrenge seg, 

kun ved å være tilstede og delta i et lokalt distrikt og et nettverk vil de bli eksponert for ny 

informasjon, kunnskap og teknologi(Bathelt 2005). De sosiale relasjonene og kontakten som 

skaper dette fenomenet er et resultat av at de involverte selskapene har en felles plattform. De 

produserer innenfor og er del av den samme bransjen. For at local buzz skal fungere optimalt 

bør aktørene ha god gjensidig kunnskap slik at de lett kan plukke opp og nyttegjøre seg av 

informasjonen som flyter i lokalsamfunnet. Det vil være vanskelig å dra nytte av local buzz i 

Austevoll dersom man produserer innenfor en annen bransje enn fiskeoppdrett, da det er den 

industrien som dominerer der.  Ibrahim et al.(2009) viser blant annet i sitt studie av 

telekommunikasjonsindustrien i USA at local buzz er viktig, men at det er organiserte 

elementer bak som skaper og styrer denne effekten.  

 

Ved å trekke linjer tilbake til institusjonalisert kunnskap og hvordan det foregår, vil jeg hevde 

at local buzz i og for seg ikke bare ”ligger i luften”. Den består tross alt av kunnskap som over 

tid har akkumulert, blitt institusjonalisert og forankret i selskaper og lokalsamfunn. Dermed er 

local buzz en del av samfunnets forankring, er sammenkoblet med nettverk og avhengig av en 

territoriell forankring. I tillegg øker det kvantiteten og kvaliteten til informasjonen som blir 

spredd(Stroper & Venables 2005). I et mer langsiktig perspektiv kan god local buzz 

stabilisere de sosiale relasjonene og bli en del av samfunnet. Bathelt(2005) mener normer og 

forventninger rundt local buzz kan videreformidles nedover i generasjoner som med tiden vil 

føre til en forsterkning av buzzen. Eierskapet går i arv sammen med forretningsforbindelser 

og innlærte metoder for drift og væremåte. Store omveltninger og innslag av eksterne eiere 

kan med tiden være en trussel for local buzz, men dersom utviklingen foregår jevnt og trutt vil 

nok en godt forankret local buzz holde stand.  

 

Ettersom local buzz kan finnes i de ulike miljøene kan de ved første øyekast være vanskelig å 

oppdage. Sannsynligvis vil også de involverte aktørene og selskapene ha vanskeligheter med 
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å se local buzz og hvor det foregår. Fenomenet kan kobles mot industriell atmosfære, som 

viser til et industrielt distrikt felles normer og verdier. For å avdekke local buzz må man gå 

inn i dybden og analysere aktørenes relasjoner. Ved å studere hyppigheten av interaksjon, 

grad og type informasjon de har om hverandre kan man få et bilde av hvor mye local buzz 

som er i område.  

2.6. OPPSUMMERING  

De ulike teoriene om industrielle distrikter og deres elementer som er gjennomgått og 

diskutert i dette kapitlet skal gi et teoretisk innblikk i hvordan et industrielt distrikt kan være. 

Den innledende delen, industrielle distrikter fungerer som et bakteppe og et strukturelt 

grunnlag for den teoretiske forståelsen jeg har utarbeidet. Fiskeoppdrettsmiljøet i Austevoll 

har mange likhetstrekk til industrielle distrikt. I analysen vil jeg benytte meg av teoriene som 

er diskutert her, og i hvilken grad Austevoll kan karakteriseres som et industrielt distrikt. 

Konkrete funn som blir presentert i analysen tyder på at Austevoll er i en overgangsfase bort 

fra det klassiske industrielle distriktet og muligens på vei mot satellitt versjonen. De øvrige 

teoriene er rettet inn mot prosessene og interaksjonen mellom aktører som skaper et miljø.  

 

Forankring er viet mye plass og er viktig for forståelsen av hvordan næringsmiljøet har vokst 

frem og stadig utvikler seg i faste baner. Utviklingen har sine gode så vel som dårlige sider. 

En balansegang mellom innadvendt samarbeid og utadvendte blikk til resten av næringen er 

nødvendig for å unngå stiavhengighet og lock-in situasjon. Nettverkene spiller en vesentlig 

rolle i forståelsen av næringsstrukturene og er tett koblet med forankringsteori. Det fjerde 

elementet, local buzz er også av betydning og tar spesielt hensyn til lokalbefolkningens rolle i 

et samfunn med spesialisert næringsstruktur. Gjennom teorikapitlet har jeg satt de fire 

teoretiske elementene i sammenheng med hverandre, med utgangspunkt i teorien om 

industrielle distrikter. 
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3. METODISK TILNÆRMING 

3.1 INNLEDNING 

I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for det metodiske designet for denne oppgaven. Fordi 

metodevalget kan påvirke resultatene er refleksjon og begrunnelse naturlig. Jeg vil gjennomgå 

avgrensing og valg av case, fremgangsmåter under datainnsamling, analysegrunnlaget og 

hvordan resultatene kan tolkes. Austevoll er et tydelig geografisk avgrenset område, 

fiskeoppdrettsnæringen har mer flytende skillelinjer, og er ofte sammenblandet med andre 

næringer. For å få god kunnskap og innsikt i både næring og sted har jeg valgt å benytte meg 

av kvalitativ metode. Ved å bruke kvalitativ metode, skapes mening gjennom tolkning og 

forståelse av data som ikke kan tallfestes eller kvantifiseres. Jeg søker å forklare om det er noe 

særegent ved miljøet i Austevoll som kan forklare suksessen fiskeoppdrettsnæringen har der. 

Kvalitativ metodes dyptgående gransking er nødvendig for å oppnå den forståelsen og 

innsikten jeg ønsker. Cases studium er en passende innfallsvinkel fordi Austevoll er 

geografisk avgrenset og fordi oppgaven primært omhandler fiskeoppdrettsnæringen lokalt.  

  

Innledningsvis vil jeg klargjøre hva som menes med kvalitativ forskning, de fordeler og 

ulemper som følger ved bruk av den metoden. Jeg vil følge opp med en utdyping av hva det 

innebærer å bruke casestudium som metode. Deretter vil jeg gjøre rede for prosessen rundt 

innsamling av data og gjennomføring av feltarbeidet. Utfordringer knyttet til 

intervjusituasjonen og kontakt med informanter er sentralt. Anvendelsen av data og 

utformingen av analysedelen blir diskutert, før jeg avslutter med en vurdering av reliabilitet, 

validitet og forbedringspotensialet.  

 

3.2 KVALITATIV FORSKNINGSMETODE  

Thagaard (2009) skiller mellom kvalitativ og kvantitativ metode ved å påpeke at kvalitative 

metoder søker i dybden mens kvantitative metoder vektlegger antall og utbredelse. Metodene 

har dermed ulike forskningsteknikker og prinsipielle skillelinjer i type og bruk av data. De 

kan ha utfyllende funksjoner. Bruk av offentlig informasjon og noe statistisk materiale er 

normalt i en kvalitativ oppgave, dermed spiller kvantitative elementer inn. I kvalitativ 

masteroppgave, er de kvantitative elementene med på å styrke informasjonen og forsterke 

poeng. Det har ikke vært avgjørende for resultatet, men de kvantitative fakta supplerer den 

øvrige informasjonen. Det er den kvalitative metoden som er avgjørende for resultatene. En 
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av de absolutte fordelene ved kvalitative metode er fokus på å konkretisere flere meninger og 

fortolkninger istedenfor å søke etter en dominerende eller riktig forståelse(Winchester 2005). 

De kvalitative metodene sikter på å gå i dybden og å oppnå en inngående forståelse. Å få 

kjennskap til personer og området er en viktig del av kvalitativ forskning. Intervjuformen er 

den vanligste kvalitative metoden. Jeg vil ikke bruke mye tid på å diskutere former for 

intervju her, men ytterpunktene er frifortelling og bruk av spørreskjema. I mellom disseligger 

semistrukturert, som er den versjonen jeg har benyttet meg av. Mer om bruk av intervju 

kommer senere. En forutsetning ved bruk av kvalitativ metode er å være systematisk i 

fremgangsmåten. Som forsker må man foreta grundige og omfattende vurderinger om 

hvordan dataen skal samles inn, analyseres og tolkes. Å ha en klar forståelse av hva man 

ønsker å studere gjør arbeidet lettere. Case formuleringen jeg valgte for Austevolls 

fiskeoppdrettsnæring gjorde prosjektet mer strukturert.  

3.3 CASESTUDIE SOM METODOLOGI  

En utbredt tilnærming innenfor kvalitativ metode er at case-studier har som formål å trekke ut 

mye informasjon om noen få enheter eller caser. En case-studie omhandler i denne forstand en 

empirisk avgrenset enhet, som f. eks en organisasjon, et sted eller en gruppe, hvor fokuset i 

analysen blir rettet mot en eller flere enheter som utgjør undersøkelsens case (Thagaard 

2009). I henhold til denne tilnærmingen undersøker case-studier fenomener i sin naturlige 

sammenheng og baserer seg på flere kilder av data (Yin 1984 i Thagaard 2009). 

Hovedpoenget er å skaffe til veie rikholdig informasjon om de enhetene det fokuseres på i 

undersøkelsen. Fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll faller derfor innenfor kategorien case. 

Gjennom forskningsprosessen har jeg tenkt på Austevoll som et case og behandlet det 

deretter. Det er ikke klare kjørelinjer som beskriver hvordan case studier bør gjennomføres, 

men enkelte krav til utførelsen og spesielt analysen finnes. En kvalitativ case-studie er 

kjennetegnet av fleksibilitet og åpenhet, og tar i bruk metoder som observasjon, intervjuer, 

dokumentanalyse og lignende for og skaffe til veie relevant informasjon (Thagaard 2009). 

 

Det er viktig å påpeke at Case-studier er et valg av hva som skal studeres, ikke hvilke metoder 

som skal brukes (Stake 2005). Caset representerer i så måte en empirisk avgrensing av 

undersøkelsesområdet, og selv om case-studier ofte knyttes til kvalitative metoder, er dette på 

ingen måte gitt. Caset er fenomenet som skal undersøkes, og metodene som brukes kan være 

både av kvalitativ og kvantitativ art.  
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3.3.1. Valg av case  

Ved å bruke kvalitativ metode og avgrense prosjektet  til et case har arbeidet med å forstå og 

analysere Austevolls fiskeoppdrettsnæring vært håndterbart. Avhandlingen fra 1995 

(Jakobsen 1996) viser et typisk industrielt distrikt, og jeg ville studere hvordan slike miljø 

utvikler seg. Den tar for seg Austevoll og Vikna/Nærøy. Siden jeg har en del kjennskap til 

Austevoll fra før, falt det naturlig å avgrense studieområdet til Austevoll.  Som tidligere nevnt 

er fiskeoppdrettsnæringen innblandet i andre næringer og andre lokaliteter enn Austevoll, det 

gir grobunn for avsporing. Ettersom jeg holdt meg til caset Austevoll med enheten 

fiskeoppdrett som fokus, ble det naturlig å utelukke andre nært tilknyttede næringer. Dette var 

en stor utfordring i starten på prosjektet. Austevoll er et lite lokalsamfunn, med en sterkt 

sammenknyttet befolkning. Mange av familiene som nå driver med fiskeoppdrett er tidligere 

fiskere. Eierskapene mellom fiskeoppdrett og fiskeri er tette og flere er involvert i begge 

næringene. Mye talte derfor for å analysere de to næringene sammen, (Austevolls marine 

miljø). En analyse med så pass stort spenn ville ikke vært gjennomførbart innenfor 

masterprosjektets tidsrammer.. Det kunne også hatt en ødeleggende effekt. Ved å gape for 

høyt kan det ende med ren skraping i overflaten, man får ikke nok innsikt i caset til å trekke 

større slutninger.  Om det er tilfelle kan hele kvaliteten til prosjektet falle fra.  

 

Gyldigheten til studiet av Austevoll anser jeg som viktig, da jeg fra starten av hatt et mål om 

at prosjektet skal trekke linjer til andre case. Det er Austevoll i seg selv som er interessant, 

ikke det teoretiske rammeverket(jamfør kapittel 2). Austevoll som case har preg av en 

induktiv tilnærming, hvor casene ikke er valgt med tanke på et teoretisk utgangspunkt, men 

hvor målet likevel er å fremme en forståelse utover den avgrensede empiriske enheten. 

Alternativet er et deduktiv metode, ved at studien av case velges ut for å videreutvikle teori. 

Formålet med casestudier er ikke å lage ny teori, men å oppnå kunnskap som går utover det 

område man undersøker. Thagaard(2009) knytter dette opp mot en målsetting om 

overførbarhet. Målet er å utføre case-studier slik at de gir grunnlag for overførbarhet og 

generalisering. Stake(2005) er for øvrig uenig i dette, og mener det interessante i caset, er nok 

i seg selv.  
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I casestudier er det tre elementer som er sentrale; overførbarhet, bekreftbarhet og troverdighet. 

Troverdighet dreier seg om den generelle kvaliteten til hele studiet, der finner man også 

spørsmål og reliabilitet og validitet. Ettersom det omhandler den helhetlige kvaliteten vil jeg 

komme tilbake til spørsmålet om troverdighet i slutten av kapitlet. Overførbarhet derimot er 

nært tilknyttet gjennomføringen av studiet og valg av case.  

3.3.2 Overførbarhet 

Det er en målsetning ved teoretiske studier at ny kunnskap som utvikles gjennom 

enkeltprosjekt, skal kunne ha gyldighet og relevans i andre situasjoner. Som nevnt tidligere er 

det uenighet i hvor generaliserbare case studier bør være, studiet i seg selv kan være 

målsetning nok. Det er ikke bare snakk om at det som studeres skal kunne overføres til andre 

studier, men mer de tolkninger som blir foretatt på grunnlag av det gjennomførte studiet. 

Thagaard (2009) påpeker at det er forskeren som har en avgjørende rolle i hvordan han eller 

hun argumenterer for de betingelsene som bidrar til tolkning foretatt i en studie, kan ha 

relevans for andre prosjekter. Fenomenene som studeres kan bidra til å forenkle 

overførbarheten, ved at tolkningen som er knyttet til dem, er gjenkjennelig for leseren. Det 

forutsetter at leseren har noe kjennskap til den aktuelle tematikken. Videre hevder Thagaard at 

en tydelig identifisering av sentrale tendenser, er det som gir grunnlag for overførbarhet 

(Thagaard 2009).  I analysen og bakgrunnskapitlet har jeg forsøkt å beskrive de fenomener 

som studeres så dyptgående at leseren skal kunne ha en mulighet til å kjenne igjen egne 

erfaringer, og tolke på egen erfaringsbakgrunn. Selv om leseren ikke har god kunnskap om 

Austevoll, kan man ved en god gjennomgang av grunnprinsippene og de sentrale tendensene, 

åpne for at leseren selv kan tolke og dermed overføre resultatene i studien over på andre eller 

egne studier. Måten hele studiet av Austevolls fiskeoppdrettsnæring har blitt gjennomført på 

er dermed avgjørende for hvorvidt resultatene kan overføres eller ikke.  

3.3.3 Bekreftbarhet  

For å oppnå at studien blir overført til andre studier, er det nødvendig med en viss grad av 

bekreftbarhet. Dette gjelder ikke bare dataene man har samlet inn, men også den teorien man 

tar i bruk. En måte å øke bekreftbarheten på er å benytte seg av ulike kilder og metoder 

underveis i studiet. Bruken av flere teorier, metoder og kilder til informasjon øker 

sannsynligheten for at man finner støtte for sine funn og tolkninger, og dermed også 

bekreftelse og mulighetene for overførbarhet. Et annet poeng med bruk av ulike kilder er å 

unngå at forskerens egne meninger og tolkninger blir for sterke. Forskeren har naturligvis god 
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kjennskap til caset, og vil med stor sannsynlighet utvikle egne meninger om 

årsakssammenhenger og utfall. Ved å involvere flere teoretiske perspektiv, kan man oppnå at 

forskerens subjektive fortolkning blir neddysset til fordel for en mer omfattende og objektiv 

fortolkning.   

3.4. INNSAMLING AV DATA 

Forut selve innsamlingen av data kunne begynne var det nødvendig å sette seg inn i caset 

Austevoll, og ikke minst fiskeoppdrettsnæringen. Jeg brukte mye tid på å lese meg opp på 

fiskeoppdrettsnæringen. Hvordan den startet, hvilke regelverk ligger til grunn for 

produksjonen, store endringer i rammeverket og ikke minst viktige faktorer for driften. I case 

studier er det avgjørende at forskeren har inngående kjennskap til det som skal studeres. God 

kunnskap om caset kan gi bedre forskning. Man vil sannsynligvis være grundigere og stille 

bedre spørsmål til informantene. Jeg fant mye informasjon om fiskeoppdrettsnæringen og 

rammevilkårene den opererer under, ved å lese meg opp på fiskeridirektoratets 

nettsider(www.fiskdir.no) og ulike artikler hvor næringen er sentral.  

 

Om Austevoll visste jeg litt fra før. Det ikke er langt unna Bergen og det er et sted jeg selv har 

vært flere ganger. For å utdype kunnskapen studerte jeg Austevolls historie, lokalavisens 

nettutgave, og andre nettavisers artikler om Austevoll. Jeg meldte meg også inn i Austevolls 

facebook- gruppe. Diskusjonsforumet der gav innsikt i hva som opptar den yngre del av 

Austevollingene og hva som skjer i kommunen. Utover dette var Jakobsens (1996) avhandling 

om Austevolls fiskeoppdrettsnæring sammen med Phyne et al(2003) artikkel til god hjelp. 

Avhandlingen fra 1996 gir en god beskrivelse av hvordan fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll 

utartet seg, og var organisert for vel femten år siden. Analysen i denne masteroppgaven 

bygger i stor grad på den, og viser hvordan Austevoll har forandret seg siden den gang. Jeg 

leste og søkte etter informasjon om de ulike selskapene som driver med fiskeoppdrett i 

Austevoll. Det viste seg raskt at forskjellen mellom selskapene var store, og bare et par av 

dem hadde ordentlig hjemmeside. Nettsiden www.profforvalt.no inneholder store mengder 

økonomisk informasjon om samtlige selskap i Norge. Denne siden viste seg å klargjøre 

rollefordelingen mellom sentrale aktører innen fiskeoppdrett og fiskeri i Austevoll. Med 

informasjon hentet der, i kombinasjon med fiskeridirektoratets register over 

akvakulturtillatelser i Austevoll, ble fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll lettere å avgrense fra 

resten av næringslivet.  
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3.4.1 Prosjektskissen 

På bakgrunn av den innhentede informasjonen utarbeidet jeg en prosjektskisse. 

Prosjektskissen bør i følge Thagaard (2009) og Monk & Bedford( 2005) beskrive hva 

undersøkelsen skal fokusere på, hvem som er aktuelle kandidater, hvor undersøkelsen skal 

utføres og hvordan den skal utføres. Det er viktig at forskningsplanen ikke er for rigid, men 

kan endres dersom det er naturlig. Studiet av Austevoll kvalifiserer ikke til feltarbeid støtte fra 

universitetet i Oslo eller andre institusjoner. Ut i fra det var det ikke noe grunnlag for å 

planlegge tilknyttede kostnader eller ekstern finansiering. Prosjektskissen er derfor en 

mellomting av planene Thagaard (2009) og Monk & Bedford( 2005) skisserer, men inkluderer 

det teoretiske rammeverket som undersøkelsene støtter seg på. Prosjektskissen jeg benyttet 

gjorde god nytte for seg med tanke på avgrensing, valg av metode og utforming av 

problemstillinger. Hovedproblemstillingen har forandret seg litt fra den opprinnelige, men 

essensen er den samme. Å ha en klart formulert problemstilling tidlig i løpet gjorde det lettere 

å fokusere på de riktige elementene i Austevoll og fiskeoppdrettsnæringen. Det teoretiske 

rammeverket fra prosjektbeskrivelsen har jeg erstattet med teorier som sammenfaller bedre 

med den situasjonen Austevolls fiskeoppdrettsnæring faktisk er i (jamfør kapittel 2). 

 

Intervjuguiden (vedlegg I) jeg har brukt er ganske omfattende, men fleksibel i forhold til 

oppfølgningsspørsmål og til en viss grad, rekkefølgen av spørsmålene. Jeg fulgte den 

dramaturgiske oppbyggingen som er anbefalt av Thagaard(2009). Nøytrale spørsmål om 

oppstarten av selskapet og informantens rolle åpnet opp for å gradvis komme inn på mer 

emosjonelt ladede emner. Avslutningsvis lot jeg intervjuobjektene reflektere litt over 

fremtiden til Austevoll og fiskeoppdrettsnæringen. Denne formen tillot intervjuobjektene og 

fortelle om sitt eget selskap eller generelt om hele næringen. En slik åpen avrunding av 

intervjuet kan bringe interessante refleksjoner på banen, og bidra til å ufarliggjøre intervjuet. 

Til en viss grad fulgte jeg modellen som karakteriseres som en ”elv- med- sidestrømmer” i 

Thagaard(2009). Strukturen i intervjuet bærer preg av å følge et elveleie hvor en stor elv kan 

dele seg i flere sidestrømmer, som så igjen flyter sammen til en stor elv. Elven representerer 

det sentrale temaet som intervjuet skal dekke, mens hver av sidestrømmene representerer del 

temaer som dukker opp i løpet av intervjuet(Thagaard 2009:101). Oppfølgningsspørsmål er 

viktige i denne modellen, da de kan føre til at helt nye tema blir behandlet. Jeg fulgte 
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modellen til en viss grad, fordi jeg hadde et ønske om hvilke emner som skulle behandles, 

men deres rekkefølge var ikke så viktig. Ut i fra type selskap og personligheten til de enkelte 

informantene falt det seg naturlig hvorvidt jeg kunne følge denne modellen, eller i større grad 

ta styringen selv.  

