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OM SMB-BAROMETERET

Om undersøkelsen
På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse
blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB
defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner i omsetning.
Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på
geografi og omsetning. Undersøkelsen ble gjennomført i novemberdesember 2021.
72 av SMBene som har deltatt i undersøkelsen er lokalisert i Nordland.

For spørsmål angående
undersøkelsen, kontakt:
Brit Ingvild Holmem
Kommunikasjonsrådgiver BDO
Mobil +47 906 43 115
brit.ingvild.holmem@bdo.no
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RÅDGIVERENS PERSPEKTIVER
Nordland

Positive fremtidsutsikter, men mangel på arbeidskraft er
et hinder
SMBene i Nordland ser positivt på fremtiden, og har like stor
fremtidstro som bedriftene i landet for øvrig. Troen på
omsetningsvekst er større i et treårsperspektiv, enn på kort sikt. Det
er naturlig at vi ser moderate forventninger etter de siste to
unormale årene. Samtidig er det gledelig å se at virksomhetene har
troen på veien videre, til tross for at Nordland har større utfordringer
med mangel på arbeidskraft og kompetanse enn de fleste fylkene i sør.
SNORRI SVERRISSON
Partner og kontorleder for BDO i Bodø

6

43 prosent av SMBene i Nordland forventer
omsetningsvekst de neste 12 månedene, mens 50
prosent tror på stabilitet. På tre års sikt forventer
64 prosent omsetningsvekst. Samtidig som
virksomhetene tror de vil vokse på sikt, tror 39
prosent at de vil ansette flere de neste 12
månedene, som er fem prosentpoeng mer enn
landssnittet. Dette har et visst sammenfall med
mangel på arbeidskraft og/eller kompetanse, som
43 prosent opplever som en hindring for positiv
utvikling det kommende året. Kun Troms og
Finnmark opplever dette som en større utfordring
enn Nordland, mens kun 25 prosent i Oslo opplever
det som en hindring. Ikke overraskende er mangelen
på arbeidskraft og kompetanse større jo lenger nord
du kommer, og det er ikke tvil om at det er et
hinder.
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For næringslivet, myndigheter, politikere og
organisasjoner i Nordland er dette en stor utfordring
som vi må forsøke å gå sammen om for å løse. Vi må
tilby spennende arbeidsplasser, og sikre at vi har
levende og attraktive lokalsamfunn som mennesker
og familier ønsker å bosette seg i, hvor det er
enkelt å bli integrert som innflytter og hvor alle kan
trives. Det er lettere sagt enn gjort, og krever et
stort engasjement, men det finnes det heldigvis
mye av i Nordland.

Vi må samtidig ta med oss at en undersøkelse alltid
vil være et øyeblikksbilde, og denne ble utført før
krigen i Ukraina startet. Blant annet vil faktorer
som økte strøm- og drivstoffpriser, samt tilgang og
priser på råvarer, kunne påvirke virksomheter
fremover.
SMB-barometeret
ser
også
på
hvordan
virksomhetene
jobber
med
bærekraft
og
digitalisering. Her er ikke SMBene i Nordland like
langt fremme i skoen som landet for øvrig. 46
prosent, fem prosentpoeng bak landet ellers, har
bærekraftstiltak. 21 prosent måler og rapporterer
på tiltakene, og tiltakene dreier seg stort sett om
klima og miljø.
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Som i landet ellers, er det liten bevissthet om at
bærekraft handler om tre dimensjoner: Klima og
miljø, virksomhetsstyring og sosiale forhold.

Selv om over halvparten forventer å bidra til positiv
samfunnsutvikling gjennom bærekraftstiltak, er det
langt flere i Nordland enn i landet ellers som
forventer at det kan skape lønnsomhet i
virksomheten. Samtidig tror ingen at det kan gi nye
forretningsmuligheter. Av dem som ikke har
bærekraftstiltak, som jo utgjør flertallet av SMBene
i Nordland, oppgir over halvparten at det er enten
fordi de ikke ser behovet/relevansen, eller fordi er
fornøyde med virksomhetens status på området.

Også
på
digitalisering
ligger
Nordland
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prosentpoeng under landssnittet, med 61 prosent
som har tiltak. Halvparten motiveres av å få
konkurransefortrinn, og 77 prosent forventer at det
skal skape lønnsomhet og effektivisering.
Både innen bærekraft og digitalisering er det mulig
for SMBene i Nordland å dra ut større verdi. Klima
og miljø er viktig, men for å skape attraktive
arbeidsplasser, må vi kunne vise at vi både har en
sunn økonomi og at vi ivaretar en mangfoldig og
inkluderende
arbeidskultur.
Digitalisering
gjennomføres i større grad, men her ser vi muligens
også effekten av mangel på kompetente fagfolk.
Nordland har behov for flere teknologer, i tillegg til
en rekke andre yrkesgrupper.
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Et digitalt næringsliv behøver kompetanse på
området, og her må vi ha en fremoverlent holdning
for å tiltrekke riktig kompetanse.

