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BEDRIFTENE ANSETTER IGJEN  
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ALL-TIME HIGH I SOGN  
OG FJORDANE  
Forventningene til sysselsetting  
og etterspørsel drar opp optimismen 
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Nå kommer jobbene!
Vestlandsindeks 1/2018 viser økt optimisme blant 
Vestlandets bedriftsledere. Forventninger om økning i 
investeringer, sysselsetting, etterspørsel og særlig 
lønnsomhet bidrar til at forventningsindeksen går opp 
for andre kvartal på rad, og med det når sitt høyeste 
nivå siden andre kvartal 2013. Den økte fremtidsopti-
mismen har fått fotfeste på tvers av næringsgrupper, 
der særlig bygg- og anleggsbransjen og overnatting- 
og serveringsvirksomhet bidrar positivt.

Resultatindeksen har gått noe tilbake de to siste 
kvartaler, men oppgangen i forventningsindeksen 
predikerer at den nedadgående trenden er i ferd med 
å snu. Nedgangen i resultatindeksen kommer etter en 
lengre periode der vestlandsbedriftene har rapportert 
økende vekst, og indeksens nivå er fremdeles høyt. 
Videre viser Vestlandsindeks 1/2018 at bedrifter med 
mer enn halvparten av omsetningen knyttet til 

petroleumsnæringen melder om oppgang i både 
resultat- og forventningsindeksen. Økt lønnsomhet 
som følge av økt oljepris og bedrede konkurransevilkår 
grunnet svak kronekurs kan bidra til å forklare den 
positive utviklingen og optimismen i 
petroleumssektoren. 

Forventninger om økt sysselsettingsvekst det neste 
halvåret er et annet tydelig signal på at vestlands-
økonomien vil styrke seg ytterligere. Andelen bedrifter 
som forventer økt sysselsetting er nå på sitt høyeste 
nivå siden oljebremsen. Særlig næringsgruppene 
forretningsmessig tjenesteyting, overnatting- og 
serveringsvirksomhet samt industri, kraft og oljeutvin-
ning venter å bidra til økt jobbskaping på Vestlandet 
det neste halvåret.

Fakta om Vestlandsindeks  
Vestlandsindeks er en kvartalsvis temperaturmåler for 
næringslivet på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken 
Vest i samarbeid med Respons Analyse, og ble første 
gang presentert februar 2012. Dette er den 25. utgaven 
av Vestlandsindeks, og undersøkelsen ble gjennomført 
blant 700 bedrifter i perioden 19. februar til 5. mars 
2018. 

Bedriftene er tilfeldig utvalgt med to eller flere 
ansatte, fordelt på 200 bedrifter i Rogaland, Hordaland 
og Møre og Romsdal og 100 i Sogn og Fjordane. 
Respondentene blir spurt om viktige indikatorer som 
blant annet etterspørsel, sysselsetting, investering 

og markedsutsikter de tre foregående månedene og 
hvordan de forventer at utviklingen skal bli neste halvår. 
Vestlandsindeks kan være mellom 0 og 100. Et tall 
over 50 indikerer at bedriftene har et positivt syn på 
den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et 
tall under 50 indikerer pessimisme. For første kvartal 
2018 viser Vestlandsindeks en resultatindeks på 60,3 
og en forventningsindeks på 67,1. Resultatindeksen 
viser bedriftenes opplevelse av markedssituasjonen 
de siste tre måneder mens forventningsindeksen viser 
bedriftenes forventninger til markedssituasjonen de 
neste seks måneder. Tilsvarende tall for første kvartal 
2017 var 60,5 og 65,7.