3.4.2 Rekruttering av informanter 

Etter å ha klargjort en liste over interessante intervjuobjekter i Austevoll, forfattet jeg et 

informasjonsskriv(se vedlegg II) som i korte trekk forklarer formålet og bakgrunnen for 

studiet og hvorfor jeg ønsket å intervjue dem. I dette skrivet garanterte jeg for deres 

anonymitet gjennom hele prosjektet. Jeg satte opp et tidsrom jeg ville være i Austevoll/ 

Bergen og ønsket å gjennomføre intervjuene. Responsen var laber. En ukes tid etter 

utsendelsen kontaktet jeg de aktuelle informantene per telefon. Enkelte var da villige til å lage 

avtaler, mens andre ikke hadde lest skrivet enda, eller ikke kunne se å ha mottatt det i det hele 

tatt. Et problem ved rekrutteringen, var mangelfull informasjon om enkelte av selskapene og 

deres kontaktpersoner. Flere hadde ikke e-post adresse tilgjengelig på internett, men kun et 

faksnummer og forholde seg til. To av fiskeoppdretterne fikk jeg ikke kontakt med før langt 

ut i prosjektet. Mangelen på vilje og tid fra deres side, førte til at intervjuene med dem ble 

gjennomført over telefon og e-post. Det blir ofte fremhevet at man ved gjennomføring av 

feltarbeid bør etablere et godt forhold til en person som kan fungere som døråpner til stedet, 

og skape kontakt med nye informanter. Informantene i Austevoll har så pass god kjennskap til 

hverandre at den informasjonen jeg trengte fikk jeg direkte gjennom intervjuene. En slik 

døråpner kunne sikkert vært nyttig, men jeg opprettet selv god kontakt og hadde ikke 

problemer med å skaffe tilstrekkelig med informanter.  

3.4.3 Intervjusituasjonen 

Intervjuene foregikk i Austevoll og i Bergen i månedsskifte november/ desember 2009. Jeg 

møtte mesteparten av informantene på arbeidsplassen deres. Jeg intervjuet også noen i 

privathjemmet og organiserte møter på kafeer i Bergen. To av intervjuene ble gjennomført i 

Bergen etter informantenes eget ønske. Sistnevnte var med representanter fra de to store 

fiskeoppdrettsselskapene, hvorav ett av dem har kontorsted i Bergen. To informanter var ute 

på fiske i november/ desember var villige til å la seg intervjue i romjulen istedenfor. Foruten 

et lite telefonintervju med en leverandør i januar, var dette det siste intervjuet jeg gjorde. Til 

sammen er det gjennomført ti intervju, to av dem per telefon. Bedriftslederne har en svært 
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hektisk arbeidshverdag, noe som krevde høy grad av fleksibilitet og effektiv organisering fra 

min side.  

 

Jeg brukte opptaker under alle intervjuer, også de over telefon. På generell basis så det ikke ut 

som opptakeren var til nevneverdig sjenanse for informantene. En informant virket noe brydd 

ved tanken på å bli tatt opp på bånd, og delte mer fritt sine tanker om Austevoll etter 

opptakeren var slått av. En annen med lengre fartstid i selskapet enn vedkommende selv var 

også deltakende i intervjuet, noe som kan ha virket hemmende. Under intervjuet søkte 

informantene stadig bekreftelse fra hverandre og var tydelig forsiktige med detaljerte 

uttalelser om selskapet de var ansatt i. Dette intervjuet skiller seg således fra de andre på en 

negativ måte. Det var preget av dårlig flyt der jeg som intervjuer ble sittende igjen med en 

følelse av å dra informasjonen ut av dem. Noe av grunnen kan muligens tilskrives min egen 

uerfarenhet, da dette var det første intervjuet jeg gjorde. De andre intervjuene fungerte fint og 

jeg fikk stort sett den informasjonen jeg var ute etter. Mesteparten av informantene var meget 

pratsomme, og kom inn på emner i intervjuguiden uten min hjelp. For ikke å stoppe praten 

valgte jeg å følge deres takt og heller komme tilbake til emner dersom de ikke ble omtalt. På 

denne måten fulgte jeg ”elv - med- sidestrømmer” metoden(Thagaard 2009) på en 

tilfredsstillende måte. Informantene var avslappet og tydelig interessert i temaene jeg ønsket 

informasjon om. Jeg oppdaget ingen store uenigheter eller motstridende tendenser blant 

fiskeoppdretterne og de var stort sett opptatt av de samme temaene.  

 

Et dagsaktuell tema som er mindre relevant for min studie dukket stadig opp( nemlig 

lakselus). Samtlige informanter ble opprørt og ivrige når de kom inn på temaet lakselus. En 

voldsom mediestorm om fiskeoppdrettens fare for miljøet og villaksen herjet på senhøsten 

2009. At den nye fiskeriministerens fiskeoppdrettsselskap var på kant med lovverket gjorde 

ikke saken bedre. En veldig negativ fremstilling av fiskeoppdrettsnæringen forklarer hvorfor 

fiskeoppdretterne i Austevoll gjerne ville renvaske seg selv ovenfor meg. Selv om lakselus 

problematikken ikke var relevant for min problemstilling lot jeg informantene snakke seg 

ferdige om det, og få ut sin frustrasjon. Som intervjumetoden påpeker kan slike sidespor føre 

til nye og interessante funn. I dette tilfelle førte praten om lakselusen til nyttig informasjon 

om et sykdomsnettverk samtlige fiskeoppdrettere er med i.  
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3.5. ANALYSEARBEIDET  

Casestudiet av Austevolls fiskeoppdrettsnæring er kvalitativt utformet, hvilket legger føringer 

for hvordan analysen er gjennomført. Thagaard(2009) påpeker at en kvalitativ analyse bør 

betraktes som en gjennomgående aktivitet under hele arbeidet. For å kunne gjennomføre en 

analyse må man ha oversikt over dataene man har til rådighet. Arbeidet med å gjøre dataene 

oversiktelige innebærer at forskeren tenker over deres betydning og fortolker dem. En vanlig 

fremgangsmåte er å dele dataene opp i kategorier. Det er viktig å påpeke at en slik inndeling 

forutsetter tolkning. Jeg startet analysearbeidet med å transkribere alle intervjuene til skriftlig 

tekst. Dette var et meget tidkrevende og nøysommelig arbeid, men nytteverdien var stor. Den 

grundige gjennomgangen av intervjuene gav godt grunnlag for kategorisering i forkant av 

analysen. Kategoriene jeg har arbeidet med er basert på problemstillingene og de emnene 

informantene var opptatt av. Fortolkningen som førte til kategoriene og den inndelingen 

analysekapitlet har må også sees i sammenheng med det teoretiske rammeverket som er 

anvendt i denne masteroppgaven(jamfør kapittel 2). Tolkningen var verken tilfeldig eller 

planlagt på forhånd. De er snarere styrt av emneinndelingen i intervjuguiden sett i 

sammenheng med teorier jeg mener forklarer Austevolls situasjon og utvikling. Funnene jeg 

presenterer må i så måte leses i lys av min egen forståelse av Austevoll.  

 

Kritikere av kvalitativ metode vil stille spørsmål ved sannhet og objektivitet av en analyse 

som denne. Hermeneutikken bygger på prinsippet om at det ikke finnes en egentlig sannhet, 

men at man tillegger fenomener mening fra den sammenhengen det er en del av(Thagaard 

2009). Ingen beskrivelser kan være fullstendig objektive, men vil være et resultat av sosiale 

konstruksjoner. Tolkningsprosessen sett i sammenheng med dette blir ofte omtalt som 

dobbelthermeneutikk. I begrepets ordlag innholder det to par av fortolkningsrammer. 

Informantene jeg har snakket med, presenterer et virkelighetsbilde basert på egen 

fortolkninger og forståelse. Den versjonen jeg får fremstilt er allerede en fortolket versjon av 

fenomenet og tilstanden. I analysen av intervjuene vil jeg tolke dette videre med grunnlag i 

min sosiale og teoretiske forståelse av virkeligheten jeg studerer. Dermed innebærer det en 

fortolkning av en allerede fortolket virkelighet(Thagaard 2009). Før jeg kom i kontakt med, 

og intervjuet fiskeoppdretterne i Austevoll, hadde jeg en forforståelse av et lokalsamfunn med 

tette bånd og mye kontakt mellom fiskeoppdretterne. Jeg var innstilt på at det var slike 

tendenser jeg ville finne og studerte teori i henhold til det, men forholdt meg likevel åpen for 

forandringer. Forforståelsen min viste seg å være feilaktig, da det viste seg at andre tendenser 
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var fremtredende ved miljøet i Austevoll. Som forsker er det viktig å stadig reflektere over at 

de oppfattelser man har og slutninger som trekkes, kan være styrt av en ideologisk oppfatning. 

Dersom Austevoll ble studert av en annen person, med ulik teoretisk bakgrunn enn meg ville 

nok fokuset og karakteristikken av Austevoll sett annerledes ut. Funnene jeg presenterer i 

analysen må sees i sammenheng med fokus og det teoretiske rammeverket.   

3.5.1. Oppbyggingen av analysen 

Selv om dette studiet sammenligner nåtidens fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll med 

tilstanden i 1995 ,da Jakobsen(1996) utførte sin avhandling om Austevoll, har jeg brukt egne 

kategorier. Jakobsens avhandling om Austevoll har et annet fokus, men med samme miljø og 

fiskeoppdrettsnæring som tema. Sammenlikningsgrunnlaget er godt ettersom Jakobsens 

avhandling, og min masteroppgave studerer samme case. Jeg har brukt avhandlingen aktivt 

for å vise hvordan Austevoll er i endring. Det er styrkende for analysen at den bygger på en 

femten år gammel avhandling som sammen med nye data og funn, gir et grundig bilde av 

Austevoll.  

 

En måte å strukturere analysen på er å bruke temasentrerte kategorier. I følge Thagaard 

(2009:172) innebærer dette at ”Den analytiske enheten i temasentrerte tilnærminger er 

representert ved de enkelte temaene”. Informantenes beretninger om de ulike temaene 

sammenlignes. Ved Bruk av denne metoden må man ha adressert de samme emnene med alle 

informantene. Uten det har man ikke sammenlikningsgrunnlag. Rent teknisk dreier det seg om 

å ta ut deler av teksten og analysere det i den sammenhengen teksten er en del av. Man skal 

ikke bare plukke vilkårlig fra et intervju, men betrakte sitatet ut i fra det helhetlige intervjuet. 

Jeg har ikke brukt denne metoden presis på den måten Thagaard beskriver. Jeg valgte ut noen 

overordnete tema til analyse i tillegg til mer detaljerte poeng. Ettersom intervjuene ikke ble 

gjennomført med fast struktur og heller fulgte den strømmen informantene la opp til, var det 

problematisk å følge den temasentrerte metoden kategorisk. Metoden fungerer nok fint 

dersom man har like informanter og bruker en strukturert intervjuguide. I Austevoll er 

informantene ulike. Fiskeoppdrettere med produksjon langs hele kysten, små lokale 

fiskeoppdrettere, leverandører av nøter og kommunepolitikere, er ikke alle like opptatt av 

lokalt samarbeid. Interessen er tilstede hos alle, men i så pass ulikt omfang at en kategorisk 

inndeling av deres utsang kunne vært manipulerende.  
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Hensynet til informantenes integritet og anonymitet er viktige overveielser under 

analyseprosessen. Det er et sentralt element og går inn under prinsippet om 

konfidensialitet(Thagaard 2009). I korte trekk har forskeren ansvar for å hindre bruk av 

informasjonen som kan skade personer det forskes på. Vanligvis må forskningsmaterialet 

dermed anonymiseres. Av etiske grunner er det viktig og følge opp dette prinsippet, men det 

kan også by på problemer. Austevoll er et lite sted med et relativt gjennomsiktig miljø. 

Fiskeoppdrettsnæringen er også rimelig transparent og aktørene vet om hverandre. 

Anonymiseringen av informanter i Austevoll representerte en utfordring. Etter nøye 

vurderinger valgte jeg og ikke navngi selskapene og jeg kaller dem istedenfor selskap 1, 

selskap 2 osv. Jeg gir i midlertidig en beskrivelse av fiskeoppdrettsselskapene. Personer med 

meget god kjennskap til Austevoll og næringen trolig identifisere selskapene ut ifra 

beskrivelsen. Informasjonen i avsnittene er offentlig tilgjengelig, og regnes derfor ikke som 

etisk uforsvarlig. I sitatene kommer det ikke frem hvilket selskap informanten representerer, 

bare om det er et lite eller stort selskap. Slike detaljer ville ført til for lav grad av 

anonymisering.  

 

Om det, mot all formodning skulle vise seg at en informant kjenner seg selv, eller andre igjen 

i analysen er det viktig at det ikke får negative konsekvenser. I studiet av Austevoll snakker 

informantene blant annet om hverandre. Ut i fra det har jeg vært forsiktig med å illustrere 

negative karakteristikker eller tydelige konflikter med sitater som kan gjenkjennes i miljøet. 

Jeg ønsker ikke, på noen som helst måte, å fremprovosere konflikter i lokalsamfunnet.  

3.5.2  Posisjonalitet  

Det blir av Thagaard(2009) påpekt at et kvalitativ intervju foregår som en samtale der 

forskeren styrer intervjusituasjonen og definerer hva det skal snakkes om. Det er ikke en 

likesinnet samtale. De som blir studert kan påvirkes av forskeren til å snakke om tema han 

eller hun vanligvis ikke snakker om. En slik situasjon kalles asymmetrisk maktforhold og er et 

element man bør tenke på underveis i intervjuet(Dowling 2005).  

 

Spørsmålet om posisjonalitet er spesielt viktig om man som forsker har mer makt enn sine 

informanter, og kan utnytte deres naivitet. For min del har ikke det vært aktuelt. Samtlige jeg 

har snakket med er voksne respekterte menn og kvinner, flere av dem har også blitt intervjuet 

tidligere. Etter startproblemene var over og kontakten var etablert med informantene, var 
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tonen god. Informantene ville gjerne snakke, men de var også meget ydmyke og mente de 

sikkert ikke hadde så mye å bidra med. Denne sjenansen forsvant i midlertidig under 

intervjuene, men dukket opp igjen mot slutten. Dette kan tolkes i retningen av at de ikke 

ønsket å kaste bort min, eller sin egen tid. Andre masterstudenter har vært i Austevoll 

tidligere, de har delvis snakket med de samme informantene som det jeg gjorde. Informantene 

kjenner dermed til hvor viktig det er for et masteroppgaveprosjekt og innhete tilstrekkelige og 

gode data. Min egen posisjon som masterstudent kan ha virket ufarlig for dem, og det var ikke 

fare for noen skjult agenda fra min side. Jeg oppdaget ingen tendenser til å ville pynte på 

sannheten, skjule eller snakke seg bort fra ubehagelige tema. Digresjonene var til tider 

langvarige, men ofte kom det interessant informasjon ut i fra det. Jeg følte jeg fikk svar på 

spørsmålene. Jeg møtte lite motstand og intervjuene ble gjennomført på en tilfredsstillende 

måte.  

3.6. VURDERING AV FORSKNINGENS KVALITET 

Naturligvis er det viktig for meg at studiet av Austevolls fiskeoppdrettsnæring blir ansett som 

troverdig forskning. Hadde det ikke vært det, ville det ikke kunne bli overført til andre studier 

og ville i tillegg mangle bekreftbarhet. I verste fall kan resultatene bli avfeid som ugyldige. 

Mye av forskningens kvalitetsgrunnlag avhenger av troverdigheten. Sentrale begreper i denne 

sammenhengen er reliabilitet og validitet (Thagaard 2009). Reliabilitet henger sammen med 

om forskeren kan redegjøre for hvordan data er utviklet, hva som er hentet under feltarbeid, 

og hva som er egne vurderinger av denne informasjonen. I tillegg vektlegges det om en annen 

forsker kunne gjennomført samme studie og oppnådd de samme resultatene. I denne 

sammenhengen er det uenigheter om hvorvidt dette skal være et krav i kvalitativ forskning, 

ettersom mye avhenger av relasjoner som oppnås mellom forsker og informanter. En god 

argumentasjon for utvikling og funn av data kan være tilstrekkelig for å overbevise leseren 

om at studiet er troverdig. Det er også viktig å være bevisst og konkret i fremstillingen av data 

og analysen av denne. Forskeren må reflektere over sine fremgangsmåter og konteksten 

informasjonen blir hentet frem i (Thagaard 2009).  

 

Validitet handler om tolkning av data, og gyldigheten av tolkningene som forskeren kommer 

frem til. Tolkningene som blir trukket må samsvare med den virkeligheten som har blitt 

studert. Dette henger sammen med at overførbarhet, ved tolkningene kan overføres til andre 

studier. I så tilfelle snakker man om ekstern validitet. Motsetningen er intern validitet, hvor 
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gyldigheten ikke gjelder utover det caset som har blitt studert.  Som nevnt tidligere vektlegges 

mulighetene til overføring fra en case- studie til andre studier, men det er ikke et krav i seg 

selv. På samme måte som ved spørsmålet om reliabilitet er det fremgangsmåten og 

analysegrunnlaget som legger føringer for hvorvidt resultatene blir ansett som validerte.  

Troverdigheten til en casestudie blir forsterket ved oppnåelse av høy grad av reliabilitet og 

validitet, og dette styrker mulighetene både for overførbarhet og bekreftelse. Ettersom case-

studier er vanskelige, om ikke umulige å replisere i sin helhet, er det andre tidligere krav som 

stilles. Forskeren må være gjennomgående flink til å redegjøre for sine funn, det må også 

være et tydelig skille mellom hva som er egenproduserte tolkninger, og hva som er funnet på 

feltarbeid. 

3.7. OPPSUMMERING 

I dette kapitlet har jeg redegjort for hvordan jeg har gjennomført studien av Austevolls 

fiskeoppdrettsnæring. Viktige problemområder har jeg forklart. I tillegg til å utdype hvilket 

arbeide som er utført og hvorfor. En stor del av kapitlet omhandler casestudier og hvordan 

studier av denne typen bør gjennomføres. Årsaken er at Austevoll er en klassisk casestudie og 

debatten om casestudier er stor innenfor samfunnsvitenskapelig kvalitativ metode.  
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4. BAKGRUNN TIL FISKEOPPDRETTSNÆRINGEN OG AUSTEVOLL 
 

Fiskeoppdrett har man drevet med siden rundt 1950, da i smått omfang og ved ulike metoder. 

Næringen var i begynnelsen ubetydelig og regnet som en binæring for bønder, fiskere og 

andre aktører uten noen form for kompetanse innenfor feltet. Myndighetene var lite opptatt av 

næringen. Men da man i 1969 lyktes med sjøbaserte merder for ørret økte fortjenesten og 

effektiviteten betraktelig. Ikke bare førte det til en overgang fra landbasert oppdrett, til 

notbaserte merder i sjø, men også en overgang fra ørret til laks (Aarset B. og Rusten G. 2009). 

Suksessen endret framtidsutsiktene og situasjonen førte til et ønske om å styre utviklingen i 

næringen. Reguleringene som etter hvert ble gjeldende har i stor grad vært med på å forme 

oppdrettsnæringen til det den er i dag. Første regulering, i form av oppdrettsloven ble vedtatt i 

1973, siden den gang har det blitt gjennomført flere endringer.  

4.1 PRODUKSJONEN I ET NØTTESKALL  
 
Fiskeoppdrett er en produksjon med flere likhetstrekk til jordbruket enn til vanlig fiskeri. 

Første delen av produksjonen foregår i ferskvannstanker, hvor egg blir klekket og etter noen 

dager blir til yngel. Ynglet kan spise tørrfor, men må være i ferskvann i omtrent ett år før den 

settes ut i saltvann, den er da ferdig vaksinert og kalles smolt.  Smolten blir satt ut i merder, 

lokaliseringen er nøye vurdert og underlagt stenger regler, gjennomstrømning, temperatur og 

hensyn til annet marint liv er viktige faktorer. Avstand til andre anlegg er også en faktor som 

er av betydning for å motvirke spredning av eventuelle sykdommer, spesielt med tanke på 

Pancrea Diseas(PD) og lakselus. Når laksen blir tatt opp for slakting er den omtrent 2,5 år 

gammel.  

 

Norskekysten er inndelt i soner, som i seg selv inneholder mindre soner, alle anlegg er en del 

av disse. Hordaland er eksempelvis delt i to, hvor Sør Hordaland igjen er delt i fem små soner, 

Austevoll er en av dem. Formålet er at alle oppdrettere med anlegg i Austevoll sonen skal 

koordinere produksjonen sin, i forhold til utsett, slakt, avlusing og brakklegging av anlegg. En 

egen gruppe har oversyn med prosjektet(PD-fri) og planen oppdretterne utarbeider blir i siste 

omgang godkjent av mattilsynet.  

4.2 UTVIKLINGEN AV NORSK OPPDRETTSNÆRING  
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Når man ser på utviklingen i oppdrettsnæringen, kan man dele historien opp i tre 

faser(Jakobsen og Aarset 2009).  

1. 1973- 91: Den korporative perioden  

2. 1991- 2001: Endringsperioden 

3. 2001 og fremover: Nye formål og tendenser.  

4.2.1 Den korporative perioden 

Reguleringene næringen først kom inn under hadde flere formål og må sees i sammenheng 

med de generelle målsetningene for norsk politikk i etterkrigstiden. De første reguleringene la 

tre målsetninger grunnlaget for lovverket. Man skulle utnytte ressurser til matproduksjon, 

bevare arbeidsplasser og bosetning, i tillegg til å øke sysselsetting og forsøke å skape et mer 

variert næringsliv. Og som en tredje faktor skulle man påse at næringen ble bygget ut på en 

slik måte at inntektene tilsvarte det man kunne oppnå i andre næringer(Bjørndal og Salvanes 

1985). Ut i fra dette ser man at oppdrettsnæringen ble en viktig del av norsk distriktspolitikk. 

Lovverket var liberalt i så måte at de fleste som søkte om lisens fikk det innvilget. I frykt for 

mangel på kontroll innførte i midlertidig myndighetene i 1977 lisensstopp i påvente av ny lov. 

Den nye loven ble vedtatt i 1981 og hadde en klar distriktspolitisk intensjon. Målsetningen 

med loven var å opprettholde en industriell struktur basert på små selskaper, sikre et lokalt 

eierskap i næringen og tilstrebe enn geografisk spredning av næringen, blant annet ved at 

næringssvake områder i distrikts- Norge ble prioritert i tildeling av nye lisenser(Jakobsen og 

Aarset 2009). Tre landsomfattende konsesjonstildelinger fant sted, før man i 1985 vedtok den 

tredje oppdrettsloven.  