Det skjer mye spennende i næringslivet i Nordland.
Havnæringen gjør det godt, det skal bygges
batterifabrikk i Mo i Rana som har stort behov for
arbeidskraft, og det er tett samarbeid mellom ulike
aktører for å løse utfordringene vi har.
Virksomhetene tror på fremtidig vekst, og det betyr
at de har tro på å kunne finne arbeidskraft og
kompetanse. Vi må bygge videre på denne
positiviteten for å skape et Nordland der SMBene vil
fortsette å vokse, og at vi skaper samfunn der folk
ønsker å bo og jobbe.

BAROMETER
Nøkkeltall - Nordland

Nøkkeltall
Markedsutsikter

43%
forventer økt
omsetning neste 12 mnd.

50%
forventer stabil
omsetning neste 12 mnd.

7%
forventer redusert
omsetning neste 12 mnd.

64%

31%

6%

forventer økt
omsetning neste 3 år

forventer stabil
omsetning neste 3 år

forventer redusert
omsetning neste 3 år
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Mangel på
kompetanse/
arbeidskraft
største hinder for
positiv utvikling

Nøkkeltall
Bærekraft

46%

21%

har bærekraftstiltak

måler bærekraftstiltak

21%

0%

rapporterer på
bærekraftstiltak

tror bærekraftstiltak kan bidra
til nye forretningsmuligheter
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Jobber i snitt med

1,26
av de tre områdene innen
bærekraft (klima/miljø, sosiale
forhold, virksomhetsstyring)

Nøkkeltall
Digitalisering

61%

8%

14%

7%

har digitaliseringstiltak

rapporterer på
digitaliseringstiltak

måler digitaliseringstiltak

tror digitaliseringstiltak
kan bidra til nye
forretningsmuligheter
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BAROMETER
Markedsutsikter - Nordland

1 av 3 virksomheter forventer økning i investeringsnivå
kommende 12 måneder
● 31 prosent av virksomhetene i Nordland forventer en
økning i investeringsnivået de kommende 12
månedene, mens 8 prosent forventer en reduksjon.
● Resultatene sammenfaller i stor grad med
landsgjennomsnittet.

Hvordan forventer du at din virksomhets investeringsnivå vil
utvikle seg de neste 12 månedene?

Landsgjennomsnitt

Nordland (n=72)

7%

64%

29%

8%

61%

31%

Går ned

Omtrent det samme

Går opp

*Resultatene viser i nærmeste hele prosent. Det medfører at totalen kan avvike fra 100 %.
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SMBer i Nordland forventer en noe større økning i
ansettelser enn på landsbasis
● Virksomhetene i Nordland forventer i høyere grad
enn resten av landet å øke antall ansatte i løpet av
det neste året, selv om forskjellen kun er 5
prosentpoeng.
● Som på landsbasis, er det få som forventer en
nedgang i antall ansatte det kommende året.

Hvordan forventer du at antall ansatte i din virksomhet vil
utvikle seg de neste 12 månedene?

Landsgjennomsnitt

Nordland (n=72)

4%

62%

4%

34%

57%

Går ned

Omtrent det samme

39%

Går opp

*Resultatene viser i nærmeste hele prosent. Det medfører at totalen kan avvike fra 100 %.
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Forventer vekst i omsetning både på kort og lang sikt

Landsgjennomsnitt

8%

49%

43%

Nordland (n=72)

7%

50%

43%

Landsgjennomsnitt

7%

Nordland (n=72)

6%

30%

64%

3 år

● Både for Nordland og for landet som helhet er SMB
mer positive til vekstutsiktene på lengre sikt (3 år)
enn på kortere sikt (12 måneder).

Hvordan forventer du at din virksomhets omsetning vil utvikle
seg neste…

12 måneder

● 43 prosent av virksomhetene i Nordland forventer en
økning i omsetningen på kort sikt (12 måneder) og
64 prosent forventer en økning på lang sikt (3 år).
Dette sammenfaller med resultatene for landet som
helhet.