FORVENTNINGS- OG RESULTATINDEKS
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Resultatindeks Forventningsindeks

Vestlandsindeks 1/2018*

*  Forventningsindeksen er skjøvet to kvartaler fram for bedre illustrere sammenhengen mellom Vestlandsbedriftenes opplevelse av markeds
situasjonen de siste tre måneder og forventninger til markedssituasjonen de neste seks måneder. Historisk har forventningsindeksen vært en god 
ledende indikator for resultatindeksen.
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Resultatindeksen viser hvordan bedriftene på 
Vestlandet har opplevd den økonomiske situasjonen 
de siste tre måneder. I Vestlandsindeks 1/2018 
fortsetter resultatindeksen den moderate nedgangen 
man så forrige kvartal. Underindeksene for etterspør-
sel og investeringer går opp, mens nedgangen i 
sysselsetting og lønnsomhet bidrar til å trekke den 
totale resultatindeksen ned til 60,3, fra 61,0 forrige 
kvartal. Spesielt overnatting- og serveringsvirksomhet 
bidrar med større negativ sesongmessig variasjon enn 
tidligere, og også bygg- og anleggsbransjen har 
opplevd en mer dempet situasjon. Det er naturlig at 
en svakere utvikling i boligmarkedet gjennom fjoråret 
har lagt en demper på markedet for nyboligprosjekter.  

Forventningsindeksen viser hvilke forventninger 
vestlandsbedriftene har til den økonomiske situasjo-
nen de neste seks måneder. Vestlandsindeks 1/2018 
viser at den positive utviklingen i forventningsindeksen 
man så forrige kvartal holder frem inn i 2018 og man 
ser en oppgang fra 65,9 i fjerde kvartal 2017 til 67,1. 
Med det når indeksen sitt høyeste nivå siden andre 
kvartal 2013. Legger vi den historiske predikerbarheten 
forventningsindeksen har hatt for resultatindeksen til 
grunn, indikerer dette at man vil se en stigning i 
resultatindeksen de kommende kvartaler. Bygge- og 
anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting, 
jordbruk, skogbruk og fiske, samt overnattings- og 
serveringsvirksomhet bidrar til den økte optimismen, 
mens eiendom- og finansnæringen synes å være 

preget av nedbremsingen i boligmarkedet og er 
eneste næringsgruppe i utvalget som har nedjustert 
forventningene inn i 2018. Samtlige underindekser 
bidrar til den positive utviklingen, der særlig utsikter til 
økt lønnsomhet bidrar til å trekke forventningsindek-
sen opp. 

Ser man nærmere på forventningsindeksen og knytter 
den opp mot andel av omsetning knyttet til olje- og 
gass relatert virksomhet, rapporterer  bedrifter med 
høy eksponering mot petroleumsnæringen om 
markant økning i forventningsindeks de to siste 
kvartalene. Økt oljepris har bidratt til å øke lønnsom-
heten i bransjen, mens kronekursen har holdt seg lav 
og dermed gitt gode konkurransevilkår for eksportbe-
drifter. Dette har bidratt til at bedrifter med mer enn 
50 % av omsetningen knyttet til olje- og gass relatert 
virksomhet nå viser seg å ha en høyere forventningsin-
deks enn bedrifter skjermet for næringen for første 
gang siden andre kvartal 2014. Den økte optimismen 
underbygges av oppjusterte anslag for petroleumsin-
vesteringer for 2018 i SSBs investeringstelling, som 
indikerer vekst i petroleumsinvesteringene for første 
gang siden slutten av 2013. 

Resultat- og forventningsindeks

FORVENTNINGSINDEKS FORDELT ETTER ANDEL AV 
OMSETNING I OLJE- OG GASS RELATERT VIRKSOMHET
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ANDEL SOM FORVENTER Å ØKE INVESTERINGER 
NESTE 6 MND MOT OLJEAVHENGIGHET
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FORVENTNINGSINDEKSENS UNDERINDEKS FOR 
INVESTERINGER MOT BEDRIFTENES OMSETNING
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Oljerelaterte bedrifter forventer å investere mer frem enn bedrifter utenom oljen

Det er bedriftene med høy omsetning som forventes å investere mer fremover

Investeringsnivået legger grunnlaget for fremtidig 
økonomisk vekst og sysselsetting. Vestlandsindeks 
1/18 viser at investeringsforventningene for det neste 
halvåret går opp. Særlig bedrifter eksponert mot 
olje- og gassektoren rapporterer om økt optimisme, 
der 38 % av bedrifter med mer enn 50 % av 
omsetningen i olje- og gassrelatert virksomhet 

forventer økte investeringer de neste seks månedene. 
Forventningsindeksens underindeks for investeringer 
viser at det i hovedsak er større foretak med mer enn 
100 millioner i omsetning eller 25 ansatte som bidrar 
til oppgangen i investeringsforventningene.