 

Hovedlinjene fra 1981 loven ble i stor grad videreført, en vesentlig endring var i midlertidig at 

eieren nå ikke trengte å drive anlegget selv, noe som innebar at eieren ikke lengre måtte bo 

ved anlegget. Istedenfor bosted ble eierens kompetanse vektlagt, men ved utdeling av 

konsesjoner skulle man likevel tilstrebe at det var personer med lokal tilknytting som hadde 

majoriteten av eierinteressene. I sammenheng med kravet om at ingen kunne ha 

majoritetsinteresser i mer enn ett anlegg, skapte kravet om lokal tilhørighet, barrierer mot 

både vertikal og horisontal integrasjon i næringen(Bjørndal og Salvanes 1985). Men som ved 

andre distriktspolitiske reguleringer falt disse begrensingene også gradvis bort, og ble vedtatt 

ved endring av konsesjonsloven i 1991. I 1985 loven ble det lagt til at en konsesjon ikke fritt 

kunne omsettes ved endring i eierskap, men gjaldt for dem som hadde fått den, det være seg 
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person eller selskap. Utover det utviklet reguleringene av lokalisering og størrelse seg gradvis, 

men uten store omveltende endringer.  

Det viktigste med de reguleringene var å plassere dem i næringssvake distrikter, tilse at 

produksjonen og selskapene ikke ble for stor og at miljøet ble ivaretatt.  

 

På slutten av 80- tallet avtok veksten i næringen, årsakene var konkurranse fra utlandet og økt 

produksjon som førte til at prisene i eksportmarkedet sank betydelig. I tillegg til dette 

forsterket nedgangen seg ved sykdomsutbrudd som næringen kompenserte for ved å sette ut 

store mengder smolt. Sykdomsproblemene gikk i midlertidig over, og de store mengdene med 

smolt vokste til, med det resultat at det igjen kom for mye fisk på markedet, og prisene falt 

ytterligere(Jakobsen og Aarset 2009).  Som et resultat av krisen ble det satt krav om endringer 

i de eksisterende reguleringene. 

4.2.2 Endringsperioden 

Perioden fra 1991 – 2001 har vært preget av at myndighetene har vekslet mellom stimulanse 

og bremsing av aktiviteten i næringen. Det kom ikke ny lov i denne perioden, men flere små 

tilpasninger. Mye press har vært rettet mot begrensingene for eierskap, men ettersom 

konsesjoner ikke kunne omsettes ville kreditorer komme i vanskeligheter dersom økonomien i 

anlegget ble problematisk. Bankene var også motvillige til å slå anlegg konkurs dersom de 

kunne drives videre. Men da det i 1991 ble innført endringer for nettopp eierskap 

bestemmelsene var liberaliseringen i full gang.  En konsesjon var fremdeles bundet til 

lokaliteten, men en aktør kunne ha eierinteresser i flere anlegg og lokal tilhørighet var ikke et 

krav. Dette førte til eierkonsentrasjon og flere eksterne eiere. I 2001 ble det for øvrig innført 

regel om at selskaper ikke kan eie mer enn 20 % av det totale produksjonsvolumet(Jakobsen 

og Aarset 2009).  

 

Frem til 1991 var også førstehåndssalget av oppdrettsfisk regulert på lik linje som med 

villfisk, dette ble ansett som unødvendig. Ved oppdrett av fisk vet man med ganske stor 

sikkerhet hvor mye fisk man vil selge på et gitt tidspunkt, i motsetning til fiskeri som 

avhenger av flere usikkerhetsmomenter. Fiskeoppdretternes salgslag(FOS) satte 

førstehåndspriser og godkjente kjøpere av oppdrettsfisk, de gikk for øvrig konkurs i 1991 og 

ble aldri startet opp igjen. Salget ble liberalisert og er nå bare regulert av eksportavgift. 

Eksportavgiften for norsk oppdrettslaks til EU ble i 2003 økt fra 0,75 til 3,00 %, det kom som 
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et alternativ til straffetiltak etter anklager fra EUs antidumpingkommisjon. Konflikten med 

EU gjorde sitt til at liberaliseringen bremset, Norge ble beskyldt for dumping av laks på det 

europeiske markedet og forkvoteordning ble innført(Jakobsen og Aarset 2009). 

Forkvoteordningen ble innført i 1996 og begrenser hvor mye for som kan brukes per 

konsesjon i året, dette fikk en begrensende effekt på produksjonen i oppdrettsnæringen.  

4.2.3 Nye formål og tendenser 

Oppdrettsnæringen kom seg til igjen, men opplevde en ny krise rundt 2003- 2004. Omfattende 

reguleringsendringer og nye forseskrifter har kommet på løpende bånd, målsetningene har 

endret seg og med krav fra næringen og forvaltingen gjorde til at det i 2005 ble vedtatt ny 

akvakulturlov7. Den erstattet da Oppdrettsloven fra 1985. Den nye akvakulturloven har gått 

bort i fra den tidligere målsetningen om næringsutvikling i distriktene, og bærer mer preg av å 

være tilpasset et mer konkurranseorientert marked. I begrunnelsene for hvorfor en ny lov er 

nødvendig fremheves det at næringen må få like vilkår som annen industri, og en mer 

helhetlig og framtidsrettet regulering for næringen og forvaltningen(Ot.prp.nr. 61)8. Et par 

viktige endringer har kommet til i den nye loven, en av dem er lov om eierskapsregulering. 

Tidligere har akvakulturtillatelser vært personlige og knyttet opp mot et selskap. Nå er 

derimot regelverket åpnet opp, slik at tillatelser kan pantsettes og overføres, det medfører til at 

lov om lokalt eierskap også faller bort. Det må i midlertidig påpekes at det fremdeles ikke er 

tillat å eie mer enn 20 % av det nasjonale konsesjonsvolumet.   

  

Begrunnelsene bak tillatelse til overføring av akvakulturtillatelser er antagelsen om at en slik 

liberalisering vil øke investeringsviljen. Ved at overføringene kan overføres og pantsettes kan 

de mer regnes som et vanlig formuesgode, og oppdrettselskaper blir da mer attraktive for 

investorer. De økonomiske forholdene blir også lettere håndterlige for ulike kreditorer ved 

eventuelle konkurser. Dette er i tråd med de nye formålene om å normalisere næringen og 

gjøre den likere annen industrivirksomhet.  

 

Andre endringer som er innført er av mer administrativ karakter. Det er blant annet innført en 

mer samordnet søknadsbehandling og blitt opprettelse av akvakulturregister. Årsakene til 

endringene er et ønske om å korte ned behandlingstiden og skape en bedre oversikt over hvem 

som har og driver med akvakultur. Akvakulturregisterets nødvendighet henger også sammen 
                                                
7 http://lovdata.no/all/hl-20050617-079.html 
8 http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-61-2004-2005-.html?id=398345 
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med behovet for et system ettersom det ble tillat å overføre tillatelser, målet er å gi de 

involverte partene en klar og oversiktlig situasjon. Til slutt er det innført endringer for hvem 

som faktisk får tillatelser. Tillatelsene deles ut i egne runder med flere års mellomrom, 

antallet er begrenset og det er mange om benet. Tidligere var dette en meget ressurskrevende 

prosess, hvor forvaltningen søkte etter de beste blant kvalifiserte kandidater. Dagens 

endringer innebærer trekning og budrunde, kvalifiserte søkere skal nå få tillatelse basert på 

loddtrekning eller en budrunde hvor høyeste bud vinner. Det er dog fremdels slik at 

kvalifikasjonene er strenge og stilles ut i fra en mengde hensyn, fra geografisk lokalisering, 

størrelse, miljø m.v. Ved tildelingsrunden i 2009 ble det ikke benyttet auksjon, men det ble 

stilt krav om betaling av vederlag på 5 millioner per konsesjon9. Meningen bak endringene er 

å gjøre prosessen raskere og dermed minske kostnadene både for næring og forvaltning.  

4.2.4 Konsekvenser og fremtiden 

Generelt sett er endringene som nå er gjeldende der dagens lovverk betydeligere mer liberalt 

enn hva det opprinnelig var da den første loven kom til i 1985. Ved å ta opp tråden fra forrige 

avsnitt, kan konsekvensene fra de endringene oppsummeres slik. Begrenset usikkerhet og økt 

kapitaltilgang samt positive ringvirkninger for næringen ved at driften i sin helhet vil være 

mer vedvarende. Budrundene vil på sin side føre til at den med best betalingsvillighet får 

tillatelsen, det hevdes videre at denne aktøren er den som vil gi størst verdiskapning i 

næringen. Regionale produksjonsforskjeller vil også komme til syne gjennom 

budrundene(Ot.prp.nr.61 2005).  

 

Mer gjennomgripende konsekvenser kommer av endring i eierskapsreguleringen. Ved 

tidligere endringer har man sett at selskapene vokser og tar form både vertikalt og horisontalt. 

Nå som lovverket i stor grad endres er det naturlig å anta at denne trenden vedvarer, siste års 

erfaringer kan for øvrig bekrefte den antagelsen. Forvaltningen stiller seg positiv til det, og 

fremhever at det vil kunne øke næringens konkurransekraft, og tiltrekke seg mer kapital. Dette 

skal være en direkte konsekvens av tilpasningsreguleringene som er innført med hensikt å 

gjøre næringen mer likestilt med den øvrige industrien.  

 

Overføring og muligheten til pantsetting av tillatelser er en slik tilpasningsregulering, som 

gjør det lettere å fastsette den reelle verdien av en tillatelse. Ved at verdien blir mer konkret 
                                                
9 http://www.regjeringen.no/mobil/nb/dep/fkd/dok/regpubl/otprp/20042005/otprp-nr-61-2004-2005-
/7.html?id=398375 
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gjøres den enklere å omsette, minker transaksjonskostnadene som gjør næringen ytterligere 

attraktiv for finansinstitusjoner og fri kapital.  Investeringer blir også tryggere nettopp ved at 

tillatelsene kan omsettes, avvikling av selskap, uten betydelig tap av kapital er nå mulig. 

Samlet sett skal dette gjøre næringen mer dynamisk og i takt med tidens marked.  

4.3. PRODUKTIVITETEN OG DEN ØKONOMISKE VEKSTEN I OPPDRETTSNÆRINGEN. 

4.3.1 Om verdien av en konsesjon. 

Dersom man skal drive med fiskeoppdrett trenger man en konsesjon, det er en tillatelse eller 

en lisens til næringsvirksomhet. En konsesjon begrenser maksimal biomasse, 900 tonn i Nord- 

Troms og Finnmark og 780 tonn for resten av landet. Fiskeridirektoratet deler ut konsesjoner, 

dette har foregått med flere års mellomrom, henholdsvis i 1977, 1985, 2002- 2003 og senest i 

2009. konsesjonene kostet ikke noe i starten, men ved utdeling i 2002 ble hver tillatelse 

prissatt til 5 millioner kroner(Bjørndal og Aaker 2009).  

 

Verdien av en konsesjon ble for alvor aktuell da det ble tillat å selge og pantsette en 

konsesjon, samt å være majoritetseier i mer enn ett anlegg. Prisene i andrehåndsmarkedet har 

lagt betydelig høyere enn myndighetenes pris, 10- 20 millioner er vanlig og man har sett 

priser helt opp til 30 millioners klassen(Bjørndal og Aaker 2009). Det har i stor grad vært de 

små selskapene som har blitt prioritert ved tildelinger, men i 2003 fikk også store aktører 

tillatelser. Ved lovendringen i 2006 ble ideen om auksjoner innført, men dette er ennå ikke 

praktisert. Myndighetene foretar deltakerutvelgelse og behandler søknadene.  Ved siste 

tildelingsrunde i 2009 ble førstehåndprisen fastsatt til 8 millioner.10 Begrunnelsene bak 

prisstigningen var å hindre spekulasjoner og videresalg, samt en forespeiling om høyere 

inntekter.  

4.3.2 Økonomiske fremveksten i næringen  

Siden oppdrettsnæringen startet opp på 70- tallet, har veksten vært jevn. Fiskeridirektoratets 

tall viser dette tydelig, i 1986 var den gjennomsnittlige fortjenesten per selskap på 450 000 

kroner mot 11 millioner i 200811. Det må sies å være en betydelig økning, næringen har gått i 

fra å være en binæring til en million industri med betydelige ringvirkninger, og er nå Norges 

nest største eksportvare. Ringvirkningene er i stor grad indirekte, i form av underleverandører, 

                                                
10 http://www.fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk 
11 http://www.fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk 
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servicebedrifter og salgslag. Dette er ikke en næring med stor sysselsetting, selv om 

produksjonen er gått opp, har sysselsettingen sunket de siste årene. Ved utgangen av 2009 

sysselsatte oppdrett av laks og ørret 2843 personer, dette var en nedgang fra 1995 hvor 

antallet var 350312. Det settes i sammenheng med økt produksjon per årsverk som økte fra 86- 

til 400 tonn fra 1986 til 2005(Tveterås og Guttormsen 2009: 38). Produktivitetsveksten i 

næringen er svært høy. I 2005 ble det produsert 588 000 tonn, mot 4100 tonn fisk i 1980, 

kostnadene har også sunket drastisk sammen med prisene(Tveterås og Guttormsen 2009: 33). 

Figur 4.1 illustrerer hvordan produksjonen per årsverk har økt kraftig fra 1991 til 2007.  

 

 
Figur 4.1. Produksjon per årsverk 
(www.fiskeridir.no/content/download/13701/.../Fres07_Fig3_Driftsm.pdf) 

  

Årsakene til veksten og effektiviseringen forklares av (Tveterås og Guttormsen 2009)ut i fra 

en rekke faktorer.  

• Utvikling av for og foringsteknologi  

• Økt kunnskap om fiskehelse og vaksinasjoner. 

• Vellykket avl av hurtigvoksende fisk.  

• Mer robust utstyr som merder som tåler mer, har høyere kapasitet og 

muligheten til å anvende utsatte, men effektive lokaliteter. I tillegg til bedre 

overvåking i merdene, eksempelvis bruk av overvåkningskamera.  

• Kompetanseheving hos driftsledere   
                                                
12 http://www.fiskeridir.no/statistikk/akvakultur/statistikk-for-akvakultur/laks-regnbueoerret-og-oerret 
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• Stordriftsfordeler og regionale næringsklynger.  

 

Det er altså mye som er med på å forklare utviklingen i næringen. Det faktumet at stadig flere 

aktører har kommet til underveis, sammen med økt internasjonal konkurranse har tvunget 

næringen til å utvikle seg for å være konkurransedyktig. Figur 4.2 viser eksempelvis hvor mye 

produksjonskostnadene har sunket siden 1991.  

 

 
Figur 4.2. Gjennomsnittlig produksjonskostnad per kilo produsert fisk. 
(www.fiskeridir.no/content/download/13701/.../Fres07_Fig3_Driftsm.pdf).  
 

4.3.3. Dagens marked 

                                                                                                                                         

Oppdrettsnæringen bestod av 916 matfisk konsesjoner13 ved utgangen av 200814, dette 

tilsvarte en produksjon på omkring 840 000 tonn. Laksens eksportverdi var på 18 milliarder 

kroner, og ørret 1,8 millioner kroner15. Omtrent all laks og ørret blir eksporter og EU er det 

desidert største markedet, med Frankrike som den største importøren, se figur 4.3. Russland 

kommer på en god annen plass, og er stadig økende, mesteparten av ørreten går til Russland. 

Hele 77 % av fisken blir eksportert hel, og blir senere foredlet før den ankommet butikkene16.  

                                                
13 http://www.ssb.no/fiskeri_havbruk/ 
14 http://www.fiskeridir.no/statistikk/akvakultur/loennsomhet/matfiskproduksjon-laks-og-regnbueoerret 
15 http://www.seafood.no/binary?id=106775#432,5,Havbruk passerte 20 milliarder kroner 
16 http://www.seafood.no/binary?id=106775#401,25,Norsk eksport av laks 
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Figur 4.3. Viktigste markeder for Norsk sjømat. 
(http://www.seafood.no/binary?id=106775#427,19,Viktigste markeder for norsk sjømat). 
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4.4 AUSTEVOLL- ET ØYRIKE I VEST 

 
Figur 4.4. Lokaliteter i Austevoll. (http://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lang=2) 
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4.4.1 Lokalisering - geografi  

Mitt studieområde er Austevoll kommune, som er en samling øyer lokalisert en times tid sør 

for Bergen, med havet som nærmeste nabo i vest og Folgefonna i øst. Til sammen består 

kommunen av vel 600 små og store øyer, de er sammenkoblet av flere broer, hvor det bor folk 

på ni av de største øyene. Forbindelsen til fastlandet går enten via bilferge eller hurtigbåt. 

Austevoll er med andre ord et sammenbundet øyrike uten fastlandforbindelse. Befolkningen 

utgjør 4.571 personer. Det har vært en stabil folkemengde de siste femten årene, og svak 

økning siden 200821 . Kommunesentrum er Storebø, her ligger skoler, boliger og andre 

administrative tjenester, utover det er befolkningen bosatt rundt lokalsentrum på de ulike 

øyene.  Politisk står kommunen til høyre med Fremskrittspartiet som største parti og Høyre på 

annen plass.  

4.4.2 Historien  

Fisket har alltid vært viktig for Austevoll, noe villsauehold er det også, men i dag er akkurat 

den næringen eksisterende av nostalgiske grunner. Pelagisk fiske er den næringen som har satt 

sitt preg på Austevoll som samfunn, det dannet grunnlaget for befolkningen, noe annen 

industri har ikke vært av betydning. Deltagelse fra lokalt til internasjonalt marked, og 

nærheten til Bergen som handelssted var viktig for etableringen og tyngden i Austevolls 

fiskeriflåte. Og da det store sildefisket tok til på 50- 60- tallet tjente mange store penger i 

Austevoll. Fiskegildet tok slutt, flåten ble redusert fra 31 til 18 båter, men austevollingene 

anvendte sine penger godt og et nytt næringsliv vokste frem (Phyne. et. al 2006). Mangelen på 

sild, og ny teknologi gjorde at man på 70- tallet begynte å eksperimentere med fiskeoppdrett 

på laks og ørret.  

4.4.3 Oppstarten av næringen 

Det var i stor grad tidligere fiskere, eller dem som ville ha en tilleggsnæring som startet med 

oppdrett. Ordføreren og kommunen støttet opp om den nye næringen, entreprenørene hadde 

penger i bakhånd og en vilje om å få det til. Allerede i 1980 hadde Austevoll 24 lakseoppdrett 

selskap, som tilsvarte 5 % av Norges totale produksjon (Phyne. et. al. 2006). Det er vesentlig 

å peke på at dette var entreprenører som ikke hadde drevet med denne typen virksomhet før, 

mye av produksjonen var preget av prøving og feiling. Antallet anlegg har vært synkende, fra 

1990- 1996 falt det fra 21 til 10 selskap, men næringen var likevel sterk og viste kunnskap, og 

                                                
21http://www.ssb.no/kommuner/1244  
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posisjonerte seg bra i et selgers marked(Phyne. et al. 2006). I 2006 hadde to til falt fra, og per 

2009 er det fem uavhengige selskap igjen, hvor to av dem driver i stor skala.  

4.4.4 Dagens næringsliv 

Næringen har vært preget av mye oppkjøp og sammenslåinger. I Austevoll er det mye 

familiedrevne selskap, hvor man eier aksjer i flere selskap og er gjerne involvert i rederi 

virksomhet så vel som oppdrett. Som en naturlig del av oppdrettsnæringen er det leverandører 

og servicebedrifter som har vokst frem. I tillegg til de seks oppdrettselskapene er det også to 

setteanlegg og et slakteri, de er alle underlagt oppdrettsselskapene. Av leverandørene  

produserer et selskap not til merder og utfører vedlikehold, et annet leverer merder og annet 

utstyr, det har forøvrig blitt en del av et større selskap og har nå hovedkontor i Bergen. 

Havforskningsinstituttet har en avdelig i Austevoll, de forsker for det meste på andre marine 

arter, og er i mindre grad knyttet opp mot oppdrettsnæringen. Fiskerfagskolen er videregående 

med hovedvekten rettet mot en arbeidsplass knyttet til sjøen.  

4.5. OPPSUMMERING 
 
Norges geografi med den lange og krokete kystlinjen er som skapt for fiskeoppdrett og fiskeri. 

Fiskeri har eksistert siden sivilisasjonens begynnelse og er et kapittel for seg selv, 

oppdrettsnæringen derimot er av nyere karakter. Det er i hovedsak laks og ørret det drives 

oppdrett på, det er der de store penger tjenes. Produksjonen er stadig stigende og omsetningen 

økende, bare i 2008 omsatte næringen for ca 20 milliarder kroner. Fra myndighetenes side har 

lovverket utviklet seg og endret seg i takt med generelle politiske målsetninger. Et viktig 

poeng bak oppstarten av næringen var nettopp politisk, distriktspolitisk i karakter. Dette har 

man nå i stor grad gått bort i fra, andre målsetninger er viktigere. For å få et godt bilde av 

hvordan næringens fremvekst kom til har jeg gitt et sammendrag over vesentlige reguleringer 

fra begynnelsen og frem til i dag. Tidligere reguleringer har formet strukturene som eksisterer, 

de er dermed viktige ved en tolkning av dagens oppdrettsnæring. Ettersom en viktig 

reguleringsendring er mulighet for omsetting av konsesjoner har verdien av dem også blitt 

omtalt. Produksjonen er også en vesentlig del av næringen og hvordan den foregår har jeg 

gjort rede for, i korte trekk. Videre har jeg gjengitt noen nøkkeltall for næringen i fortid og 

nåtid, målet er å synliggjøre produksjonsveksten. Ettersom Austevoll er fokuset har jeg i korte 

trekk fortalt om oppdrettsnæringen i Austevoll og hvordan den startet opp. Til slutt ga jeg et 

overblikk av dagens næringsliv knyttet til oppdrettsnæringen.  
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5. ANALYSE AV FISKEOPPDRETTSNÆRINGEN I AUSTEVOLL 
 
”Det hadde vært interessant å vite mer om hvordan oppdretterne tenker om dette med 
samarbeid, spør om det! At de er i samme miljø og driver med det samme betyr jo at de lærer 
av hverandre …”(sentral aktør i kommunen) 
 

5.1. INNLEDNING 
 
Analyseenheten i dette studiet er fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll. Analysekapitlet skal 

besvare to problemstillinger; 

 

1. Hva kjennetegner fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll? 

 

2. Hvordan har fiskeoppdrettsnæringen endret seg siden 1995, og hva kan forklare disse 

endringene? 