Går ned

31%

Omtrent det samme

64%

Går opp

*Resultatene viser i nærmeste hele prosent. Det medfører at totalen kan avvike fra 100 %.
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Virksomheter i Nordland ser flere hindringer for positiv
utvikling enn landsgjennomsnittet
● Det er generelt en høyere andel av virksomhetene
i Nordland enn i landet for øvrig som oppgir konkrete
hindringer for positiv utvikling det neste året.
● Den største forskjellen finner vi når det kommer til
mangel på kompetanse/arbeidskraft; mens 35 prosent
av SMBene i Norge opplever dette som en utfordring er
tallet for Nordland 43 prosent.
● I Oslo, som befinner seg i andre enden av skalaen,
opplyser 25 prosent av virksomhetene at mangel på
kompetanse/arbeidskraft vil være et hinder for positiv
utvikling.
● Mange virksomheter i Nordland opplyser også at
koronapandemien fortsatt er en hindring. Det er også
mange som nevner utfordringer knyttet til varelevering
og tilgang på råvarer.*
*Svar på åpent spørsmål om «andre hindringer»
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Hva er det sannsynlig at virksomheten vil oppleve som hinder for
positiv utvikling de neste 12 månedene?
43%

Mangel på kompetanse/arbeidskraft (n=31)

35%
36%

Usikkerhet rundt rammevilkår (skatter, avgifter,
reguleringer) (n=26)

33%
32%

Omfattende rapporteringskrav (n=23)

32%
22%

Klarer ikke møte forventninger knyttet til
bærekraft godt nok (n=16)

Klarer ikke digitalisere godt nok (n=12)

Nordland

18%
17%
19%
Landsgjennomsnitt

*Resultatene viser andelen som svarte «Ja» på spørsmålet.

BAROMETER
Bærekraft - Nordland

21 prosent av virksomhetene i Nordland har målbare
målsetninger for bærekraftstiltak
● 46 prosent av virksomhetene i Nordland
gjennomfører* bærekraftstiltak, og 21
prosent gjennomfører tiltak det rapporteres
på.
● Andelen som gjennomfører tiltak er 5
prosentpoeng lavere enn
landsgjennomsnittet. I Vestland, som
befinner seg i andre enden av skalaen,
ligger gjennomføringsandelen på 58
prosent.
● Det er en lavere andel som gjennomfører
og måler bærekraftstiltak, men andelen
som rapporterer er høyere enn
landsgjennomsnittet.
*har gjennomført, gjennomfører, skal gjennomføre
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Status bærekraftstiltak:
Andel av SMB nasjonalt og i Nordland

GJENNOMFØRER

MÅLER

RAPPORTERER

NASJONALT
(n=1200)

51 %

23 %

17 %

NORDLAND
(n=72)

46 %

21 %

21 %

Bærekraftstiltakene er i hovedsak knyttet til klima og
miljø
● 81 prosent av bærekraftstiltakene er rettet mot
klima og miljø.
● Det er en større andel i Nordland enn på landsbasis
som gjennomfører tiltak rettet mot sosiale forhold.

● Med unntak av resultatene knyttet til «sosiale
forhold» sammenfaller resultatene for Nordland godt
med resultatene for landet som helhet.

Hvilke områder innen bærekraft retter disse tiltakene seg mot?
81%

Klima og miljø (Nordland, n=25)

86%

Sosiale forhold (for eksempel likestilling og
mangfold, utdanning, HMS) (Nordland, n=9)

Forhold knyttet til virksomhetsstyring og etikk (for
eksempel rapportering og åpenhet, arbeid mot
korrupsjon og hvitvask (Nordland, n=5)

Annet (Nordland, n=4)

29%
16%
16%
15%
13%
8%

Nordland

Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.
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Ønske om å ta større samfunnsansvar er den sterkeste
motivasjonen bak tiltakene
● Den sterkeste motivasjonen bak tiltakene er, som
i resten av landet, at virksomhetene ønsker å ta
større samfunnsansvar. Her er andelen i Nordland 9
prosentpoeng høyere enn på landsbasis.

Hva er virksomhetens motivasjon for å iverksette
disse tiltakene?
68%

Vi ønsker å ta større samfunnsansvar
(Nordland, n=21)

59%
16%
16%

● Vi ser derimot at det er en langt lavere andel i
Nordland enn på landsbasis som iverksetter tiltak
fordi kunden forventer det.

Offentlige reguleringer (Nordland, n=5)

● Av andre motivasjonsfaktorer under «Annet» oppgir
virksomhetene at tiltakene kan tiltrekke
arbeidskraft og skape tillit i markedet.

