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METODE 

Grov oversikt om databaser og bearbeidelsen for fordeling verdiskaping.    

Beregning verdiskaping:      

Verdiskaping ble beregnet som summen av årsresultat (driftsresultat) og lønnskostnad.   

Driftsresultat er valgt i stedet for Årsresultat fordi årsoverskudd i enkelte tilfeller erfaringsmessig 
inneholder ekstraordinære poster som ikke er relevante for verdiskaping i reiseliv. Skjønnsmessig 
kontroll viser at dette i mange tilfeller er riktig vurdering      

Både årsresultat, driftsresultat og endog lønnskostnader er i enkelte regnskap negative tall. Dette er 
det korrigert for:      

• Hvis driftsresultat var negativt, verdiskaping lik lønnskostnad.    
• Hvis sum overskudd og lønn negativ, verdiskaping lik null, ikke negativt.  

        

Verdiskaping fordelt per kommune      

Regnskap lastet ned fra Bisnode for 2015 (for kontroll), 2016 og 2017, bygger på regnskap levert BR. 
Alle tall er på foretaksnivå, ikke fordelt på flere steder, selv om virksomheten er fordelt på flere 
steder.   

Da regnskap ble lastet ned fra Bisnode var kommunetilhørighet for alle årene den samme 
kommunen, altså nåværende kommune fra 01.01.2019.  
F.eks. bedrifter som i 2019 er i Larvik, men tidligere hørte til Lardal, er i Larvik også for 2017 og 2016. 
Kommunesammenslåingen gjort med «tilbakevirkende kraft».      

Foretaksdatabase: databasen som ble bearbeidet for analysen (alle attributter/variabler ble tatt 
med) fra Bisnode      

Dessuten tatt i bruk SSB bedriftsdatabasen, der foretak kan være splittet på geografi og på NACE-
kode og inneholder, i beste fall, antall ansatte per sted og per NACE-kode.   
   

• SSB bedriftsdatabase 2015: organisasjonsnummer, lokalisering (kommune), antall ansatte 
kun for kontroll      

• SSB bedriftsdatabase 2016: organisasjonsnummer, lokalisering (kommune), antall ansatte 
• SSB bedriftsdatabase 2017: organisasjonsnummer, lokalisering (kommune), antall ansatte 

 

       

Problemstilling      



 
 
 

 
Et foretak kan ha flere bedrifter som finnes i forskjellige kommuner. Verdiskaping av foretaket skal 
fordeles mellom kommuner etter antall ansatte.       

Fordeling verdiskaping        

Foretaksdatabasen ble koblet til bedriftsdatabase med organisasjonsnummer.   

Foretakets verdiskaping knyttet til reiseliv ble fordelt mellom kommuner proporsjonalt etter sum 
ansatte for foretaket knyttet til reiseliv.      

Noen foretak hadde verdiskaping for ett år der bedrift ikke var registrert i bedriftsregisteret (dvs. 
ingen ansatte). For disse årene ble verdiskaping fordelt proporsjonelt etter ansatte slik som det var i 
nærmeste år med registrert verdiskaping og ansatte.      

Verdiskaping for foretakene som ikke fantes i bedriftsregisteret, ble tildelt helt til kommunen der 
foretaket registrert.         

Ett eksempel: IKEA      

Ikea har en stor omsetning som foretak som følge av møbelsalget (inkl. telys og servietter). Foretaket 
har bedrift på hvert varehus. NACE-kode er Møbelsalg og Kafeteria. Kafeteria har NACE-kode som 
faller inn under reiseliv (servering). Bedriftsdatabasen er splittet slik at antall ansatte i møbelsalg og 
antall ansatte i kafeteria er skilt. Vi har beregnet verdiskaping i kafeteria etter antall ansatte innen 
kafeteria lik andel ansatte totalt. Deretter er antall ansatte innen kafeteria fordelt geografisk ihht. 
spredningen av varehus. Dermed er verdiskaping for Ikea innen servering redusert til en "brøkdel" av 
samlet verdiskaping.          

Verdiskaping fordelt på segment og nasjonalitet 

For å beregne verdiskaping fordelt på segment og på nasjonalitet, nytter vi ulike forbruks- og 
turistundersøkelser. Disse ta utgangspunkt i personer elle husholdningers forbruk av ulike varer og 
tjenester. Forbruk har sin motpost i virksomheters salg eller omsetning, ikke i verdiskaping. Vi søker 
ad flere veier å fordele forbruket, regner det om til prosent av totalt forbruk og fordeler 
verdiskapingen beregnet under geografisk beregning, med den samme prosenten. 