 

Fiskeoppdrettsnæringen er relativt ung og har vokst frem og modnet av ulike årsaker. 

Tidligere hendelser legger føringer for framtiden og vil være med som forklarende faktorer 

for nåtidens situasjon. Et næringsliv vokser frem over tid og blir formet av omgivelser og 

aktører som deltar i det. Gjennom å drøfte mine to problemstillinger er målet med denne 

masteroppgaven å finne faktorer som forklarer hvorfor Austevolls næringsliv oppfattes som 

dynamisk. Som et naturlig utgangspunkt vil jeg begynne med fremveksten av næringslivet. 

Gjennom intervjuer med bedriftsledere i de ulike fiskeoppdrettsselskapene i Austevoll har jeg 

fått innsikt i hvordan de driver, samarbeider, konkurrerer og hva de er opptatt av. Dette kan 

fortelle og beskrive dagens situasjon, men vil ikke være tilstrekkelig for å forklare og forstå 

hvorfor og hvordan det har blitt slik. Jeg er av den oppfatning av at man må kjenne historien 

for å forstå nåtiden. Analysen begynner av den grunn med fremveksten av næringen, hvor 

mye av litteraturen er hentet fra et komparativt studie av Austevoll og Vikna/Nærøy 

gjennomført på midten av 90- tallet (Jakobsen 1996). Jeg vil bruke avhandlingen til å vise de 

strukturelle endringene som har skjedd siden oppstarten på slutten av 70-tallet og hvilke 

konsekvenser det har hatt for dagens næringsliv i Austevoll. Som et supplement vil jeg bruke 

Phyne et. al sitt studie av Austevoll, som ble gjort i 2003, for å gi et underveis perspektiv. Ved 

å ta et slikt grep om analysen får jeg et helhetlig bilde av Austevoll fra oppstart til nåtid. Store 
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endringer har skjedd, og reguleringer har hatt innvirkning. Den mest påfallende strukturelle 

endringen siden oppstarten er reduksjonen i antall fiskeoppdrettsselskaper, som fra 1995 til nå 

er halvert fra 12 til 6 selskaper.  Flere av disse har sitt uspring i fiskeriflåten og det er her 

fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll har sitt grunnlag.  
 

5.2. DEN HISTORISKE UTVIKLINGEN 

5.2.1. En næring blir til 

I Austevoll har fisket vært det dominerende næringslivet i lang tid. Da sildefisket tok seg 

kraftig opp etter andre verdenskrig var Austevollingene i en god posisjon og investerte i nye 

båter og teknologi. Lokaliseringen til Austevoll var fordelaktig ettersom silden kom inn til 

kysten for å gyte. Etter hvert vandret den for øvrig nordover og anskaffelse av større hav 

gående fartøyer ble nødvendig. Ringnot ble innført på 1960-tallet, disse hadde større kapasitet 

og kunne operere i mer værutsatte områder. Da fisket ble utvidet til nordsjøsild, makrell og 

lodde, hadde Austevollingene inntatt en sentral posisjon, og i 1967 var Austevoll den største 

ringnot - kommunen i landet med 39 båter(Jakobsen 1996). Austevoll har beholdt sin viktige 

posisjon innenfor ringnotfisket. Sentralt innenfor dette er miljøet som har utviklet seg i 

retning en spesialisering av ringnotfartøyer. Ringnotflåten står for mesteparten av Austevolls 

totale fangst, og er viktig for Austevollingene. En informant vektlegger fiskeriet som 

vesentlig for Austevolls næringsliv:  

 

”I dag har vi fiskeri som en bærebjelke og vi har tre store offshore rederi som eier om lag 

100 båter og så har vi landets nest største oppdrettsnæring målt i volum, bare Hitra som er 

større tror jeg. 1 % av verdens fiskeri er fra Austevoll.” 

 

Ved å omtale fiskeriet som en bærebjelke i samfunnet tydeliggjøres fiskens rolle for 

Austevoll. I et historisk perspektiv er det lett å se hvordan et slikt utsagn er rimelig. Det var 

fisk folk levde av i Austevoll tidligere, og det har i stor grad formet dem som aktører. 

Fiskeriet er fortsatt viktig som arbeidsplass og inntektskilde. Det har også hatt innvirkning på 

den nyere næringen fiskeoppdrett. Ved oppstarten av fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll 

spilte fiskeriet en rolle ved at mye av kapitalen som trengtes i begynnelsen kom der i fra. 

Ettersom båteiere og fiskere hadde gjort noen gode valg, og vært flinke med investeringene 
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sine, hadde de tilgang på kapital og mulighet til å satse på den nye næringen. Kapitalen kom 

innenifra og mange satset mye:   

 

”Da silden forsvant på slutten av 60-tallet skjedde det dramatiske ting langs kysten, mange 

samfunn gikk under. De klokeste hodene begynte med andre ting, som industri på Karmøy. 

Andre dro til Haugesund og tok seg utdannelse, men Austevoll utviklet seg i en annen retning. 

Vi hadde ingen ”exit strategi”, vi hadde ingen industri som etablerte seg, ingen god 

forbindelse til omverden så man holdt ut med fiskeri og fortsatte med det man hadde tro på. 

Når fiskeriet så kom seg til igjen på 60- tallet og bestandene tok seg opp igjen var Austevoll 

nesten alene igjen. Det gjorde at man tjente gode penger på 60- 70 tallet slik at man var i 

posisjon til å investere i den nye oppdrettsnæringen som kom. Jeg vet ikke om det er rett å si 

det, men for vårt vedkommende skjøt den i været i starten på 80- tallet”(Informant).  

 

Oppdrettsnæringen hadde en forsiktig start. Det var preget av lite kunnskap og få aktører. Per 

1977 hadde Austevoll bare fire konsesjoner. Men rasjonaliseringer innenfor ringnotflåten og 

dårlige tider generelt i industrien gjorde sitt til at flere åpnet øynene for nye muligheter. 

Lokale pådrivere innen den lokale forvaltingen med ordføreren i spissen anså oppdrett som 

ideelt for Austevoll. Tanken var å ha fiskeoppdrett som et supplement til tradisjonelt fiskeri. 

En representant fra Fiskeridirektoratet kom i 1977 til kommunen og informerte om hvilket 

potensialet Austevoll hadde for fiskeoppdrett. Mange gode lokaliteter gjorde Austevoll 

attraktivt. Det ble arrangert folkemøte og informasjonsvirksomhet som førte til at det i ettertid 

ble sendt 40 søknader fra Austevoll om konsesjon for oppdrett av matfisk av laks og ørret. 

Etter råd fra fiskeridirektoratet ble antall søknader gjennom inngåelse av samarbeid redusert 

til 18. Myndighetene hadde planer om å innføre konsesjonstopp og det var derfor ikke 

sannsynlig at så mange som 40 søknader ville bli innvilget. Til tross for en del motstand fra 

den nasjonale forvaltningen og andre aktører i næringen fikk Austevoll innvilget samtlige 18 

søknader. Konsesjonene ble tildelt over de tre påfølgende årene. Av dagens selskaper er det 

bare ett som var startet opp med en konsesjon forut for denne tildelingen. At Austevoll fikk så 

pass mange konsesjoner i kan forklares ut i fra distriktspolitikk, og lokalt press fra aktører 

med gode kontakter. Oppdrettsnæringen ble ansett som et middel for å motkjempe 

urbaniseringstrenden og ble en viktig del av distriktspolitikken. Næringen skulle være lokalt 

forankret, i form av små lokalt eide selskaper. Selskapene kunne bidra til å bevare bosetting 

gjennom opprettelse av arbeidsplasser og et mer variert næringsliv. Næringssvake områder i 
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distrikts Norge ble prioritert. Man skulle også sikre en geografisk spredning av fiskeoppdrett, 

men å tildele lille Austevoll 18 konsesjoner kan knapt kalles geografisk spredning. Lokale 

krefter spilte inn. Kommunen var særdeles positiv til nyetableringene og investerte tid og 

krefter i den nye næringen. En informant fortalte med stort iver hvordan kommunen spilte en 

aktiv rolle fra starten av:  

 

”Kommunen var flink på den tiden. Ordføreren og en del næringslivsfolk dro og fikk ordnet 

med konsesjoner. Jeg husker jeg var med ut i holmene her ute da de tok ut plasser. De visste 

jo ikke hva de skulle se etter, var det en flott vik med grønn fin bukt under på 5-6 meters dyp 

så var det flott”.  

 

Sentrale aktører i kommunepolitikken oppfordret Austevollingene til å satse og brukte sine 

politiske kontakter for det de var verdt. De satset virkelig på fiskeoppdrett og i 1982 rommet 

Austevoll hele 22 konsesjoner (4+18) og stod for omtrent 9% av den totale norske 

matfiskproduksjonen. Jakobsen(1996) siterer en sentral aktør i lokal forvaltningen på den 

tiden og viser hvordan personlige kontakter gjorde sitt; 

 

”Jeg er en av de som er tettest opp til folk i Fiskeridirektoratet. Jeg har lang erfaring, og jeg 

visste eksakt hvordan vi skulle forholde oss til forvaltningssystemet […] Uansett hvor mye du 

skriver eller snakker på telefon, så er det ikke det samme som om du møter opp personlig og 

sitter ved bordet og snakker direkte med folk.”(sitert i Jakobsen 1996: 227).  

5.2.2. Bakgrunnen for oppstarten 
 
Støtten fra kommunen var antagelig med på å at folk turde å satse, men mye kan nok også 

skrives tilbake til en intern kamp om å være suksessrik. En informant forklarer oppstarten 

med et ønske om å få økt aktivitet: 
 

”for å skaffe arbeidsplasser for tidligere sjøfolk og fiskere og skaffe øyen(Møgster) økt 

aktivitet og trygghet.”  

 

Hans utgangspunkt var et mål om å redde området fra frafall. Ønsket om ny aktivitet må sees i 

sammenheng med de manglende alternativene til arbeidsplasser i Austevoll på den tiden. Det 
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var behov for å danne sine egne arbeidsplasser, men selv med slike gode intensjoner var det 

en risikosport å starte med oppdrett. Viljen til å ta risikoen kan nok skrives tilbake til deres 

erfaringer fra fisket, som er en del av de historiske føringene man kan se i Austevoll. De fleste 

som startet opp med fiskeoppdrett var tidligere fiskere, eller hadde mål om å ha fiskeoppdrett 

som tilleggsnæring: 

 

”Det var livlige fiskeoppdrettsmøter i begynnelsen, med 3-4 stykker fra hver konsesjon. Var jo 

en ny næring og vi visste ikke helt hva vi skulle gjøre. Det var jo bare fiskere og andre sjøfolk 

som holdt på” (informant). 

 

 Kompetansenivået innen økonomistyring og produksjon var lav. Ingen visste helt hvordan 

fiskeoppdrett burde gjøres, mesteparten ble lært gjennom prøving og feiling. Jevnt over var 

det personer med lokal tilknytning som startet med oppdrett. Noen stor hemsko kan ikke 

mangelen på formell kunnskap ha vært, aktørene hadde nemlig et annet fortrinn. 

Konkurranseinstinktet fra fiskeriet, sammen med et lite og gjennomsiktig lokalsamfunn, 

gjorde sitt til at de lærte av hverandre, samtidig som det fungerte som en pådriver for andre til 

å starte opp. Oppdrettsnæringen i Austevoll ble altså drevet frem av sentrale aktører i 

kommunepolitikken som sammen med lokalbefolkningen var villige til å satse mye. Det 

fantes ikke noen offentlige støtteordninger, og de som ville begynne med oppdrett måtte 

finansiere det selv:  

 

”Det var ikke noe støtte i begynnelsen. Man måtte gå i banken for å få penger og de måtte ha 

sikkerhet for dette var risiko. Da tok de gård, hus og alt av verdi og så var det 

greit”(informant). 

 

I realiteten måtte fiskerne skrape sammen det de hadde av verdier, dvs. pantsette gård og 

grunn og for å få lån av banken. Den økonomiske risikoen var stor og bankene krevde derfor 

sikkerhet. Et sentralt spørsmål er hvor denne iveren og innsatsviljen i lokalbefolkningen kom 

fra? For å finne svar på må man se bakover i tid, til hvordan Austevoll var før fiskeoppdrett 

kom i gang. På den måten kan man avdekke og diskutere hvordan historiens lange utvikling 

sammen med enkelthendelser former et sted og de avgjørelsene befolkningen tar.  

5.2.3. Historiske føringer 
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Fisket har naturligvis formet Austevoll i stor grad. I en glanset brosjyre om Austevoll er det 

skrevet ”Naust, båt og garn bør høyra til kvart eit hus. Det er og tradisjon – ein av den 

mange som lever og vil leva så lenge det bur folk her ute.”(Austevoll næringsråd 2001:16) 

Utsagnet viser hvor mye fisket betyr for lokalsamfunnet. De fleste Austevollingene har vært 

eller er i familie med fiskere. Samfunnet er bygget opp av inntekt fra fisket. Det er ikke for 

ingenting at de har en fiskerifagskole og havbruksstasjon. Flere av oppdretterne har vært 

fiskere og har fortsatt eierskap i fiskebåter. Ansatte på anleggene er gjerne også fiskere. Ved 

spørsmål om hvorvidt det blir snakket om fisk i lokalmiljøet hevdet flere informanter at det 

absolutt ble det, men ikke nødvendigvis om laks:   

 

”Det største kastet er mye mer status enn om du produserer en stor laks”. 

Han følger opp med å si at fiskeri er mer spennende enn laks. 

”Kan liksom ikke sammenlikne de to, fiskeri er jakt og her går det mer i rutiner. Og så er det 

litt mer konkurranseinstinkt på fiskeri”(informant). 

 

Nettopp dette konkurranseinstinktet kan man se igjen i oppdrettsnæringen. Opp igjennom 

etterkrigstiden gikk det som nevnt rimelig bra med flåten fra Austevoll og mange ble båteiere. 

Fiskerne tok kontroll over egen arbeidssituasjon og i lokalsamfunnet var det mange med 

eierskap i ulike båter.  I Austevoll, ikke ulikt fra andre steder er det en viss status å skape noe 

selv. Men i Austevoll tyder det på at skapertrangen står ekstra sterkt. Gjennom et 

konkurransepreget fiskemiljø har det vokst frem et lokalsamfunn i Austevoll som er opptatt av 

å dyrke dyktighet. Det er viktig å være minst like god som naboen og andre i området, eller 

helst bedre. Mangelen på alternativer, og avgrensingen av Austevoll som et øysamfunn har 

gjort at Austevollingene har fått en slik stolt holdning. En informant mener det er på dette 

punktet Austevoll skiller seg fra andre fiskerisamfunn: 

 

”her ute er man opplært til at man er nødt til å tjene penger, så man må ha disse 

tingene(oppdrettsanlegg) for å få samfunnet til å gå rundt. Det er en helt annen holdning enn 

andre samfunn som har det så godt at de kan tillate seg å være imot verdiskapning, og være i 

mot å tjene penger fordi man skal ta vare på en eller annen villaks eller noe annet.” 

 

Denne uttalte holdningen kan etter mitt syn bare skrives tilbake til den historiske 

avhengigheten om å få et godt fiske. Man måtte klare seg selv ute i havgapet. At historien 
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legger føringer for fremtiden finner man støtte for i teorien om industrielle distrikter og 

hvordan en næring blir til(Marshall 1948) (jamfør kapittel 2.1). I områder hvor produksjonen 

er spesialisert innenfor en bransje er det høyst sannsynlig historisk arv som legger føringer for 

fremtiden. Til en viss grad kan en slik poengtering bli selvsagt. Det er naturlig at tidligere 

hendelser har innvirkning på nåtid og fremtid. I et lokalsamfunn som Austevoll har likevel 

historien en særstilling. Det er tettere samspill mellom næringsliv og samfunn i Austevoll enn 

en del andre tilsvarende steder. Austevoll er et samfunn sterkt preget av fiskeri og 

fiskeoppdrett. Etter å ha utført feltarbeid i Austevoll sitter jeg igjen med inntrykk av at det 

ikke er et klart skille mellom næringens begynnelse og slutt. Alle offentlige bygg er 

utsmykket med maritime detaljer, modeller av nye fiskebåter er utstilt i kjøpesenteret og selv 

barnehagene har maritimt design. I Austevoll handler det meste om fisk. I lokalmiljøet 

snakkes det om fangst og laksepriser over en lav sko. Lokalsamfunnet er avhengig av 

næringslivet. Får fiskeoppdretterne problemer vil det høyst sannsynlig få negative 

konsekvenser for mange Austevollinger. Slik kan det også være andre steder dersom 

hjørnesteinsbedriften går konkurs, men i Austevoll er fisken mer enn en kilde til arbeid. Det 

lokale eierskapet og utviklingen innenfra er en del av forklaringen. I tillegg er samfunnet i 

Austevoll så pass lite at befolkningen stort sett kjenner til hverandre og vil hverandre vel. 

Austevollingene er stolte av næringslivet og klar over hvor viktig det er for fremtiden. En 

informant påpekte dette og var selv tydelig stolt over suksessen til selskapene i Austevoll: 

 

”Austevollingene er stolte av det(næringslivet), stolte av å ha lyktes. Å kunne skryte av den 

ene prosenten fiskeri, vi vil vise at vi er best i klassen…så lenge vi utvikler oss og er i front, 

Vil denne næringen(fiskeoppdrett) være i front, så vil dette samfunnet gå gode tider i møte”.    

 

Næringslivet er formet av befolkningens sosiale og kulturelle karakteristikker som er påvirket 

av tidligere hendelser og historiens utvikling. Det at Austevoll alltid har vært et 

fiskerisamfunn har ført til at de metodene man bruker i den fiskeriindustrien har blitt en del av 

samfunnet. Produksjonsmetodene sammen med organiseringen blir institusjonalisert i så stor 

grad at man nesten ikke legger merke til det. Næringen er en naturlig del av lokalsamfunnet. 

Holdninger og forventninger til hvordan man skal opptre blir overført og man utvikler det 

Marshall introduserte som ”industriell atmosfære” (Alberti 2003, Grabher 1993). Implisitt i 

begrepet er den kollektive viljen til å satse, samt hvordan aktører i selskapene forholder seg til 
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hverandre(Jamfør kapittel 2.1). I Austevoll er den nåværende industrielle atmosfæren formet 

av at de fleste aktørene er tidligere fiskere.  

5.3. FISKEOPPDRETTSSELSKAPENE I AUSTEVOLL 
 
Oppdrettsnæringen har vært gjennom store forandringer siden oppstarten. Det mest i 

øyenfallende er reduksjonen i antall selskaper. Antall konsesjoner har vært rimelig stabil siden 

den store ekspansjonen i starten av 80- tallet. Konsesjonene den gang talte hele 22 stykker, i 

dag er antallet 24. Antall selskaper som driver med oppdrett har imidlertid falt drastisk. Nå er 

det kun seks oppdrettsselskap i Austevoll, hvor flere av dem er en del av større foretak. Det er 

meget stor forskjell på selskapene, men de har alle rimelig likt utgangspunkt og alle gjør det 

bra. I oppgaven ønsker jeg å avdekke hva som kjennetegner fiskeoppdrettsnæringen i 

Austevoll, hvordan den har endret seg og hva som forklare endringene. For å svare på 

spørsmålene vil jeg først begynne med selskapsstrukturen, og hvilke type oppdrettsselskaper 

som finnes i Austevoll. Alle de 6 eksisterende oppdrettsselskapene inngår i min analyse.  Av 

hensyn til informantene har jeg anonymisert og nummerert selskapene fra 1- 6. Jeg vil ikke 

omtale hele foretakene som er involvert i fiskeoppdrett i Austevoll, men bare de enkelte 

selskapene som drifter selve fiskeoppdretten. Oppdrettsselskapene i Austevoll startet opp på 

slutten av 70-tallet og på begynnelsen av 80-tallet, alle med utgangspunkt i Austevoll. To av 

dem var opprinnelige fiskebåtrederi, og driver i utstrakt grad med fiske også i dag.  

 
Selskap 1  
Dette selskapet ble involvert i oppdrett da de på 70-tallet startet opp med lokal 

smoltproduksjon. Der i fra utviklet smoltproduksjonen seg til matfiskoppdrett, og selskapet 

driver i dag i stor skala med et trettifire konsesjoner spredt langs norskekysten. Selskapet er 

for øvrig også den største aktøren i Austevoll, med syv konsesjoner i kommunen, 

smoltproduksjon og et slakteri. Hele produksjonsprosessen er internalisert. Til og med salg og 

markedsføring er en del av foretaket. Fôr kjøpes eksternt. Vesentlige endringer på eierfronten 

fant sted i 2007 da selskapet kjøpte opp et kjent Bergensbasert selskap. Selskapet kom på børs 

kom allerede ti år tidligere i 1997, og har som følge av det en rekke aksjonærer. Familien som 

grunnla selskapet har midlertidig beholdt sin dominerende posisjon og kontrollerer per. mai 
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2010 63 % av aksjene22(www.proff.no). Selskapet driftes fra et kontor utenfor Austevoll, men 

har lokale aktører som eiere. . Da jeg søkte informasjon hos den lokale eieren om foretakets 

rolle som Austevoll selskap, ble jeg henvist videre til selskapets administrerende direktør, 

som driver fiskeoppdrett på vestlandet. Eieren begrunnet henvisningen med manglende 

kunnskap om driften av fiskeoppdrett i Austevoll. Ved spørsmål om kjennskap til Austevoll 

svarte administrerende direktør at han var lite fokusert mot Austevoll:  

 

”…jeg ser ikke på selskapet som et Austevoll selskap, vi har stor aktivitet der, og handler 

mye, men selskapet er ikke basert på Austevoll. Den største eieren vår er der, det er det 

eneste. Selskapet er jo et Bergensfirma!”.  