Konkurrentene gjør det (Nordland, n=1)

3%
7%

Forventning fra bankene (Nordland, n=0)

0%
4%

Forventning fra kunder (Nordland, n=2)

Annet (Nordland, n=6)

Nordland

6%
23%

19%
21%
Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.
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Tiltakene er forventet å bidra til positiv samfunnsutvikling
og lønnsomhet for virksomheten
● Akkurat som for resten av Norge er «positiv
samfunnsutvikling» regnet som den viktigste
effekten av bærekraftstiltakene.
● Foruten «positiv samfunnsutvikling» rangerer
Nordland-SMBene «lønnsomhet» høyere enn
gjennomsnittet.
● Ingen i Nordland forventer at tiltakene vil skape nye
forretningsmuligheter.
● Forventet effekt av tiltakene som nevnes under
«Annet» inkluderer bedret konkurranseevne og at
virksomheten blir mer miljøvennlig.

Hva er tiltakene forventet å bidra til?

55%

Positiv samfunnsutvikling (Nordland, n=17)

59%
45%

Lønnsomhet i virksomheten (Nordland, n=14)

36%
23%

Omdømmet til virksomheten (Nordland, n=7)

Annet (Nordland, n=4)
Nye forretningsmuligheter for virksomheten
(Nordland, n=0)
Nordland

28%
13%
11%
0%
12%
Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.
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Virksomhetene uten bærekraftstiltak ser ikke behovet
eller relevansen for tiltak
● Fravær av bærekraftstiltak handler i hovedsak om at
virksomhetene ikke ser behovet, snarere enn at de
opplever at de ikke har forutsetninger/muligheter.
● 13 prosent oppgir at de ikke anser bærekraftstiltak som
viktig. Dette er en høyere andel enn i landet for øvrig.
● 13 prosent mener at de ikke har kapasitet. Også dette er
høyere i Nordland enn i landet for øvrig.

● Ingen oppgir at de ikke besitter den nødvendige
kompetansen, og kun 3 prosent opplever at de ikke vet
hvordan de skal angripe det, eller peker på økonomi som
en faktor.
● Andre årsaker som nevnes under «Annet» handler
i hovedsak om at virksomhetene ikke har tenkt over
problemstillingen.
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Hvorfor iverksetter/planlegger din virksomhet ikke noen
bærekraftstiltak?
Ikke behov / ikke relevant for vår virksomhet
(Nordland, n=16)

42%
46%

Vi er fornøyde med virksomhetens status på
bærekraftsområdet (Nordland, n=5)

13%
17%

Vi anser det ikke som viktig (Nordland, n=5)
Vi har ikke kapasitet (Nordland, n=5)
Vi forstår ikke hvordan vi skal angripe det
(Nordland, n=1)
Vi har ikke økonomi til å gjøre de nødvendige
investeringene (Nordland, n=1)
Vi har ikke kompetanse (Nordland, n=0)
Annet (Nordland, n=8)

Nordland

8%
7%

13%
13%

3%
4%
3%
5%
0%
2%
16%

21%

Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.

4 av 10 virksomheter i Nordland mener de er mer
bærekraftige enn andre aktører i sine respektive bransjer
● 40 prosent av virksomhetene i Nordland mener at de
er mer bærekraftige enn andre aktører i bransjen.
● Flesteparten av virksomhetene mener at de er på
snitt når det kommer til bærekraft.

● Dette gir en gjennomsnittsscore på 3,5 som er litt
lavere enn landssnittet på 3,6.

Hvor bærekraftig anser du din virksomhet i forhold til andre
aktører i bransjen?

18%

5 Veldig bærekraftig (Nordland, n=12)

17%
22%

4 (Nordland, n=15)

35%
54%

3 (Nordland, n=36)

2 (Nordland, n=2)

1 Lite bærekraftig (Nordland, n=2)

43%
3%
3%
3%
1%

Nordland (3,5)

Landsgjennomsnitt (3,6)

*Resultatene viser i nærmeste hele prosent. Det medfører at totalen kan avvike fra 100 %.
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BAROMETER
Digitalisering - Nordland

14 prosent av virksomhetene i Nordland har målbare
målsetninger for digitaliseringstiltak
● 61 prosent av virksomhetene i Nordland
gjennomfører* digitaliseringstiltak, og 8
prosent gjennomfører tiltak som det
rapporteres på.

Status digitaliseringstiltak:
Andel av SMB nasjonalt og i Nordland

GJENNOMFØRER

MÅLER

RAPPORTERER

NASJONALT
(n=1200)

70 %

21 %

13 %

NORDLAND
(n=72)

61 %

14 %

8%

● Gjennomføring, måling og rapportering på
digitaliseringstiltak ligger gjennomgående
lavere i Nordland enn i landet som helhet.