Dette medfører at det er større usikkerhet knyttet til verdiskapingen innen segment og nasjonalitet, 
enn resultatene som bygger direkte på regnskapsdata.      

Lokalbefolkningen 

Lokalbefolkningens andel av verdiskaping beregnes basert på forbruk i to populasjoner: 

• Husholdninger som er bosatt i regionen (fylket) 
Antall fritidsboliger  

Her betrakter vi hytteeiere som en del av «lokalbefolkningen».  

For folk som er bosatt i regionen henter vi ut konsum i husholdninger etter fylke fra fylkesfordelt 
nasjonalregnskap (Tabell 09391 i SSBs Statistikkbank). Basert på nasjonalregnskapet for hele landet 
(Tabell 09172) beregner vi andeler av følgende tjenestegrupper i husholdningenes samlet konsum: 

• Transporttjenester 
• Restauranttjenester 



 
 
 

 
• Tjenester, kultur og fritid 

For å ta hensyn til at folk bruker en del av slike tjenester på feriereiser (i inn- eller utlandet), legger vi 
bare 90 prosent av husholdningens konsum av disse tjenester til «lokalbefolkningen» i hvert fylke.  

Vi foretar en særskilt, skjønnsmessig justering av beregningene for Oslo og Akershus, fordi vi regner 
med at en del av Akershus-innbyggernes konsum av disse tjenestene kan tilskrives Oslo. Her legger vi 
60 prosent av Akershus-konsum til Akershus. 40 prosent av Akershus-konsumet legges til Oslo og 
kommer da i tillegg til Oslo-innbyggernes eget konsum i Oslo.  

Når det gjelder fritidsboliger, antar vi at en hytte brukes av en husholdning som tilsvarer 
«gjennomsnittshusholdningen» i Norge. Antall fritidsboliger (og dermed antall 
«hyttehusholdninger») er hentet fra Tabell 03174 i SSBs statistikkbank. Vi tar 10 prosent av (hele 
landets) «gjennomsnittshusholdnings» konsum av de relevante tjenestene og ganger det opp med 
antall fritidsboliger i fylket for å få et anslag på hytteeiernes del av «lokalbefolkningens» konsum. 
Beregnet på denne måten utgjør hytteeiernes konsum en veldig liten andel av «lokalbefolkningens 
konsum.  

Reisende etter reiseformål og Norge/utland 

Reisendes andel av verdiskaping beregnes ut ifra registerstatistikk over antall overnattinger på hotell 
og hotellignende overnattingssteder (Tabell 08403 etter reiseformål, Tabell 08402 etter 
Norge/utland), campingplasser (Tabell 08404 etter Norge/utland) og hyttegrender (Tabell 08406 
etter Norge/utland). For reiseformål blir overnattinger på campingplass eller hyttegrender telt som 
feriereisende.  

Statistikk for overnattinger på vandrerhjem er ikke tilgjengelig på fylkesnivå, og antall slike 
overnattinger er så marginale på landsbasis at det ikke ville påvirke resultatene uansett. Vi har derfor 
ikke tatt med overnattinger på vandrerhjem. 

Vi bruker statistikk over gjennomsnittlig forbruk per dag fra Turistundersøkelsen for å beregne 
reisende forbruk. Vi ganger «dagsatsene» med overnattinger for å få et anslag på reisendes forbruk 
på reise. Ut ifra hva som er tilgjengelig gjennom Turistundersøkelsen, kan vi anvende ulike satser for 
ulike grupper av reisende. Forretningsreisende bruker for eksempel omtrent dobbelt så mye per dag 
på reise som feriereisende.     

Transport vs. øvrig reiseliv etter reiseformål og Norge/utland 

Vi har mest tro på statistikk over fordeling etter lokalbefolkning og reisende for reiseliv uten 
transport, da regionalt mønster for forbruk og verdiskaping ligner tilstrekkelig på hverandre. (Det er 
tegn til at Oslo overvurderes i verdiskapingsstatistikk sammenlignet med forbruksberegningene. 
Dette er i tråd med hva vi forventer gitt registering av sysselsatte osv. på sentrale «kontorer» i Oslo.) 

For transport er samlet forbruk alt for lavt sammenlignet med verdiskaping. Vi legger merke til at 
feriereisende oppgir  

Manglende statistikk for 2017 

SSB har ikke ennå publisert fylkesfordelt nasjonalregnskap for 2017. Vi har derfor oppjustert konsum 
i hvert fylke med samme faktor som konsum for hele landet vokste fra 2016 til 2017.  



 
 
 

 
Turistundersøkelsen ble ikke gjennomført i 2017. Vi har oppjustert tall for daglig forbruk med KPI. 