 

Som en så pass stor aktør kan en slik situasjon, hvor selskapet driftes fra et kontor i Bergen, 

være negativt for Austevoll. Sentraliseringen kan føre til mindre kontakt med andre lokale 

aktører, mindre samarbeid og en forringelse av næringslivet lokalt. Dette selskapet er stort og 

er dermed mindre avhengig av et lokalt næringsliv. Majoriteten av aksjene er eiet av 

Austevoll familien som er godt forankret i lokalsamfunnet gjennom andre selskap, og deres 

hovedkontor som er i Austevoll. Siden mye av kontrollen er i Austevoll vil sannsynligvis ikke 

selskapets lokalisering i Bergen ha store konsekvenser for Austevolls næringsliv, men 

ettersom oppkjøpet er relativt nytt er det vanskelig å se hvilken påvirkningskraft driften fra 

Bergen vil utøve på Austevolls fiskeoppdrettsnæring.  

 

Selskap 2 
Selskap 2 er det nest største fiskeoppdrett selskapet i Austevoll og har også hovedkontor i 

Austevoll, men størsteparten av produksjonen foregår utenfor kommunegrensen. Selskapet er 

del av et større foretak som til sammen består av tre selskap hvorav ett driver med  

fiskeoppdrett. Fiskeoppdrettsselskapet er igjen inndelt i flere avdelinger ut i fra lokalisering. 

En avdeling er lokalisert i Austevoll med fem, av totalt tjuefem konsesjoner. Selskapet ble 

etablert på begynnelsen av 80-tallet og var lenge et familieselskap, men ble børsnotert i 1995. 

I 2004 gjennomgikk selskapet et eierskifte. Driften hadde gått dårlig i en periode og 

fôrleverandøren tok aksjer som oppgjør. Gründerfamilien er fremdeles den nest største 

aksjonæren. Dette er det eneste av fiskeoppdrettsselskapene i Austevoll som også produserer 

                                                
22 
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ørret. Produksjonen av smolt og slakt er internalisert i selskapet, men foregår ved andre 

lokaliteter på vestlandet. Den største eieren er fôrprodusent, mye av fôret kjøpes dermed der i 

fra. Det resterende fôret kjøpes av andre leverandører. Salget av den slaktede fisken er ikke 

basert på langsiktige kontrakter, men det forhandles om pris for hvert salg.  Dette er det eneste 

fiskeoppdrettsselskapet som har en større ekstern eier. Men i motsetning til selskap 1, driftes 

og styres det fra Austevoll. Påvirkningen fra den eksterne eieren er mest i form av 

innsatsfaktorer. En informant mener selskapet nok har forandret seg etter den eksterne eieren 

kom inn i bildet, men er usikker på hvor stort omfanget er. Det han legger mest vekt på er at 

selskapet har blitt større og har fått økt profesjonalisering av driften: 

 

”Selskapet har fått en økt industrialisering og profesjonalisering så det har nok forandret seg 

på flere måter. Endring i driften av selskapet, hvordan det forholder seg til omgivelsene, er 

blitt et større selskap”.  

 

Ettersom den opprinnelige gründerfamilien fremdeles eier en stor andel av foretaket, og de er 

fra Austevoll, kan det tenkes at det påvirker driften, men dette selskapet er også som selskap 1 

mindre opptatt av at det er fra Austevoll enn fra Vestlandet og Hordaland. Likevel er dette et 

selskap og foretak som tilsynelatende er forankret på Vestlandet, nærmere bestemt Hordaland. 

Den territorielle forankringen ligger på et høyere nivå enn Austevoll. For et foretak av denne 

størrelsen ville det vært problematisk å ha forankringen mot Austevoll, fordi det blir for lite, 

men ved å være orientert mot et større territorium som Hordaland vil man ha flere ”lokale” å 

samarbeide med. Samtidig er selskapet naturlig forankret mot Austevoll. Det er tross alt fra 

Austevoll driften styres.  

 

Selskap 3 
Det tredje selskapet i Austevoll er betydelig mindre enn selskap 1 og 2, men større enn 

selskap 4- 6. Selskapet har totalt syv konsesjoner hvorav to er i Austevoll; de startet med 

oppdrett på midten av 80-tallet. Selskapet er en del av et større fiskebåtrederi, og en familie 

har majoritetsaksjene. En interessant faktor er at det store konsernet som har majoritetsaksjene 

i selskap 1, også har eierandeler i dette mindre selskapet. Ettersom selskap 3 er vesentlig 

mindre enn de to store har de bare internalisert deler av produksjonen; selskapet  eier 1/3 del 

av et smoltanlegg og får smolten der i fra. Selskap 3skiller seg fra de store ved at det er med i 

et organisert og formalisert nettverk. Dette er et nettverk for små og mellomstore 
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fiskeoppdrettere i Norge. Gjennom nettverket har selskapet blant annet en fôravtale og får 

informasjon om retningslinjer og regelverk. De resterende fiskeoppdretterne er også med i 

tilsvarende nettverk; Nettverkene vil bli ytterligere behandlet senere (se også kapittel 2.2). 

Selskapet har i likhet med de to store, en større produksjon utenfor, enn innad i Austevoll.  

 

 

Selskap 4 
Selskap 4 har totalt tre konsesjoner, samtlige er i Austevoll. Det er et familieselskap som ble 

startet opp på begynnelsen av 80-tallet, og er ikke en del av et større konsern eller foretak. De 

driver kun med matfiskoppdrett har faste avtaler om fôr og smolt. Det skiller seg fra de øvrige 

selskapene på salgsfronten, da de har et fastere samarbeid. Selskapet er en del av det samme 

nettverket som det forrige omtalte selskapet, og orienterer seg mot Austevoll, noe som også er 

naturlig da selskapet ikke er involvert andre steder. Informanten uttaler blant annet: 

 

”Austevoll er viktig for oss, fordi det er her vi har produksjonen vår” (Skriftlig meddelelse) 

 

Selskap 5 
Selskap 4 og 5 har mange likhetstrekk. Selskap 5 ble startet opp i slutten av 70-tallet, og er et 

familieselskap som er drevet av to brødre . Selskapet er ikke en del av et større konsern. Inntil 

ganske nylig hadde selskapet kun èn konsesjon, men skal nå utvide produksjonen til to 

konsesjoner, begge i Austevoll. Selskap 5 er en del av det samme nettverket som selskap 3 og 

4, og har dermed lik fôravtale. Når det kommer til salg og smolt eksisterer det ikke faste 

avtaler, men selskapet forhandler frem enkeltavtaler.  

 
Selskap 6 
Det sjette og siste fiskeoppdrettsselskapet er også lite; Selskap 6 har kun to konsesjoner og 

begge er i Austevoll.  Selskapet startet opp på midten av 70-tallet, og er i likhet med selskap 5 

et uavhengig familieselskap. Ulikt fra selskap 3-5 er ikke dette med i samme nettverket, men 

knyttet til et annet lignende nettverk. Gjennom nettverket får selskapet fôravtaler og annen 

nyttig informasjon. Helt fra starten av har selskapet også vært engasjert i rederivirksomhet av 

forskjellig karakter. Det siste året har selskapet investert i noen lastebåter og fast eiendom. 
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Selskap 6 har et uformelt, men etablert, samarbeid om slakt og salg av fisk med en av de store 

aktørene i Austevoll. Selskapet nyttegjør seg også av andre lokale tjenester.  

 

Et viktig funn er at selskapene 4- 6, passer godt med den klassiske definisjonen på industrielle 

distrikter, men det er også viktig å merke seg at Austevoll er et industrielt distrikt i endring.  

 

5.4. HORISONTALE KOBLINGER 
 
Fiskeoppdrettsmiljøet i Austevoll har som beskrevet gjennomgått endringer, det gjelder også 

for samarbeid. I denne delen vil jeg ta for meg nettverksformene man finner i Austevoll. Jeg 

vil diskutere hva selskapene samarbeider om i nettverk, hvem som er med og hvilken effekt 

nettverkene har for Austevoll og miljøet der. Skillet mellom de store selskap 1 og 2, og de fire 

mindre, selskap 3- 6, kommer tydelig frem når man ser på nettverksaspektet. Nettverk er 

samarbeid satt i system og er mer enn rene markedstransaksjoner.  Nettverk dreier seg om 

varige og forpliktende relasjoner mellom to eller flere aktører, hvor tillit er en viktig 

koordineringsmekanisme for relasjonene (Greve 2004). Strukturering av samarbeidet mellom 

aktørene gir et stabilt og vedvarende mønster av interaksjon(Kogut . et. al 1993).  

 

Nettverkene i Austevoll er tredelte. Salmongroup er det største nasjonale nettverket for små 

og mellomstore fiskeoppdrettere, og har tre medlemmer fra Austevoll. Havdyrkerne er 

alternativet til Salmongroup; Det er et nettverk bestående av mindre familie-eide 

fiskeoppdrettsselskap. Kun ett medlem i Havdyrkerne er fra Austevoll. Det tredje nettverket 

er Austevoll fiskenettverk, hvor samtlige fiskeoppdrettere i Austevoll er med. Dette nettverket 

er så å si pålagt fra myndighetenes side, ved at man som oppdretter er en del av en sone og må 

koordinere driften innad i denne. Austevoll er en slik sone. Austevoll fiskenettverk er det 

grunnleggende nettverket og gjør sitt til at oppdretterne må snakke sammen. Hovedoppgaven i 

nettverket er å bekjempe Pancrea Disease(PD) og lakselus. Austevoll fiskenettverk er PD-fri 

nettverket. Jeg starter gjennomgangen av de viktigste nettverkene i Austevoll med å se på 

dette nettverket.  

 

5.4.1. ”PD-fri”-nettverket 
Fiskeoppdrettsselskapene i Austevoll er ulike og dette påvirker nettverksstrukturene man 

finner der. De små selskapene har dårligere forhandlingsposisjon enn store selskap og oppnår 
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bedre avtaler ved å forhandle sammen med andre. Inngåelse av gode avtaler kan redusere 

fôrfaktoren til minimale nivå og dermed gi de små selskapene bedre driftsgrunnlag. Fordi de 

store selskapene har behov for mye fôr og bestiller store kvantum kan de forhandle frem gode 

avtaler på egenhånd. De store selskapene er dermed ikke avhengige av nettverk. Kompetanse 

og profesjonalitetsnivået er så høyt i de store selskapene at de ikke trenger støttespillere for å 

holde tritt med utviklingen. Ved å ha mange lokaliteter på ulike steder drar de erfaring langt 

utover det en mindre fiskeoppdretter, med to lokaliteter i samme kommune, kan forvente å 

oppnå. Kompetanse er en viktig årsak til dannelsen av Salmongroup og Havdyrkerne. For de 

små fiskeoppdretterne er kompetansen nettverket tilbyr avgjørende for nytenkning og 

produksjonsutvikling.  

 

Samtlige oppdrettere er med i PD-fri nettverket. Det er pålagt å samarbeide om driften i den 

sonen man som fiskeoppdretter har produksjonen sin. Som vist i figur 5.1. er Austevoll en 

sone som er videre inndelt i mindre soner. Det er opprettelsen av disse mindre sonene 

nettverket enes om. Som en konsekvens av økt lakselusproblematikk ble det for et års tid 

tilbake opprettet et eget nettverk for bekjempelse av lus. Nettverket er i stor grad organisert på 

lik linje som PD-fri, men jobber spesifikt mot lus og deltakelsen er frivillig. Hele Austevoll er 

en lakselus sone og koordinerer dermed avlusingen. Lokaliteter i samme PD-sone brakklegger 

samtidig og har felles utsett av smolt(Figur 5.1). 

 



 74 

 
Figur 5.1. Soner i Austevoll. (http://pdfri.no/no/sf_planer2/hordaland-sor/austevoll/) 

 

 

En representant fra et av de store selskapene i Austevoll var meget opptatt av samarbeidet om 

bekjempelsen av lakselusen og PD, og mente det var både grunnleggende og avgjørende for 

hele driften:  

 

”er ikke noe vits i at du avluser alene hvis naboen har fullt av lus og ikke avluser. Det må 

gjøres samtidig slik at vi får det vekk, og det samme med brakklegging”.  

 

Ved å komme med en slik uttalelse viser informanten hvor viktig dette samarbeidet er. Ulikt 

mer tradisjonelle nettverk er PD-fri nettverket profesjonelt organisert og har en formell 

utforming. De fleste nettverk har sosiale elementer i seg og personlig kjennskap til de andre 

aktørene spiller en viktig rolle. Forretningsmessige nettverk er også sosiale, men kan ha 
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utspring i felles interesse og fagfelt. Slike rent faglige eller saksnettverk kalles partielle 

nettverk der aktørene er koblet sammen på grunn av bestemte aktiviteter, kunnskaper eller 

interesser(Bø & Schiefloe 2007). I slike nettverk avgrenses kontakten mellom aktørene til det 

aktuelle saksområde. PD-fri nettverket har partielle kjennetegn, men flere av aktørene har 

også kontakt på andre områder. De faktiske forholdene PD-fri omhandler er likevel 

saksspesifikke. At det kan, og høyst sannsynlig vil komme sosiale nettverksbånd ut fra slike 

formelle nettverk viser Granovetter i sin artikkel ”Economic action and social structure: The 

problem of embeddedness” fra 1985. Et nettverk er avhengig av tillit mellom partene for å 

fungere tilfredsstillende. Ettersom tilliten utvikles og aktørene blir kjent med hverandre vil de 

danne sosiale bånd, og etter hvert diskutere andre områder enn det opprinnelige nettverket var 

ment for. PD-fri nettverket har som sagt partielle kjennetegn, men er ikke fullstendig partielt. 

Skillet mellom forretnings og sosiale nettverk kan bli for teoretisk og lite i tråd med den 

virkelige verden. For et sted som Austevoll er det unaturlig med klare skiller fordi fagmiljøet 

der er så lite at aktørene kjenner til hverandre fra andre felt. De sosiale nettverkene vil ha 

forretningsmessige funksjoner på samme måten som de igjen vil være påvirket av det sosiale.  

 

Faglige og sosiale koblinger er så nært sammenknyttet i Austevoll at profesjonelle, som 

uformelle bekjentskaper, krysser hverandre og gir grobunn til samarbeid. Det finner man også 

igjen i teorien om hvordan nettverk har utviklet seg i industrielle distrikter siden Marshall 

undersøkte dem. Nye teorier vektlegger en profesjonalisering av nettverkene i slike områder, 

og mener årsakene finnes i mer komplekse selskapsstrukturer nå til dags(Alberti 2003). Flere 

selskap i Austevoll er børsnoterte eller deler av store konsern hvilket innebærer formelle 

styreformer. De store pengebeløpene som er i omløp forsterker ytterligere behovet for 

profesjonalitet. Utviklingen til større selskap har blant annet ført til at samarbeidet om 

avlusing, brakklegging og utsett må forgå i formelle former. Ved at næringen blir større øker 

også ansvaret og behovet for å utføre driften forsvarlig, også i tråd med gjeldende regelverk. 

Tidligere, da det bare var små familie-eide oppdrettsselskap i Austevoll var de organisert i et 

annet nettverk. Dette nettverket, Austevoll fôrlag, samarbeidet om kjøp av fôr, med mål om 

bedre avtaler. Om Austevoll fôrlag ville vært tilstrekkelig i dag er tvilsomt. Tidene har 

forandret seg og selskapene har ulike forhandlingsposisjoner som gjør felles innkjøp av fôr 

problematisk.  Innslaget av det profesjonelle PD-fri nettverket anser jeg mer som et resultat av 

en generelt større næring og økte krav fra myndighetene, enn en konsekvens av de strukturelle 

endringene som har funnet sted siden midten av 90- tallet.  
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PD-fri nettverket var det kun en av informantene som omtalte med stor iver, de øvrige 

informantene var i mindre grad opptatt av dette, men snakket i større omfang om Austevoll 

fiskenettverk som organiserer avlusing. En informant fra et lite selskap var fornøyd med 

samarbeidet i Austevoll fiskenettverk: 

 

”Nettverket har oversikt over hele lusebestanden i Austevoll. Det er et veldig godt samarbeid 

vi har på den fronten der, vi gjør det vi kan”.  

 

Senere påpekte den samme informanten at dette var en type samarbeid som var geografisk 

avgrenset. Ved at fiskeoppdretterne er klynget sammen i et relativt lite område er de tvunget 

til å samarbeide for å kunne drive forsvarlig. Teori om territoriell forankring sier at dersom 

man er territorielt bundet til et sted vil det komme til syne gjennom nettverkene man er en del 

av(Hess 2004). Fiskeoppdretterne i Austevoll blir bundet sammen og må samarbeide siden de 

er en del av det samme territorium. Ut i fra den territorielle bindingen burde fiskeoppdretterne 

påvirke hverandre og få en felles forståelse. Ved å studere strukturen i nettverket tyder mye på 

at det fellesskapet er begrenset. Strukturen viser til nettverkets funksjon som i dette tilfellet er 

å se til at sykdomsproblematikken holdes på lavest mulig nivå. Ved at oppdretterne har et 

felles mål og ikke har noen som helst interesse av at noen av aktørene har sykdommer, er 

samarbeidet preget av velvillighet. Selv om årsaken til etableringen av nettverket er negative 

utviklingstrekk i næringen (sykdom), vil jeg påstå at utfallet er positivt. 

Sykdomsproblematikken bringer fiskeoppdretterne sammen, og gjør at de kan oppnå en bedre 

forståelse av hverandres produksjonssituasjon enn hva de ville hatt dersom samarbeidet var 

frivillig. Dette formaliserte samarbeidet kan føre til samarbeid på andre områder ved at det 

svekker barrieren mot å snakke med hverandre. 

 

Ett av de mindre selskapene leier eksempelvis en lokalitet fra et av de større selskapene for å 

kunne drive kontinuerlig ettersom han har sine to lokaliteter innad en sone. En slik avtale 

fører til at de to aktørene må snakke sammen. Ved nærmere undersøkelser omkring denne 

avtalen kom det i midlertidig frem at det var personlige relasjoner som lå til grunn for 

oppstarten av samarbeidet. Det store selskapet tjente også godt på å få slakte og selge fisken 

til det mindre selskapet:  
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”Jeg har avtaler med selskap (x) og var nettopp ute og spiste middag med sjefen der nå i 

forrige uke. Det er en vinn - vinn situasjon. Jeg skal slakte all min fisk hos de, selge den 

gjennom dem og de har ledig MTB kapasitet i den perioden jeg har behov for det…de får 

selge fisken og så får de penger for det de ikke bruker likevel. Jeg vinner, de vinner i hele 

systemet sitt og får ti millioner mer i omsetning til pakkeriet sitt”(informant).  

 

Klare empiriske funn for å kunne påstå at det formelle samarbeidet og nettverket har ført til 

samarbeid på andre områder har jeg ikke, men høyst sannsynlig er det der likevel. Grunnlaget 

mitt for å påstå samarbeid på andre områder kommer fra teori om hvordan man er forankret i 

nettverk og strukturene som påvirker relasjonene. Teorien peker på at aktørene blir forankret 

til territoriet de er i gjennom handlinger(jamfør kapittel 2.3), men at man ikke er rent 

territorielt forankret ettersom området er knyttet sammen med samfunns- og 

nettverksdimensjonen(Hess 2004). Som aktør blir man formet av det samfunnet man er en del 

av. En forbindelse kan trekkes til begrepet om ”industriell atmosfære”(Marshall 1948). 

Begrepet viser til hvordan kunnskap og informasjon om næringen flyter rundt i 

lokalsamfunnet og er en del av aktører og den generelle befolkningen. Jeg vil omtale 

Austevolls ”industrielle atmosfære” sammen med viktigheten av local buzz, i kapittel 5.6 hvor 

lokalsamfunnets betydning diskuteres og avslutningsvis i kapittel 6.1 oppsummering.  

5.4.2. De frivillige nettverkene 
 

I dag finnes det to frivillige nettverk i Austevoll, men ingen av dem er lokale. Salmongroupe 

og Havdyrkerne er bindende nettverk som er til for små og mellomstore fiskeoppdrettere. 

Salmongroupe er størst i landet og tre av oppdretterne i Austevoll er medlem, selskap 3, 

selskap 4 og selskap 5. Selskap 6 er med i Havdyrkerne, men de to store, selskap 1 og selskap 

2 er ikke organisert i nettverk av denne typen. De er alle fornøyde med nettverket de er en del 

av og de tjenestene som kommer ut fra det. Først og fremst er det fôr og forsikringer som blir 

organisert gjennom gruppen, men likeså viktig er informasjon om lovpålagte pålegg og 

forskrifter fra myndighetene. Slike forskrifter endres jevnlig og nye kommer til. Som en liten 

aktør med mye mellom hendene kan det bli vanskelig og holde følge med regelverket. En 

informant som er veldig fornøyd med medlemskapet i nettverket beskriver nettverkets 

oppgave slik:  
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”De styrer med alt som har med innkjøp kan du si, og så har vi sosiale sammenkomster og de 

er flinke til å oppdatere oss på lover og regler og sånn, det er jo litt vanskelig og hele tiden 

følge med.” 

 

Dette nettverket har tre egne ansatte, der i blant en egen fôr ekspert som kvalitetssikrer fôret 

de bruker. Denne profesjonaliteten blir høyt verdsatt av oppdretterne. Utover det forklares 

tilhørigheten i nettverkene med manglende alternativ. Tidligere samarbeidet oppdretterne i 

Austevoll om å kjøpe fôret de trengte, men etter hvert klarte enkelte seg selv og hele fôr 

samarbeidet brøt sammen. Å klare seg helt alene ble for vanskelig og ikke minst meget 

tidkrevende. Fiskeoppdrettsnæringen er regulert under et stort regelverk, har stadige 

sykdomsutfordringer, en pågående kamp om nye konsesjoner, fôravtaler og salg av fisk. 

Utover det er man som fiskeoppdretter avhengig av det lett påvirkelige internasjonale 

markedet som stiller store krav til kvalitet og pris. For en enkeltperson kan det bli i overkant 

mye å forholde seg til og ha kontroll på:  

 

”Fiskeoppdrett er ingen enkel sak, for der skal du orden på alt. Der skal du vite 

maskestørrelse, notstyrke, hva du skal pakke nøtene dine med. Du skal vite hvilke fisk som 

går, hvilke rogn den er i fra, hva du skal fore den med, skal man gjøre sånn eller sånn, skal 

den opp, skal den avluses? Du skal gjøre alt på en gang, alt som skal gjøres. Fortøye kaien, 

skifte fortøyninger, ordne med helgevakter osv. Og alt dette skal fungere!”(informant). 