*har gjennomført, gjennomfører, skal gjennomføre
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Virksomheter i Nordland ser på digitaliseringstiltakene
som et konkurransefortrinn
● Halvparten av virksomhetene i Nordland oppgir
«konkurransefortrinn» som en motivasjon bak
digitaliseringstiltakene. Dette er omtrent samme
resultat som for landet som helhet.
● 1 av 5 SMBer i Nordland oppgir at tiltakene ble
iverksatt basert på forventninger fra interessenter,
mens ingen ble påvirket av konkurrenter.
● Av andre motiver under «Annet» er det først og
fremst effektivisering og forenkling av
arbeidsprosesser som går igjen i svarene.

Hva er virksomhetens motivasjon for å iverksette disse tiltakene?

50%

Digitalisering som konkurransefortrinn (Nordland,
n=15)

53%
20%

Forventning fra andre (kunder, leverandører, mm)
(Nordland, n=6)

Konkurrentene gjør det (Nordland, n=0)

21%
0%
7%
40%

Annet (Nordland, n=12)

Nordland

37%

Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.
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Tiltakene er først og fremst forventet å bidra til
lønnsomhet og effektivisering
● Nesten 80 prosent av virksomhetene i Nordland
forventer at digitaliseringstiltakene skal bidra til økt
lønnsomhet og effektivisering. Dette er 7
prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.
● Sammenlignet med landsnittet er det imidlertid en
lavere andel i Nordland som forventer at tiltakene
skal bidra til bedre styringsinformasjon, bedre tilbud
til kundene, eller nye forretningsmuligheter.

Hva er tiltakene forventet å bidra til?
77%

Lønnsomhet/effektivisering i
virksomheten (Nordland, n=23)

Bedre styringsinformasjon (Nordland, n=4)

Bedre tilbud til kundene (Nordland, n=4)

Nye forretningsmuligheter for
virksomheten (Nordland, n=2)

Annet (Nordland, n=5)

Nordland

70%
13%
20%
13%
25%
7%

9%
17%
16%
Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.
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Halvparten av virksomhetene uten digitaliseringstiltak ser
ikke behovet
● Fravær av digitaliseringstiltak handler i hovedsak om
at virksomhetene ikke ser behovet, snarere enn at
de opplever at de ikke har
forutsetninger/muligheter.
● Det er derimot en langt mindre andel som er tilfreds
med status i Nordland, enn i landet for øvrig.
● Det er også en langt høyere andel i Nordland som
mangler økonomi til å gjennomføre tiltak enn hva vi
ser i landet som helhet.

● Ingen av SMBene i Nordland opplever at de mangler
kunnskap, kapasitet eller kompetanse for å
gjennomført tiltak.

Hvorfor iverksetter/planlegger din virksomhet ikke noen tiltak
knyttet til digitalisering?
Ikke behov / ikke relevant for vår virksomhet
(Nordland, n=14)
Vi anser det ikke som viktig (Nordland, n=4)

50%
46%
8%

Vi har ikke økonomi til å gjøre de nødvendige
investeringene (Nordland, n=2)

7%
2%

Vi er fornøyde med virksomheten sin grad av
digitalisering (Nordland, n=2)

7%

Vi forstår ikke hvordan vi skal angripe det
(Nordland, n=0)

0%
1%

Vi har ikke kapasitet (Nordland, n=0)

0%
4%

Vi har ikke kompetanse (Nordland, n=0)

0%
4%

Annet (Nordland, n=6)
Nordland

14%

23%

15%

21%

Landsgjennomsnitt

*Virksomheten hadde mulighet til å velge flere svaralternativer. Summen av svaralternativene vil
derfor overstige 100%.

30

Flertallet mener de er mer eller like digitalisert som
andre aktører i sine respektive bransjer
● Flertallet mener de er mer eller like digitalisert som
andre aktører i bransjen de er en del av.
● Dette sammenfaller godt med landsgjennomsnittet
(snittscore 3,5 for Nordland og 3,5 for Norge som
helhet).
● Det er imidlertid en noe høyere andel i Nordland
som mener de er «lite digitalisert», sammenlignet
med landssnittet.

Hvor digitalisert anser du din virksomhet i forhold til andre aktører i
bransjen?
15%

5 Veldig digitalisert
(n=10)

16%
33%

4 (n=22)

34%
39%

3 (n=26)

37%
6%

2 (n=4)

1 Lite digitalisert
(n=4)

9%
6%
4%
Nordland (3,5)

Landsgjennomsnitt (3,5)

*Resultatene viser i nærmeste hele prosent. Det medfører at totalen kan avvike fra 100 %.
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