 

 Det positive med nettverkene blir også forklart av mindre tekniske grunner, de vil gjerne 

være en del av et miljø:  

 

”Vi hadde noe som het Austevoll oppdretterlag før i tiden, der hadde vi interne møter, men 

det forsvant plutselig da alle sammenslåingene kom. Vi følte vi falt mellom to stoler, her var 

ingen. Følte vi satt på et nes og visste ingenting, men etter vi kom inn i Salmongroup så fikk vi 

det tette kontaktnettverket igjen”(informant).  

 

Utsagnet kommer fra en liten oppdretter som nå er meget fornøyd ettersom nettverket hjalp til 

slik at han nylig fikk en konsesjon til. Synspunktet støttes for øvrig av en annen aktør som 

også er medlem av det samme nettverket. Han mener behovet for den typen nettverk har vokst 

frem som et resultat av stadig færre selskap og mindre lokalt samarbeid: 



 79 

 

”Samarbeidet har endret seg, var mer samarbeid før, nå er det mange som har forsvunnet. 

Hadde du spurt for ti år siden ville jeg sagt det var mer samarbeid… fordi det har blitt dannet 

noen store selskap, de klarer det meste selv og har mindre behov for samarbeid. Dessuten 

driver de på en annen måte enn små. Da det var mange små selskap var det mye 

samarbeid”(informant).  

 

Nettverkene supplerer på de områdene hvor Austevoll som lokalt næringsmiljø ikke lenger 

strekker til. Nettverkene sin rolle kommer til syne der Austevoll blir begrensende, kanskje på 

grunn av størrelsen og nærheten mellom aktørene. Tidligere bestod Austevoll av mange små 

likeverdige selskaper med et betydningsfullt samarbeid. Utover det lokale, var ikke 

fiskeoppdretterne organisert i formelle nettverk. For femten år siden var Austevolls 

fiskeoppdrettsnæring enhetlig, og samlet stor nok til å finne støtte i egne rekker. Siden den 

gang har strukturene i Austevoll endret seg, selskapene er ikke lenger det de en gang var. 

Ettersom selskapene er en viktig del av næringsmiljøet har det store bortfallet, sammen med 

konsernorganiseringen av de to største, påvirket Austevoll i stor grad.  

 

Som forklart ovenfor følte de fire mindre fiskeoppdrettsselskapene at situasjonen var 

vanskelig og behovet for nettverk vokste frem. Antall underleverandører og velviljen blant 

befolkningen har for øvrig ikke endret seg betraktelig. Dermed tyder mye på at det er det 

lokale næringsmiljøet, skapt av og mellom fiskeoppdretterne som var avgjørende. Dette 

miljøet strekker ikke lenger til og nettverkene Salmongroup og Havdyrkerne har overtatt 

rollen.  To grunnleggende årsaker peker seg ut. For det første er antallet 

fiskeoppdrettsselskaper siden 1995, redusert fra tolv til seks. Det er en betraktelig endring, for 

de gjenværende fiskeoppdretterne er det bare halvparten så mange å samarbeide med nå, som 

for femten år siden. I tillegg er ikke samarbeidsforholdene mellom de resterende selskapene 

spesielt godt. Den andre årsaken finner man her. Av de seks selskapene har to og delvis tre av 

dem vokst seg til store konsern med intern kontroll over alle prosesser. De har ikke særlig 

behov for samarbeidspartnere, da de klarer det meste selv. Dermed er det i realiteten bare tre - 

fire selskap igjen som har interesse, vilje og behov for samarbeid og støttespillere i den 

daglige driften. Selv om det er et fiskeoppdrettsmiljø i Austevoll er det altså ikke godt nok, og 

andre nettverk er nødvendig.      
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Det kan være heldig at samarbeidspartnerne ikke bare er den nærmeste naboen. Flere 

informanter har vært inne på tema omkring misunnelse og viljen til å få det til, og mener at 

den ånden er sterk i Austevoll. En av dem forklarer at i Austevoll kan de samarbeide litt, men 

de vil alltid være opptatt av hvordan naboen gjør det:  

 

”I Austevoll er vi sånn at vi kan samarbeide litt, men vi går og føler på hverandre også. 

Naboen er alltid, ikke idiot da, men det er alltid noe som kan utsettes. Har han fått det til skal 

jeg også få det til. Kanskje litt bedre, da skal jeg gjøre det bedre!(bank i bordet). Det er likt 

med alle andre rundt her og… Jeg snakker med den nærmeste naboen, men jeg er gjerne 

åpnere med den som er litt lenger unna”(informant).  

 

Får naboen det til, vil det føre til at man selv får mer lyst på suksess. Dermed vil det å ha sine 

nærmeste naboer som samarbeidspartnere ha negative sider ettersom man da gjerne holder 

tilbake informasjon man ellers ville ha delt. Naboskap innebærer ofte god kjennskap til 

hverandres produksjon og drift, man kjenner hverandre godt og båndene er nære. Blir 

forholdene tette kan informasjonsdelingen og avta(jamfør kapittel 5). Tema og 

problemområder blir ikke snakket om fordi det antas at de andre aktørene allerede kjenner til 

det. En diskusjon tas opp en eller få ganger, involverte aktører vil da få det med seg. 

Resultatet blir lite diskusjon, mindre gjennomtenkning og meningsutveksling som fører til lite 

nyskaping. Hovedproblemet er for sterke bånd mellom aktørene(Granovetter 1973). Teorien 

om styrken i svake bånd viser hvordan aktører uten sterk tilknytning til hverandre, bedre deler 

informasjon, enn dem med sterke bånd. At de mindre oppdretterne er med i 

landsomspennende nettverk kan ut i fra det tolkes som ytterligere positivt ved at 

informasjonen som blir delt da gjerne er av høyere kvalitet(jamfør kapittel 2.4.2).  

 

Nettverkene Salmongroup og Havdyrkerne er basert på behovet for økt kompetanse og kan 

kobles til teori om hvorfor man deltar i nettverk. Poenget med å delta i nettverk er å få bedre 

og mer informasjon, altså å øke kunnskapsnivået. Få bedre produksjon og økonomi ved å 

henge med i utviklingen og å minske transaksjonskostnadene. Bedre og mer informasjon 

kommer ut av nettverk som dette, spesielt siden det har ansatte med det formålet om å øke 

produksjonskvaliteten. Utover det er det sentralt at nettverket består av selskap også utenfor 

Austevoll. Ved at nettverket ikke er lokalt, men derimot har medlemmer langs hele 

Norskekysten, øker sannsynligheten for at ny informasjon kommer til. Det henger sammen 
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med teorien om eksterne linker i nettverk (Kogut et al. 2003) Teorien beskriver hvordan 

flerkoblede selskaper får input fra mange hold, og dermed øker sannsynligheten til å få ny 

kunnskap og gode ideer. At de små oppdretterne i Austevoll har slike linker som er redegjort 

for i teorien er i aller høyeste grad positivt. Så lenge den lokale forankringen fremdeles holder 

stand vel og merke. Et lite tilbakeblikk til Granovetters(1973) teori om styrken i svake bånd 

bygger ytterligere under påstanden om eksterne linkers positive egenskaper. De eksterne 

koblingene svekker i midlertid grunnlaget for å betegne Austevoll som et tradisjonelt 

industrielt distrikt, da samarbeid helst er lokalt i slike distrikt(Alberti 2003).  

 

Informasjonen og hjelp oppdretterne får gjennom å delta i nettverk som dette styrker dem og 

gjør dem mer motstandsdyktige ovenfor større selskap og leverandører. Fôrprisene de får 

gjennom nettverket er sannsynligvis bedre enn hva de ville fått om de sto på egen ben. Dette 

er en sentral forklaring for hvorfor nettverket er hensiktsmessig. Fôrprisene er hemmelige, de 

snakkes ikke om og en del av konkurransegrunnlaget ligger i gode avtaler. Kostnadene rundt 

fôret kan utgjøre hele 40 % av utgiftene og det er derfor naturlig å ville redusere den posten 

mest mulig. Stordriftfordeler som er en del av poenget bak samarbeid og nettverk, oppnås 

nettopp på fôr fronten. 

 

En annen fordel ved nettverk som dette er samholdet som kan utvikles:  

 

”Det er klart at når du får kommet sammen og snakket litt så føler du deg mer oppdatert og 

mer med. Det er de i gruppen vi samarbeider mest med, det er kontaktnettverket vårt, og det 

er en klar styrke for oss å komme inn der”(informant).  

 

Den tidligere siterte informanten la stor vekt på det, da han følte samholdet i Austevoll ikke 

var som før. Som produsent er det viktig å ha noen å snakke om driften med, noen å utveksle 

erfaringer med.  

 

Det er for øvrig noen negative effekter ved de eksternt orienterte nettverkene. Ettersom 

nettverkene er sammensatt av aktører fra hele landet, og ikke har spesiell tilknytning til 

Austevoll kan det føre til at samholdet innad i Austevoll forringes. De positive effektene ved å 

være samlokalisert innen samme produksjon vil ikke være like gode dersom aktørene ikke 

samarbeider. Oppdretterne i Austevoll snakker sammen, handler stort sett lokalt, men de 
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viktigste samarbeidspartnerne er ikke lokalisert i Austevoll. Som følge av det kan avgjørelser 

som vil påvirke Austevolls oppdrettsnæring bli tatt utenfor Austevoll. I forhold til teorien om 

industrielle distrikter bør store avgjørelser tas lokalt av lokale ledere. Ettersom lederne 

fremdeles delvis sitter i Austevoll blir de det, men ved å være små aktører i store nettverk kan 

selvstendigheten påvirkes.  

 

Det første nettverket som ble omtalt, PD- fri og lakselus samarbeidet er organisert av 

praktiske årsaker og fungerer greit. Men, og det er et stort men her, det synes ikke som 

samarbeidet bidrar til samarbeid på andre områder. At en av de store aktørene kommer med 

den siterte uttalelsen om manglende kjennskap til to av de mindre aktørene kan tolkes på to 

måter. På den ene siden er samarbeidet om sonene så teknisk at sjefen ikke er tilstede selv, 

men sender andre til å håndtere det. Det er et samarbeid som det er problematisk å få noe mer 

ut av. Om man tar størrelsesforholdene til etterretning kan det også tolkes i retning av 

arroganse fra den store aktøren. Han er lite opptatt av de andre små aktørene i Austevoll og 

kan ha glemt at han har møtt dem eller var lite opptatt av hvem som var hvem under 

soneinndelingen. Det blir for det meste spekulasjoner, men en ting kan fastslås. Den store 

aktøren er ikke interessert i de mindre oppdretterne, og føler heller ikke noe samhold med 

dem. Forholdet er gjensidig, flere av de mindre oppdretterne mener de store oppdretterne 

holder seg for seg selv.  

5.4.3. Nettverksproblemer  

Oppdretterne i Austevoll samarbeider godt på områder de må og høyeste grad bør samarbeide. 

Likevel mener flere av dem at samarbeidet var bedre før. Det ble ødelagt da enkelte aktører 

ble meget store og derfor stod like godt på egne ben. Selv om de involverte aktørene i 

Austevoll omtaler hverandre med positivt fortegn og samarbeidet om sykdomsproblematikken 

går greit, har det likevel vært mangel på mer omfattende samarbeid mellom aktørene. Et 

nettverk bør i følge teorien være basert på en felles forståelse og komplementær kunnskap slik 

at aktørene kan nyttegjøre seg av hverandre.  Poenget med å inngå i nettverk skal også være 

begrunnet med at man ønsker å dele informasjon slik at man gjennom samarbeid kan bli bedre 

og produsere mer effektivt. PD-fri er et nettverk med partielle kjennetegn, hvor det er 

saksfeltet og praktiske årsaker som ligger til grunn for samarbeidet. Dermed har ikke 

nettverket sosiale fordeler som andre nettverk, men som nevnt tidligere vil slike 

forretningsnettverk ofte føre til sosiale koblinger. I så måte utfyller ”sykdomsnettverket” i 
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Austevoll rollen som nettverk, men uttalelser fra de involverte tyder på at tillit og samhold 

ikke finnes i den grad man kunne forvente. Informanten fra selskap 1 hevder ved spørsmål om 

samarbeid med de andre aktørene at det er ikke eksisterende:  

 

”Jeg kjenner dem ikke, verken selskap x eller selskap xx23, har aldri møtt dem og har aldri 

ringt dem…de har aldri tatt noe kontakt med meg og spurt om vi har noe 

samarbeidsmuligheter, de selger ikke laks til meg, men gjennom andre kanaler.”  

 

Ved videre spørsmål om han noen gang har kontaktet dem svarte han rimelig bastant: 

 

”Nei, aldri. Jeg vet ikke hvem de er”(informant). 

 

Størrelsesforholdene mellom selskapene er sentrale i forklaringen på dette. Hans selskap er 

meget stort med 34 konsesjoner, hvor alle ledd i produksjonen er styrt i konsernet. Det bryter 

klart med de mindre selskapene i Austevoll som bare er produsenter av laks. Han mente 

forskjellen var så stor at et samarbeid ville vært lite hensiktsmessig, da hans selskap er stort 

nok i seg selv: 

 

”Vi er så mye større. De to konsesjonene hans er ikke viktige i forhold til forhandlinger om 

brønnbåt eller noe som helst. Vi er så store i oss selv at vi ikke har noe å hente i et 

samarbeid”(informant).  

  

På tross av dette har selskapet hans et samarbeid med en annen av de små selskapene i 

Austevoll, men av rent praktiske og forretningsmessige årsaker.  

 

Størrelsesforholdene har jeg vært inne på tidligere ved gjennomgangen av selskapsstrukturen i 

Austevoll, men effektene av det ser man best ved analyse av hvordan nettverkene fungerer. 

Teoretisk sett er det nettopp gjennom analyse av nettverkene man kan avdekke hvordan 

dynamikken er i et område(Foss & Nordhaug 2005). Man kan studere hva som blir 

samarbeidet om, hvorfor det finnes og hvordan de uformelle relasjonene er i nettverket. Ved å 

gjøre det vil man danne seg en forståelse av viktigheten av nettveket for de involverte aktører, 

og gjerne hele næringen i området som blir studert. For at nettverkene skal fungere best mulig 

                                                
23 Dette er to av de minste fiskeoppdrettsselskapene.  
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er det en fordel om de involverte aktørene er like, da de kan samarbeide på like 

premisser(Fløysand & Sjøholt 2007). De bør også gjensidig utfylle hverandre, slik at 

samarbeidet øker verdien og kunnskapsnivået for alle involverte parter. I Austevoll er 

forskjellen mellom de store og de små selskapene så betydelig at de i liten grad finner det 

hensiktsmessig å samarbeid på andre områder enn hvor samarbeidet er ”påtvunget” (jamfør 

sykdom). På tross av det kunne man hatt et samarbeid eller nettverk orientert rundt det største 

selskapet hvor det la føringer for hvordan næringen utviklet seg. Enkelte nettverk er slik, men 

de er sårbare for eventuelle nedleggelser eller store strukturelle endringer hos 

”moderselskapet” (Kogut et al. 1993). Austevoll har ikke utviklet seg i den retningen, men 

mer i en retning av en horisontal nettverksform24 basert på formelle avtaler. Årsaken til denne 

organiseringen kan forklares ut i fra Austevollingenes holdning om selvstendighet og kontroll.  

 

Nettverkene man finner i Austevoll er preget av utviklingen selskapene har gjennomgått siden 

oppstarten. Det lokale nettverket Austevoll fôrlag gikk i oppløsning på grunn av manglende 

felles interesser og ulik forhandlingsplattform. Nå som Austevolls fiskeoppdrettsnæring består 

av to store og fire små selskaper er det problematisk å enes i forretningsnettverk som PD-fri 

hovedsakelig er. Nettverkssituasjonen viser hvordan ulik størrelse gir behov for forskjellige 

løsninger. De to store har i takt med størrelsesveksten utviklet seg i form av 

konsernorganisering. Det innebærer full kontroll i alle produksjonsledd og 

produksjonskvantum som gir dem god forhandlingsposisjon ovenfor fôrselskapene. De har 

ikke samme behovet for støttespillere ettersom konsernet er omfattende med mye intern 

kompetanse å bygge på. De mindre selskapene har behov for støtte dersom de vil holde følge 

med de store konsernene. Et resultat av dette behovet er dannelsen av nasjonale 

nettverksgrupper for små og mellomstore fiskeoppdrettsselskap. Samtlige små 

fiskeoppdrettere i Austevoll er som nevnt medlem av to slike nettverk, og mener tilknytningen 

er helt nødvendig for deres fremtidige drift. Nedenfor gir jeg en beskrivelse av de to 

nettverkene og hvorfor fiskeoppdretterne i Austevoll har tillitt til dem.  

5.5. AUSTEVOLL- ET INDUSTRIELT DISTRIKT I ENDRING.  
 
Mye tyder på at fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll er todelt. På den ene siden de fire små 

selskapene som snakker sammen og er del av to ulike nettverk, det er i nettverkene de har sine 

viktigste samarbeidspartnere. Unntaket er den aktøren som er alene i sitt nettverk, han 

                                                
24 Bathelt (2005) diskuterer horisontale og vertikale nettverksformer.  
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samarbeider mest med en fra Bømlo, noe han begrunner med vennskap. På den andre siden 

har vi de to store. Disse er ikke del av noe nettverk eller samarbeid, men utveksler erfaringer i 

naturlige settinger. Produksjonen deres og antall konsesjoner er såpass stor at de kan klare seg 

på egenhånd med interne erfaringer og gjøremåter. Austevoll oppdretterne mener for øvrig at 

de har et godt forhold til de andre oppdretterne i kommunen. De snakker om løst og fast, om 

laksepriser og andre faktorer som opptar dem. Grunnlaget for å omtale det som samarbeid er 

dermed tilstede, det er god kontakt mellom mange av aktørene. Saken er bare den at denne 

kontakten også finnes blant den resterende befolkningen. Det snakkes stadig om fisk og 

priser. Samarbeidet i Austevoll involverer mer enn bare fiskeoppdretterne, hele 

lokalbefolkningen har interesse og kunnskap om næringen. Fullverdig nettverk kan det ikke 

klassifiseres som. Relasjonene er for løst koblet og uformelle til å komme under den 

definisjonen(jamfør kapittel 2.4.1 og 5.3.1). Teoretisk støtte for den type organisering som er i 

Austevoll finnes i begrepet local buzz. Ved å se lokalsamfunnet og oppdretternes rolle i 

sammenheng finner man viktige forklaringsfaktorer for Austevoll miljøet. 

 

I gjennomgangen av de seks fiskeoppdrettsselskapene kommer ulikhetene mellom dem 

tydelig fram. Selskapsstrukturen har stor betydning for hvorvidt Austevoll kvalifiserer til 

betegnelsen Marshalliansk industrielt distrikt(Alberti 2003). Teorien om industrielle distrikter 

beskriver hvordan hele miljøet ser ut, og innenfor hvert miljø kan det være enkeltbedrifter 

som bryter med dette(jamfør kapittel 2.2). Selskap 1 og 2 er slike utbrytere som kan endre 

Austevolls karakteristikk.   Disse selskapene bryter delvis med den Marshallianske varianten 

av teorien om Industrielle distrikter, og beveger seg i retning satellitt kategorien. I den 

kategorien er det større innslag av ekstern drift, og produksjonen er uavhengig av moder 

konsernet(Markussen 1996). Eksternt eierskap er det midlertidig ikke i Austevoll fordi 

hovedkontorene er lokalisert i Austevoll.  

 

Det kan diskuteres i hvilken grad selskap 1, 2, og delvis 3 kan karakteriseres som lokale 

selskap med lokal produksjon, slik teorien om Industrielle distrikter tar utgangspunkt i. De er i 

stor grad orientert ut fra Austevoll og har større produksjon andre steder. Samtidig sitter 

eierne i Austevoll, kontoret er i Austevoll og de har samarbeidsaktører i Austevoll. I tillegg 

har selskapene lokalhistorie, og grunnlaget for selskapet ble dannet der. Hvorvidt disse 

selskapene bør klassifiseres som lokale er et skjønnspørsmål. Legger man alle faktorer på 
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bordet sammen med den generelle tilhørigheten til Austevoll, er de forankret, og en del av 

lokalsamfunnet i kommunen.  

 

Selskapene 4, 5, og 6 er små, lokale og har produksjonen i Austevoll. De skiller seg ikke ut 

fra teorien om industrielle distrikter, og passer godt til den klassiske Marshallianske varianten 

som framstilt i figur 2.1. Ettersom Austevoll er todelt, med de klassiske små selskapene på 

den ene siden og de store på den andre siden, er ikke Austevoll et fullkomment Marshalliansk 

industrielt distrikt lenger. Selskapsstrukturene gjør at Austevoll faller utenfor den klassiske 

betegnelsen og en ny fremstilling er nødvendig(figur 5.2.).   

 

Nettverk og samarbeidsformene i Austevoll er heller ikke i tråd med modellen over 

Industrielle distrikt fremsatt av Marshall(jamfør kapittel 2.2). Figur 2.1 A, illustrerer et 

samfunn hvor alle selskapene på omtrent samme størrelse og har lokal forankring. Linkene 

går innen i fra og ut. Fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll så slik ut i 1995, men er nå 

sammensatt av tre store og tre mindre selskap. Aktørene har ikke tette relasjoner med 

hverandre. Figur 5.2. illustrerer hvordan Austevoll nå fremstår som industrielt distrikt.  

 

 
Figur 5.2. Fiskeoppdrettsnæringen og deres nettverk. 
 

I figur 5.2 illustrerer trekantene fiskeoppdrettsselskapene 1- 6. Rektanglet markerer skille 

mellom det eksterne nivået og Austevoll som utgjør det lokale nivået. Den store ellipsen (A) 

som alle selskapene er en del av utgjør PD-fri nettverket. Sirkel (B) og (C) viser at selskap 1 

og 2 er lokalisert og deltar i PD- fri nettverket i Austevoll, men har også en selvstendig 
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orientering ut fra det lokale nivået. Sirkel (D) representerer det eksterne nettverket 

Salmongroup som selskap 3, 4 og 5 er medlem av. Det siste nettverket, Havdyrkerne er 

illustrert i sirkel (E). Dette har, som tidligere beskrevet kun et fiskeoppdrettsselskap fra 

Austevoll som medlem, selskap 6. Selskapene er bundet sammen av territoriet og PD- fri 

nettverket, men viktige nettverksfunksjoner er utenfor Austevolls grenser. De små selskapene 

er med i nasjonale nettverk og finner sin støtte der. De to store selskapene er 

konsernorganisert og har ikke behov for nettverksdeltakelse. Dermed befinner Austevoll seg i 

en hybridsituasjon i forhold til industrielle distrikter modellene. Det kan tyde på at samfunnet 

er i en overgangsfase, fra tradisjonelt industrielt distrikt til satellitt versjonen. Men for 

øyeblikket er Austevoll verken eller. Hvordan det videre utvikles vil tiden vise, men satellitt 

versjonen er ikke et utenkelig utfall.   

 

5.6. VERTIKALE KOBLINGER 
 
Målet med denne analysen og hele prosjektet i Austevoll er å avdekke om det er noen 

spesielle forhold der som kan forklare hvorfor næringslivet går så godt. Nettverkene har vist 

at det er et samarbeid der, men ikke i utstrakt grad. Samarbeidet i Austevoll er i stor grad 

preget av ”vannskille” mellom de to store og de fire små oppdretterne, men hvordan er det 

med resten av næringen i kommunen? For oppdrettsnæringen, som alle andre næringer er 

underleverandører en del av produksjonen. I Austevoll er det flere slike godt forankrede 

underleverandører. De produserer og markedsfører mot det nasjonale markedet, 

lokalmarkedet som er i Austevoll er likevel viktig for dem. Siden det er garn, nøter, merder, 

verktøy, klær og annet nødvendig utstyr de selger, er både fiskeri - og fiskeoppdrettsnæringen 

kunder.  For to av leverandørene er vedlikehold og annen form for service en vesentlig del av 

driftsgrunnlaget, en av dem er underavdelingen i et eksternt konsern.   I denne delen vil jeg 

fokusere på samspillet mellom fiskeoppdretterne og de lokale leverandørene.   

 

Først vil jeg undersøke hvordan oppdretterne svarte på spørsmål om leverandørene. Enkelte 

var mer opptatt av dette enn andre. Deretter vil jeg ta for meg hvilke holdninger 

underleverandørene har i forhold til fiskeoppdretterne.  
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5.6.1 Fiskeoppdretternes syn på leverandørene. 

Det er tre elementer som er viktige med tanke på leverandører og avtaler, en av dem er 

produktene de kan levere. Austevoll er et lokalsamfunn bygget opp rundt fisk og ut i fra det 

har underleverandørene vokst frem. Det er en naturlig del av industriell aktivitet og har 

betegnelsen spillovers(jamfør kapittel 2.5). Spillover effekten viser hvordan økonomiske 

fordeler som produksjon og innovasjon i et selskap vil påvirke andre selskap, og gi positive 

eksterne effekter(Ibrahim et al. 2009). Denne effekten er av stor betydning for Austevoll og 

man ser den tydelig i ringvirkningene fiskeoppdrettsnæringen har gitt. Ettersom 

fiskeoppdrettsnæring ikke direkte sysselsetter i stort volum, er spillover effekten 

betydningsfull for lokalsamfunnet. Mange arbeidsplasser finnes her. De ulike leverandørene 

er avleggere av fiskeoppdretts- og fiskeindustrien som høyst sannsynlig ikke ville produsert i 

Austevoll om det ikke var for industrien. Slike avleggere vokser vanligvis frem sammen med, 

eller like etter industrien, for å fylle etterspørselen som naturligvis oppstår. Fordi verden 

stadig blir mindre og produkter lettere å frakte er det avgjørende for leverandørene å 

produsere i takt med markedet ved å tilby gode produkter. Leverandørene i Austevoll klarer 

dette, en av dem har stor suksess og er i ferd med å bli en ledende aktør nasjonalt og 

internasjonalt. For oppdretterne er det profesjonaliteten til leverandørene betydningsfullt:  

 

”Austevoll bedriftene har drevet med havbruk lenge og er gode på det, derfor kjøper vi hos 

dem”(informant). 

 

Sitatet kommer fra en oppdretter som handler alle sine produkter i Austevoll. Ut i fra 

uttalelsen ser man at erfaringer veier tungt i avgjørelsen om å handle lokalt. En annen aktør 

vektlegger også erfaring og dyktighet ved spørsmål om hvorfor leverandører fra Austevoll blir 

brukt. Siden leverandørene har eksistert sammen med fiskeoppdrettsindustrien fra starten av 

har de et godt utgangspunkt til å se hvilke produkter som trengs. Oppdrettere og leverandører 

er en del av det samme miljøet, det innebærer at de deltar i samtaler om næringen og 

utfordringer. Dette kan nok i stor grad forklare hvorfor leverandørene i Austevoll lager gode 

produkter. De har førstehåndskjennskap til industrien de produserer for. Hadde de ikke hatt 

denne kunnskapen ville det vært vanskelig for oppdretteren å velge dem som leverandører, da 

de er avhengige av å ha godt utstyr. En av de store oppdretterne fortalte at de stadig fikk 

tilbud fra Kinesiske leverandører som kunne levere til en billigere penge, men de avslo på 
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grunn av mangel på kunnskap og kjennskap. Ved å få nøtene produsert og levert fra en 

Austevoll bedrift vet selskapene hva de får: 

 

”De(Austevoll leverandør) har en viss seriøsitet over det. Hvis vi vil skreddersy våre egne 

nøter uten at vi kan dokumentere at det er bra, så kan vi ta en blåkopi av det og levere det til 

Kineserne og få dem til å lage det. Men vi har ikke gjort det, vi har ikke sånn politikk på det. 

Vi ønsker å ha gode leverandører, og vi ønsker en god leverandørindustri som skal utvikle seg 

og næringen våres”(informant).  

 

Sitatet viser også at oppdretteren har en politikk om å holde seg til lokale leverandører. De har 

stor interesse av å ha en leverandørindustri rundt seg og da må de benytte seg av den. I den 

sammenheng kommer det andre elementet inn, betydningen av at leverandørene er lokale.  

 

Et grunnleggende karaktertrekk ved oppdretterne i Austevoll er at de foretrekker å handle 

lokalt, det er noe de er opptatt av og gjelder ikke bare den nylig siterte aktøren. Informanten 

fra en av de mindre oppdretterne forklarte denne holdningen med et ønske om å hjelpe og 

støtte hverandre. 

 

”Det er en veldig sterk bedriftskultur i Austevoll. Man vil handle med hverandre, vil være i 

nettverk med hverandre, og man kjenner hverandre her. Folk har et ønske om å bevare det 

som er her”.  

 

Det er for øvrig en holdning som gjelder alle i Austevoll, ikke bare oppdretterne. Ved å 

benytte seg av lokale leverandører får oppdretterne flere goder, mulighet for rask service og 

gode skussmål i lokalsamfunnet. En liten oppdretter påpekte at det var lettere og raskere å få 

service av lokale leverandører enn andre. Ettersom han var så liten var han redd han ville blitt 

nedprioritert i forhold til behovet til de store oppdretterne, men han mente lokale leverandører 

ikke ville gjøre det. Tillit og forståelse er et trekk som kan forklare bruken av lokale 

leverandører: 

 

”De er sikkert ikke de billigste, men du har de rett rundt hjørnet hvis det skjer noe, tar ti 

minutt hvis vi har et problem. Vi har ikke gått ut og hentet priser, vi har valgt de lokale på 

grunn av den hjelpen vi får”.(Informant)  



 90 

 

Ved å se til teorien om industrielle distrikter ser man eksempler på at det rundt 

kjerneaktiviteter vil vokse fram spesialiserte leverandørbedrifter (Alberti 2003). Det forklares 

ved at man er territorielt forankret i det samme området og samfunn. Ut i fra det får man som 

aktør en felles forståelse av hvordan produksjonen bør gjøres, og man har like forventninger 

til hverandre(Bathelt 2005). (får her også her inn at dette viser en samhørighet, fellesskap i 

Austevoll, som får sitt uttrykk ved at oppdretterne handler lokalt, slik samhørighet/felles 

identitet er et viktig karakteristika ved industrielle distrikt) Oppdrettere og leverandører der 

begge er fra Austevoll vil være en del av samme bedriftskultur og være formet av 

produksjonssystemet som har utviklet seg over tid. Det gjør sitt til at samarbeidet blir lettere å 

få til og man får økt forutsigbarhet(Stroper & Venables 2005). Forutsigbarhet er viktig for å 

kunne planlegge utvikling av drift og produksjon.  Andre fordeler oppdretterne drar nytte av 

ved å handle lokalt er ”goodwill” i lokalsamfunnet. Ved å handle lokalt gir selskapet noe 

tilbake til samfunnet de henter ressurser fra. At Austevoll har en fiskeoppdrettsvennlig 

befolkning kan tolkes ut i fra det generelle lokale fokuset til oppdretterne. En representant fra 

kommunen uttrykte stor velvilje til næringen, og mente han snakket for den jevne 

Austevolling da han sa dette:  

 

”Vi føler næringen bidrar til å skape arbeidsplasser, bidrar til å skape volum på hele 

næringen som igjen skaper arbeidsplasser, og igjen til leverandørindustrien. Vi ser en viktig 

samfunnsaktør i denne kommunen, og så er de så flinke til å legge igjen penger i 

idrettsbaner… de gir mye tilbake her.”  

 

Den ”goodwillen” er gull verdt for næringen, fordi det gir dem en befolkning som i liten grad 

protesterer mot nye oppdrettslokaliteter. At selskapene har en klar policy om å handle lokalt 

forklares ut i fra praktiske årsaker og hensynet til befolkningen. De ønsker å bli likt på stedet 

de produserer. Det handler ikke bare om kjøp og inngåelse av store kontrakter, men også om 

mindre ting, eksempelvis å handle kaffen i den lokale nærbutikken. Som han sa oppdretteren 

fra et av de store selskapene: 

 

”vi er veldig opptatt av å handle lokalt, vi skal være en lokal aktør.”  
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I et intervju i Dagens Næringsliv fredag 19.03.10 fremhevet en annen representant fra det 

samme selskapet nettopp dette fokuset om å være lokal, som en av fem grunningredienser for 

å gjøre det godt i markedet. Ut i fra det vil jeg påstå at oppdrettsnæringen delvis handler lokalt 

for å gjøre det lettere for seg selv, dermed er det en viss grad av kynisme inne i bildet:  

 

”Det handler om å bygge relasjoner til folket som er der, politikere og lignende. De skal se at 

vi er en aktør som bruker penger lokalt, vi er med på å støtte opp slik at de får den servicen i 

kommunen som de ønsker å ha”(Informant).  

 

Men ikke bare det, de er også opptatt av å ha en næring rundt seg, som utvikler seg i takt med 

dem selv. Uten en god underleverandør næring kan produktene de får tilgang på bli dårligere, 

noe som igjen vil gå ut over fisken de til slutt produserer: 

 

”Vi er helt avhengig av at vi har en leverandørindustri rundt oss. Hvis ikke må vi gjøre alt 

selv, og det ønsker vi ikke”(informant).  

 

Kvalitet i alle ledd er også viktig for oppdrettsnæringen. Holder ikke merdene den kvaliteten 

de burde er det et kjempeproblem. Det er en forutsetning at utstyret holder mål. Så lenge 

leverandørene i Austevoll er flinke og leverer gode produkter vil den lokale 

oppdrettsnæringen fortsette å bruke dem. En tredje viktig forutsetning går på pris, dersom 

leverandørene ikke klarer å holde prisene nede vil det være vanskelig for oppdrettsnæringen å 

forsvare bruken av dem. Så lenge de kun er litt dyrere enn konkurrenten i Kina eller andre 

steder ser ikke ut til å ha stor effekt. Slik situasjonen er nå forklarer oppdretterne at de er 

villige til å betale litt mer til de lokale ved at de da vet hva de får, enn å spare noen kroner ved 

å kjøpe fra ukjente. Det viser at lojaliteten har en grense. Oppdretterne vil gjerne bruke de 

lokale leverandørene, men ikke for en hver pris og ikke utover det økonomisk forsvarlige.  

 

Ut i fra dette kan man da fastslå hvorfor leverandørene er viktige for oppdretterne? 

Leverandørene er viktige fordi de gir oppdretterne et miljø å utvikle seg i ved å lage gode 

produkter. De er også viktige fordi de kjenner næringen og ikke minst bedriftskulturen. Begge 

deler gjør sitt til at samarbeidet fungerer bra ettersom partene i stor grad vet hva de kan 

forvente av hverandre. De lokale leverandørene er effektive og kan bistå oppdretterne på kort 

varsel, det er en grad av trygghet i forklaringen om hvorfor de er viktig for næringen. Utover 
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dette handler mye om å bygge tillit til lokalsamfunnet som helhet, det gjøres i stor grad 

gjennom benyttelse av de lokale leverandørene. Den generelt positive innstillingen til 

oppdrettnæringen i Austevoll kan nok i stor grad tilskrives denne handelen. Befolkningen ser 

at næringen kommer lokalsamfunnet til gode. Uten å være for bastant vil jeg påstå at det er 

denne faktoren som er viktigst for videre bruk av lokale leverandører. Men hva sier 

leverandørene selv, opplever de seg selv som en viktig aktør for oppdrettsnæringen i 

Austevoll? 

 

5.6.2 Leverandørenes syn på fiskeoppdretterne. 
Leverandørene og oppdretterne i Austevoll har til en viss grad ulik oppfatning av hvorfor de 

bruker hverandre. Leverandørene er klar over fordelen de drar nytte av ved å være lokalisert i 

et område med mye oppdrett og naturlig etterspørsel av deres produkter. Men der 

oppdretterne er rimelig klar på at de handler der fordi de ønsker å være lokale og støtte 

lokalsamfunnet, oppfatter leverandørene at det er kvaliteten og prisene deres som er årsaken. 

En representant for en større leverandør svarte negativt ved spørsmål om det kunne være 

solidaritet som lå bak avgjørelsen om å bruke dem: 

 

”Nei, det oppfatter jeg ikke, tenker ikke på det. Det er penger og ikke minst kvalitet og 

sikkerhet. At de får det de skal ha til rett tid.” 

 

Vanskeligheter med å holde seg konkurransedyktige var også noe leverandørene var opptatt 

av. Konkurrenter fra Kina og Øst-Europa presser på med billige produkter. Markedet 

karakteriseres som en evig kamp om å få kunder og ha riktige produkter. Leverandørene 

karakteriserte oppdrettsmiljøet i Austevoll som hardt, men velfungerende. De hevdet at 

miljøet var preget av hard intern konkurranse, men at oppdretterne var ærlige og ikke hadde 

ønske om å ødelegge for hverandre. Også i følge leverandørene har fiskeoppdrettsmiljøet har 

endret seg. Som følge av sammenslåinger, konkurser og oppkjøp har antall aktører avtatt 

kraftig og hele næringen har blitt mer profesjonalisert. En leverandør mente han tydelig kunne 

se dette gjennom kontakten med kundene. Tidligere kjente han til alle oppdretterne i området 

og hadde ukentlig kontakt med mange. Nå var det flere sjefer han ikke visste hvem var fordi 

de gjerne var hyret inn fra andre steder eller arbeidet ved kontorer langt fra anleggene: 
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”Nå har det kommet større selskap og da har vi mistet litt av kontakten fordi det er så mange 

eierskapsendringer, kjøper hverandre opp og blir større og større. Plutselig har de en sjef 

som vi aldri har hørt om”(Informant).  

 

Denne utviklingen er en naturlig konsekvens av de strukturelle endringene. Ved at 

oppdretterne blir store og om de små ansetter produksjonsledere uten lokal tilhørighet kan 

local buzz avta og etter hvert kan effekt avta. Local buzz er avhengig av at den vedvarer over 

tid og blir en del av lokalsamfunnet(Bathelt 2005). Siden oppdrettere seg i mellom og ned til 

leverandørene har kontakt og samarbeid i mer eller mindre grad over lengre tid blir 

kommunikasjonen institusjonalisert i samfunnet. Det skapes forventninger om 

kommunikasjon, og prat om næringen blir helt naturlig, også i øvrige deler av  befolkningen. 

Dette fenomenet er viktig for små lokalsamfunn som Austevoll da det kan skape samhold og 

styrke selskapene der.  

 

Leverandørene er viktige for oppdrettsnæringen i Austevoll i en større forstand enn hva de er 

klar over selv. I en tid da selskapene blir større og stadig mer profesjonelle kan kontakten med 

leverandørene påvirke slik at forankringen ikke mister taket. De er koblet opp til de samme 

bedriftene, det gir grobunn for samtaler som kan øke forståelsen for hverandres situasjon og 

åpne for samarbeid på nye områder. 

5.7. LOKALSAMFUNNETS BETYDNING 
 
Austevoll er et lite lokalsamfunn avskjermet av sjø på alle kanter. Det er et samfunn som er 

preget av havet. Tidligere har jeg forklart hvordan oppdrettsnæringen i Austevoll er formet av 

historiske føringer. Historien påvirker i så måte også lokalbefolkningen på øyene.  Bor man i 

Austevoll og er en naturlig del av miljøet vil det nærmest være umulig å ikke få kjennskap til 

fiskeri og oppdrett fordi hele samfunnet er bygget opp rundt havbruk. Hele samfunnet er 

orientert rundt fiskeriet og oppdretten. Dette kommer tydelig frem ved å se på kommunens 

visjoner for Austevoll. Barna går i maritim barnehage og flere barnehager av denne typen skal 

bygges. Den videregående skolen er en fiskefagskole som for øvrig har fått bevilgninger til 

store utbygginger. Det spekuleres om å få Austevoll godkjent som skipssted i skipsregisteret 

og å bygge ut storhavn på Salthella sør i kommunen. Alt i alt tyder mye på at fisken og 

orienteringen mot havet vil stå sterkt i fremtiden også. Det viser også at fiskeoppdrett og 

fiskeri er en næring som i all høyeste grad er forankret i Austevoll og befolkningen. Resultatet 
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av det høye kunnskapsnivået og fokuset omkring fisk gjør det lettere for oppdrettere å finne 

tak i kompetent arbeidskraft til sin produksjon. Fiskefagskolen gir mulighet til fagbrev innen 

akvakultur, også for voksne som ønsker økt kompetanse. Profesjonaliteten til arbeiderne innen 

oppdrett blir dermed lettere å få opp ettersom skoletilbudet er lett tilgjengelig. En oppdretter 

mente dette tilbudet var meget viktig fordi produksjonen er så pass komplisert og krevende at 

hvem som helst ikke kan drive med det lenger. Samtlige av hans ansatte hadde gått 

”akvalinjen”, enten på kvelds – eller dagskole:  

 

”Det er ikke vanskelig å få folk, men du skal være flink på oppdrett. Det er tusen ting du må 

ha orden på der nede(på anlegget), det er ikke noe enkel sak å være oppdretter i 

dag”(Informant). 

 

Det oppdretter signaliserte med dette var behovet for mer enn bare fiskere og folk med 

kjennskap til fisk for å drive produksjonen riktig. Dersom anleggslederen ikke har god 

kunnskap vil det være negativt for produksjonen. Akvakulturlinjen bidrar til å holde det 

formelle kunnskapsnivået oppe. Selv om uformell kunnskap har stor del av æren for innsikten 

i oppdrettsnæringen og mye læres gjennom local buzz, er den ikke tilstrekkelig. Teori om 

overføring av uformell til formell kunnskap og farer vedrørende dette mener for stor grad av 

uformell kunnskap kan være uheldig(Grabher 1993). Ved at den uformelle kunnskapen blir 

overført fra person til person uten friske innslipp kan man komme i en lock-in situasjon som 

fører til stiavhengighet(jamfør kapittel 2.3.4). I Austevoll har de unngått dette og miljøet 

fremstår som både dynamisk og nytt tenkende, mye takket være akvakulturlinjen og fokuset 

mot å være profesjonelle.  

 

Austevoll er i all høyeste grad et samfunn som er tilbøyelig for stiavhengighet og ”lock- in”. 

Fordi Austevolls næringsliv i stor grad er, og har vært fokusert mot fiskeri og fiskeoppdrett i 

lang tid har det element av stiavhengighet. I de fleste produksjonssystemer finner man i større 

eller mindre grad stiavhengighet. Det forklares ved at historien legger føringer for fremtiden, 

og må ikke misforstås som en entydig negativ situasjon. I Austevoll er næringslivet marint, 

men samtidig er er shippingmiljøet stort nok til at Austevoll har flere ben å stå på. Aktørene i 

Austevoll er bevisste på næringslivets noe ensidige karakter og jobber aktivt for å unngå en 

utvikling i retning negativ ”lock-in”. Negativ ”lock-in” viser til en situasjon hvor gjøremåter 

og tankesett er blitt så innpenslet i samfunnet og dets aktører at de ikke klarer å bryte ut og 
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lære seg nye metoder(Martin & Sunley 2006,jamfør figur 2.3). Det er en farlig situasjon som 

etter hvert fører samfunn inn i bakevje ved at aktørene stadig mister kontakt med ny teknologi 

og prosesser. Austevoll er ikke i en situasjon hvor næringslivet og lokalsamfunnet er truet av 

en slik negativ ”lock- in”. 

 

Austevollingene er opptatt av fisk og vet at dersom man skal lykkes må man stå på selv, noe 

som gjør produksjonen lettere for oppdretterne. Årsaken er kunnskapsnivået og interessen for 

fisk. Alle er interesserte i at både oppdrett og fisket skal gå bra. I følge flere av oppdretterne 

er Austevollingene meget opptatt av dette, noe som gjenspeiles i praten: 

 

”Møter jeg en på butikken så snakker vi om det(fisk)… det behøver ikke være en kollega eller 

noen ting, kan være naboen som spør etter lakseprisen. Det er det første de spør meg om, 

hvordan går det med laksen? Hvordan er prisen? Det er bra priser nå eller? På butikken i 

dag og, det er helt normalt det. Alle spør om det, uansett hva de jobber med”(informant).  

 

Utsagnet kommer fra en av oppdretterne. Han mente det var den mest naturlige ting i verden å 

snakke om laks i butikken. Forklaringen bak opptattheten omkring fisk henger naturlig 

sammen med de ringvirkningene det gir for Austevoll dersom oppdrettsnæringen går dårlig 

eller fisket blir svakt. Mange familier har sin inntekt direkte eller indirekte fra fiskeri og 

havbruksnæringen, og det er man klar over i Austevoll. Velvilligheten til oppdrettsnæringen 

kan i stor grad forklares ut i fra denne avhengigheten. Da lakselusdebatten herjet som villest 

på sen-høsten 2009 gikk eksempelvis ordføreren i Austevoll ut i media og forsvarte 

oppdrettsnæringen rett til eksistens så godt han kunne.  

 

Befolkningen gjør sitt til at oppdretterne får snakke om selskapet og produksjonen i uformelle 

sammenhenger også. Det er tydelig innslag av local buzz. Effekten av local buzz kommer til 

syne i spillovers som viser til tilfeldig spredning av informasjon om næringen og involverte 

bedrifter(Ibrahim et al. 2009). Forutsetningen er imidlertid en felles forståelse og kunnskap 

om næringen det snakkes om. Uten kunnskap vil ikke praten medføre like gode fordeler for 

næringslivet, dog heller ikke negative konsekvenser. Det er en klar fordel for local buzz 

dersom næringslivets aktører også deltar aktivt, fordi det er de som har best og mest 

informasjon om driften og har stor nytte av informasjonen de kan tilegne seg. Forbedring av 

produksjonsmetoder er et eksempel. I Austevoll er oppdretterne deltakende i local buzz, og de 
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har jevnlig kontakt enten per telefon eller tilfeldige møter i det offentlige rom. Tidligere har 

jeg omtalt samarbeidet mellom oppdretterne som litt problematisk, men en ting er klart, de 

snakker sammen. Denne praten gir avkastninger. Ut i fra hyppigheten i kommunikasjonen og 

hva det snakkes om vil jeg være forsiktig med å klassifisere det som samarbeid, men i større 

grad local buzz som vises gjennom spillovers.   

 

En faktor som er aktuell i forhold til spørsmålet om lokalbefolkningen og oppdrettsmiljøet er 

Austevollingenes lynne, væremåte. Austevollingene omtaler seg selv som stae personer med 

øye for fortjeneste. I følge en informant med innsikt i næringen er miljøet i Austevoll i stor 

grad preget av dette:  

 

”De som klarer det i Austevoll de kan drive hvor som helst i verden. Det er veldig 

tøft”(informant). 

 

Uttalelsen er en beskrivelse av hvordan han opplever bedriftskulturen i Austevoll. Han 

opplevde konkurranseforholdet i Austevoll som sterkt. Det sammenfaller med beskrivelsen av 

samarbeidsforholdene. Aktørene er litt forsiktige med hva de forteller hverandre, men 

samtidig vil de ha de andre fiskeoppdretterne rundt seg. Det er absolutt ikke en fiendtlig 

bedriftskultur. Væremåten til lokalbefolkningen og forventinger om hvordan man skal opptre 

påvirker og former aktørene i oppdrettsnæringen siden de er en del av samfunnet. Dette vil og 

bør være i stadig utvikling. Ettersom oppdrettsnæringen i Austevoll for tiden preges av en 

tydelig to deling kan det tenkes at bedriftskulturen og den lokale næringskulturen har endret 

seg siden oppstarten(jamfør kapittel 2.2). Ved spørsmål omkring dette var de fleste 

informantene enige i at Austevoll hadde endret seg, men de hadde vanskeligheter med å 

presisere hva som var endret. Pekte de på noe konkret gikk det på størrelser og samarbeid. 

Ved at samarbeidsforholdene og kontakten mellom alle oppdretterne ikke er slik den en gang 

var, kan det som i dag beskrives som en sterk lokalnæringskultur forvitre. Sannsynligheten for 

dette forsterkes ved at selskapene stadig orienterer seg bort fra Austevoll, enten i form av 

kontor i Bergen eller nettverk uten forankring i lokalsamfunnet.  

 

Oppdrettsnæringen i Austevoll er tett knyttet til lokalsamfunnet ved at de fleste aktørene er 

oppvokst og bor der. Samfunnet er preget av næringen ettersom den gir ringvirkninger og 

arbeidsplasser til store deler av befolkningen. Næringen får dermed støtte og forståelse, samt 
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en interessert befolkning som vil snakke om, og delta i produksjonen. Befolkningen har 

kunnskap om fisk generelt og kommunen er innstilt på å støtte næringen, rammevilkårene 

lokalt er gode. Den generelle kunnskapen om fisk er ytterligere spisset gjennom 

fiskefagskolen som utdanner fagfolk til oppdrettsnæringen. Formaliteten og profesjonaliteten i 

Austevoll gjør det lettere for oppdretterne å ha produktive samtaler om næringen med 

oppdrettere eller andre folk i det offentlige rom. Bedriftskulturen er beskrevet som sterk og 

oppdrettere som andre Austevollinger er opptatt av å tjene penger og å gjøre det godt. I sum er 

oppdrettsnæringen formet av normer og regler i lokalsamfunnet og noe av suksessen til 

selskapene kan forklares ut i fra det.  

5.8. OPPSUMMERING 
Arbeidet med denne masteroppgaven har gitt en stor mengde informasjon om 

fiskeoppdrettsnæringen og de lokale forholdene i Austevoll. Gjennom dette analysekapitlet 

har jeg presentert og diskutert funnene i forhold til de to problemstillingene, sammen med 

teoriene om industrielle distrikter. Innledningsvis forklarte jeg hvordan historiske føringer 

legger grunnlaget for nåtidens næringsliv. I sammenheng med historiske føringer, brukte jeg 

Jakobsens(1996) studie av Austevolls fiskeoppdrettsnæring som utgangspunkt for 

problemstilling 2. Hvordan har Austevolls fiskeoppdrettsnæring endret seg siden 1995 og hva 

kan forklare disse endringene? Formålet med problemstillingen var å vise at et industrielt 

distrikt som Austevoll, ikke er statisk, men i stadig utvikling. Problemstilling 1. Hva 

karakteriserer Austevolls fiskeoppdrettsnæring? Hensikten var å forstå og forklare situasjonen 

i Austevoll. For å analysere Austevoll mener jeg det er viktig å ha et godt bilde av hvordan 

fiskeoppdrettsnæringen er sammensatt og fungerer. I sammenheng med det har jeg presentert 

de ulike nettverksformene. Jeg har diskutert hvilken betydning nettverkene og relasjonene har 

for Austevolls fiskeoppdrettere og deres leverandører. Nettverkene og samarbeidsformene er 

først diskutert på det horisontale nivået, hvor de nasjonale - og PD nettverkenes betydning er i 

fokus. I sammenheng med dette, men som et eget underkapittel er Austevolls endringer belyst 

i forhold til teorien om industrielle distrikter. Deretter er de vertikale koblingene mellom 

fiskeoppdretterne og leverandørene diskutert. Lokalbefolkningens betydning for Austevoll og 

næringslivet er behandlet til slutt.  

 

Gjennomgående i analysekapitlet har jeg forsøkt å belyse Austevolls fiskeoppdrettsnæring fra 

ulike sider. Sitatene i kapitlet underbygger påstandene jeg legger frem og er valgt etter nøye 
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utvelgelse. Hovedpunktene, og dermed de viktigste funnene er presentert i neste og 

avsluttende kapittel.   

 

 
 
 



 99 

 

6. OPPSUMMERING OG IMPLIKASJONER. 
 
Da jeg startet med forberedelsene til denne masteroppgaven om Austevolls 

fiskeoppdrettsnæring hadde jeg noen formeninger og antagelser om hva jeg kom til å finne ut. 

Austevoll er et område jeg har hørt mye om, og som jeg mener å ha ganske god kjennskap til 

fra før. Jeg gikk likevel inn i Austevoll og studerte fiskeoppdrettsnæringen der med en 

innstilling om at det jeg visste om stedet ikke nødvendigvis var korrekt. Funnene har jeg 

presentert og diskutert i analysekapitlet ovenfor. I denne delen vil jeg trekke frem 

hovedpunktene i analysen og besvare problemstillingene i korte trekk.  

 

6.1. VIKTIGE FUNN 
Funn knyttet til problemstilling  Hva karakteriserer Austevolls fiskeoppdrettsnæring?  

I 1995 var Austevoll et sammenknyttet fiskeri og fiskeoppdrettssamfunn. Næringslivet hadde 

nylig gjennomgått strukturelle endringer i forhold til regulering av fiskeoppdrettsnæringen og 

antall selskap var siden oppstarten, kraftig redusert. De tolv selskapene som opererte i 

Austevoll og hadde sin base der, var alle lokale, og jobbet godt sammen. Noen av selskapene 

var naturligvis større enn andre, men ikke i slikt omfang som nå. At antall 

fiskeoppdrettsselskap er kraftig redusert fra 1995 til 2009, har hatt stor innvirkningskraft for 

miljøet i Austevoll.  

 

Selv om Austevoll har forandret seg og er i stadig utvikling er det fremdeles viktige elementer 

igjen i samfunnet. Fiskeoppdretterne og leverandørene er i stor grad bundet til Austevoll. 

Næringslivet er ikke bare forankret til stedet, men likeså mye til befolkningen. For 

fiskeoppdretterne gir dette gode forholdet bra produksjonsforhold å arbeide under. 

Lokalbefolkningen og kommunen støtter oppdrettsnæringen og vil se næringen og dermed 

Austevoll utvikle seg. De strukturelle endringene har ikke påvirket befolkningens holdninger 

til fiskeoppdrett. En viktig forklaring bak støtten er fiskeoppdretternes ønske om å handle 

lokalt så langt det er mulig. Fiskeoppdretterne hevder også at det lokale næringslivet er av stor 

betydning for dem, og de vil gjerne ha dem som en del av Austevoll. Disse to faktorene, lokal 

forankring og tillit i befolkningen, er trekk ved Austevoll og dets næringsliv som ikke har 

forandret seg.  
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Et annet trekk som ved første øyekast kan synes negativt er den grunnleggende rivaliseringen 

mellom fiskeoppdretterne. De støtter hverandre og vil hverandre vel, men samtidig er det et 

gryende ønske om å være bedre enn de andre, og spesielt naboen. Ved å være så nær 

hverandre i et lite lokalsamfunn er det naturlig at fiskeoppdretterne vet mye om hverandres 

produksjon. Det blir mer konkurranse mellom dem og ut fra det kan produksjonen bli bedre 

og fortjenesten større. Jeg mener en viktig årsak til suksessen blant selskapene i Austevoll er 

nærheten mellom aktørene. Nærheten gir indisier til å konkurrere mer, men samtidig på en 

sunn og rettferdig måte. Og handle ufint ville gitt dem dårlig rykte i lokalsamfunnet og 

kanskje hele regionen, spesielt siden fiskeoppdrettsnæringen består av relativt få aktører.  

 

Sist, men ikke minst, er den enorme stoltheten av å være fra Austevoll. Fiskeoppdretterne og 

leverandørene er veldig stolte av hva lille Austevoll har fått til. Det synes å gi dem en stå på 

ånd til å klare seg gjennom vanskelige perioder. De vil ikke gi opp, de vil ikke selge unna, 

men forstette og bli stadig bedre. Dette er en avgjørende forklaring bak Austevolls gode 

fiskeoppdrettsnæring og resten av næringslivet. 

 

Funn knyttet til problemstilling 2:Hvordan har fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll endret seg 

siden 1995 og hva kan forklare disse endringene?  

Mine viktigste funn knyttet til denne problemstillingen kan oppsummeres i tre punkt. 

For det første har selve miljøet blitt mindre, det er færre aktører man som fiskeoppdretter 

potensielt kan samarbeide med. Det får konsekvenser for nettverksdannelser og 

funksjonaliteten deres. Den samlede effekten av samarbeid og kommunikasjon mellom 

aktørene blir heller ikke like god ved et mindre antall aktører, da mulighetene for å finne 

partnere med komplementære ressurser reduseres. (jamfør kapittel 5.4.1.) 

 

Der miljøet har blitt mindre er forskjellene blitt større. I 1995 var det naturligvis også forskjell 

på selskapene, men ikke i et slikt omfang som i 2009. De seks resterende selskapene har svært 

ulike karakteristikker og en viktig observasjon handler nettopp om forskjellene mellom 

selskapene har økt siden 1995. Fiskeoppdrettsnæringen i Austevoll er todelt. Tre av 

selskapene er familiebedrifter med to konsesjoner hver. De driver smått, men klarer seg godt. 

Av de tre resterende selskapene har to av dem vokst seg meget store. Kun en del av deres 

totale produksjon er lokalisert i Austevoll. De er velkjente og regnes som store aktører i norsk 

fiskeoppdrettsnæring. Det siste selskapet befinner seg i et mellomstadiet. Rent 
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produksjonsmessig har det bare syv konsesjoner, men det er en del av et større fiskebåtrederi 

og har dermed ikke lik selskapsstruktur som de tre minste selskapene(jamfør kapittel 5.2.) 

Denne oppdelingen har kommet til over tid, gjennom sammenslåinger og oppkjøp i hele 

fiskeoppdrettsnæringen.  

 

Konsekvensene av mindre miljø og større forskjeller mellom selskapene er oppløsning av 

lokale nettverk og større tilbøyelighet blant aktørene til å inngå i organiserte nasjonale 

nettverksgrupper. I 1995 var fiskeoppdretterne med i nettverket Austevoll fôrlag hvor de 

hadde felles foravtale, og diskuterte andre fiskeoppdrettsrelevante tema. Det var i dette 

nettverket de fant faglig og produksjonsmessig støtte. Diskusjonsforumet for 

fiskeoppdretterne i Austevoll var lokalt, dermed var også støttespillerne lokale. Ettersom 

strukturene endret seg, forsvant grunnlaget for fôrlaget, og nettverket falt naturlig bort. De to 

store fiskeoppdretterne er konsernorganiserte og har ikke behov for å være en del av større 

horisontale nettverk. De fire mindre selskapene har et slikt behov, og har organisert seg i to 

nasjonale fiskeoppdrettsnettverk; Havdyrkerne og Salmongroup. Dermed er ikke det lokale 

samarbeidet slik det en gang var. Fokuset er i større grad rettet ut fra Austevoll. Miljøet i 

Austevoll er ikke lenger tilstrekkelig, og de mindre fiskeoppdretterne må søke støtte og hjelp, 

utenfor kommunens grenser(jamfør kapittel 5.4).  

 

6.2. HVORDAN MIN ANALYSE INFORMERER DEN TEORETISKE DISKUSJONEN. 
 
I 1995 hadde Austevoll klare karakteristikker som passet til beskrivelsen av et Marshalliansk 

industrielt distrikt(jamfør kapittel 2.2). Med tidens løp har mye forandret seg, men Austevoll 

har fremdeles viktige trekk som sammenfaller med beskrivelsen av et industrielt distrikt. 

Gjennom mitt studie har det stadig blitt klarer at man må ha en dynamisk forståelse av 

industrielle distrikter. De, som andre steder, er i kontinuerlig utvikling og kan dermed ikke 

forklares og beskrives ut i fra en statisk modell. Da fiskeoppdrettsnæringen startet opp i 

Austevoll på slutten av 1970- tallet var selskapsstrukturen egalitær. I 1995 var denne 

strukturen fremdeles gjeldende, dog med færre selskap. Nå i 2010 er situasjonen så pass 

forandret at den klassiske Marshallianske varianten ikke lenger går over ens med Austevolls 

selskapsstruktur. Markussens modell av alternative industrielle distrikts typer (jamfør kapittel 

2.2.1, figur 2.1) er heller ikke tilstrekkelig. Ingen av disse alternativene passer til den 

situasjonen som Austevoll nå er i.  
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I den Marshallianske varianten av industrielle distrikter er bedriftene preget av en betydelig 

lokal forankring. Dette er også fortsatt tilfelle i Austevoll. Denne forankringen kommer godt 

til syne gjennom fiskeoppdretternes ønske om å benytte seg av lokale leverandører. Dette 

ønske handler om mer enn praktiske løsninger og geografisk nærhet dem i mellom. Aktørene i 

Austevoll har en kollektiv identitet  og føler sterk tilhørighet til hjemstedet sitt. De er stolte av 

næringslivet og vil nødig se noen gå konkurs eller legge ned driften. Trekk som dette gjør at 

Austevoll sammenfaller med beskrivelsen av et industrielt distrikt. Samholdet og forankringen 

har gitt grunnlag for oppblomstring av en industriell atmosfære som er et kjennetegn ved 

Marshalls industrielle distrikt. Local buzz med dets flyt av kunnskap er en naturlig 

konsekvens av industriell atmosfære og er betydningsfull for aktørene i Austevoll. Et annet 

trekk som tydeliggjør at Austevoll er et industrielt distrikt er den pågående rivaliseringen 

mellom aktørene. Det er et lokalsamfunn preget av intern konkurranse.  

 

De nevnte forholdene stemmer godt overens med den Marshallianske teorien, men beskriver 

kun status quo. Selv om trekkene som er beskrevet har vedvart over tid, har lokalsamfunnet 

likevel utviklet seg. De lokale nettverkene er eksempelvis borte som følge av den nye 

sammensatte strukturen med store og små selskap. Slike konsekvenser tar ikke teoriene om 

industrielle distrikter til etterretning. Dermed kan man ikke bruke teoriene om industrielle 

distrikter til å forutsi noe om hvordan utviklingen vil bli framover. Gjennom min studie av 

Austevoll har det kommet tydelig frem at slike steder mer eller mindre kontinuerlig er under 

endring. Det innebærer at også teoriene som har mål om å forklare slike lokale 

produksjonsmiljøer bør ha et dynamisk utgangspunkt. Mangel på en slik innretning er mitt 

hovedankepunkt mot teoriene om industrielle distrikter.  
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VEDLEGG  
 
Vedlegg I 
 
Intervjuguide:                        
1. Etablering: Oppfølgningsspørsmål: 
Respondentens stilling? 
Når ble selskapet etablert? 

Bakgrunn? 

2. Eier:  
Hvem er eierne? Lokale/ eksterne? 
Hvor store andeler har de?  
3. Teknologi:  
Har dere gjort betydelige tekniske forbedringer? Evt. Gitt lavere kostnader? 

Fokus på dette? 
Utvikler dere ny teknologi? Hvordan? 
Deler dere ny teknologi?  
4. Fôr og smolt:  
Hvem er leverandørene? Lokale? 
Hvilke type avtaler har dere? Varighet? 

 
Involvert i driften? 

5. Markedet:  
Opererer dere samlet mot markedet? Hvordan er avtalene utformet? 
Er det uformelle forhold dere drar nytte av? Merkenavn Austevoll/ Norge? 

 
Hvem er kjøperne? 

6. Samarbeid:  
Er samarbeid viktig for dere? Hvorfor? 
Hvem er deres viktigste samarbeidsaktører? Lokale/eksterne? 

Formelle/ uformelle avtaler? 
Er det mye eller lite lokalt samarbeid i Austevoll? Årsaker? 

Fordeler og ulemper? 
Er miljøet preget av å være gjennomsiktig eller 
lukket? 

Bedriftshemmeligheter? 

7. Konkurranse:  
Hvem er deres konkurrenter? Lokale/ eksterne? 
Hva gjør dere for å holde dere 
konkurransedyktige? 

Strategi? 
Utkonkurrere hverandre? 

Er det en fordel eller ulempe å ha mange lokale 
konkurrenter? 

Hvorfor? 

8. Kunnskap:  
Hvordan får dere ny kunnskap? Er det viktig for dere? 

Hemmelighetshold? 
I hvilke grad har dere kunnskap om de andre 
Austevoll bedriftene? 

Er informasjon lett tilgjengelig? 
Hvor utveksles informasjonen? I hvilke ledd og 
gjennom hvilke aktører? 

Er formell kunnskap viktig? Lett tilgjengelig? 
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Utvikler dere slik kunnskap? 

Er uformell kunnskap viktig? Hvordan fungerer utveklingen? Hvor? 
Er lokal tilhørighet av betydning? Noen som ikke 
deltar? 

9. Austevoll:  
Er Austevoll som lokalsamfunn viktig for dere 
bedrift? 

Hvordan? 
Det maritime miljøet? 
Investeringsvilje? 
Støtte, forståelse, kunnskap? 

Er Austevolls lokalisering avgjørende for 
bedriften? 

Nærhet til Bergen? 

Hva med Austevolls historie?  
Næringens forankring? Har man fisken ”i blodet” her? 
Har Austevollingene egenskaper som har positiv 
effekt for dere? 

Fortell. 

10. Eierandel:  
Er dere formelt involvert i andre bedriften i 
Austevoll? 

Har det vært tema? 
Personlig eierskap? 

Er dere formelt involvert i eksterne bedrifter? Har det vært tema? 
Er det en fordel å ha eierskap i andre Austevoll 
bedrifter? 

 

11. Endringer:  
Har miljøet i Austevoll forandret seg mye i 
forhold til oppstarten av oppdrettsnæringen? 

Hvordan? 
Positivt? Negativt? 
Hva har hatt stor innvirkning? 
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Vedlegg II   
      
Hva kjennetegner oppdrettsnæringen i Austevoll? 
 
Dere mottar denne henvendelsen da jeg anser bedriften deres til å være en viktig aktør i 

Austevolls oppdrettsnæring.  Som en del av mitt mastegradsprosjekt i samfunnsgeografi ved 

universitetet i Oslo ønsker jeg å analysere oppdrettsnæringen i Austevoll. Gjennom å få 

kjennskap til hvilke relasjoner det er mellom aktørene, er målsetningen å avdekke 

karakteristiske trekk ved oppdrettsmiljøet i Austevoll.  

 

For å utføre analysen ønsker jeg å gjennomføre et intervju med eier eller daglig leder av 

bedriften. Jeg ønsker blant annet informasjon om: Bedriftens strategier og tanker i forhold til 

samarbeid og konkurranse, formelle og uformelle koblinger til andre aktører i bransjen. I 

tillegg til kunnskapsutvikling og hva det betyr for din bedrift å være en del av Austevoll 

miljøet.  

 

All informasjon fra intervjuene vil bli behandlet konfidensielt og alle personopplysninger vil 

bli anonymisert.  

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart, du kan kontakte meg på telefon:924 50 326, eller send 

e-post til marboe@student.sv.uio.no 

 

Veileder på dette prosjektet er professor Stig- Erik Jakobsen ved UiO, 

s.e.jakobsen@sosgeo.uio.no  

 

På forhånd takk for hjelpen 

 

Vennlig hilsen  

 
Marianne Bøe     
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