Investeringer

Vestlandsindeks 1/2018 viser at resultatindeksens 
underindeks for sysselsetting har en moderat 
nedgang fra 53,2 til 51,6. Den nedjusterte sysselset-
tingsveksten viser seg igjen i SSBs tall for sesongjus-
tert arbeidsledighet (AKU) som steg 0,1 prosentpoeng 
fra oktober til november, og holdt seg uendret i 
desember.

Forventningsindeksens underindeks for sysselsetting 
går derimot opp for andre kvartal på rad, fra 55,7 til 
56,6, og når med det sitt høyeste nivå siden andre 
kvartal 2014. Særlig større bedrifter med mer enn 100 
millioner i omsetning eller 25 ansatte, samt bedrifter 
med mer enn 50 % av omsetningen knyttet til olje- og 
gass relatert virksomhet melder om økte sysselset-
ningsforventninger, mens små- og mellomstore 

Sysselsettingen går lysere tider i møter
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bedrifter samt bedrifter skjermet fra petroleumssekto-
ren har sysselsettingsforventninger på nivå med 
forrige kvartals målinger. 

Utsiktene til økt sysselsettingsvekst er særlig tydelig i 
Sogn og Fjordane, der forventningsindeksens 
underindeks for sysselsetting går markant opp for 
andre kvartal på rad.  Utviklingen sammenfaller i stor 
grad med framtidsutsiktene i overnatting- og 
serveringsnæringen, der en fremdeles svak krone 
bidrar til forventninger om en god høysesong for 
turisme. Bedrifter i Hordaland og Rogaland melder 
også om en oppgang i sysselsettingsforventningene, 
mens Møre og Romsdal har en marginal nedgang fra 
forrige kvartal. 

Samtidig er den forventede økningen i sysselsetting i 
stor grad knyttet til bransjer med store sesongvariasjo-
ner, og petroleumsnæringen. Forskningsprosjektet 
«The State of Norwegian Entrepreneurship» ved 
Handelshøyskolen BI påpeker at i perioden 2003-2014 
ble en av tre nye arbeidsplasser i Norge skapt i 
nyetablerte bedrifter med mindre enn 10 ansatte. 
Dette tilsvarer samme netto jobbskaping som hele det 
etablerte næringslivet.  Vestlandsindeks 1/2018 viser 
at denne gruppen rapporterer om investering- og 
sysselsettingsforventninger på et lavere nivå enn blant 
de større, etablerte bedriftene. I så måte vil et viktig 
grep for å oppnå videre jobbskaping på Vestlandet 
være tilrettelegging for nettopp mindre bedrifter i 
vekstfasen.

NETTO ANDEL SOM FORVENTER Å ØKE ANTALL 
ÅRSVERK DE NESTE 6MND FORDELT PÅ FYLKER

23%
24%
26%

19%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Q4 17 Q1 18

Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal

NETTO ANDEL SOM FORVENTER Å ØKE ANTALL 
ÅRSVERK DE NESTE 6 MND MOT ANDEL OMSETNING 
KNYTTET TIL OLJE- OG GASSRELATERT VIRKSOMHET
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og gassrelatert virksomhet
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FORVENTNINGSINDEKSENS UNDERINDEKS FOR 
SYSSELSETTING MOT ANTALL ANSATTE
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Forventningsindeksens underindeks for sysselsetting mot antall ansatte

Hva er de viktigste næringene på Vestlandet om 30 år?

I Vestlandsindeks 1/2018 har vi spurt vestlands-
bedriftene hvilke tre næringer de mener vil være 
viktigst for Vestlandet om 30 år. 46 % mener olje og 
gass fremdeles vil være blant Vestlandets viktigste 
næringer også om 30 år, en nedgang på 18 prosent-
poeng fra tilsvarende måling fjerde kvartal 2013. De 
nedjusterte forventningene til petroleumssektoren 
svares med tilsvarende økt optimisme knyttet til 
havbruk og fiske, som 64 % mener vil være blant 

Vestlandet viktigste næringer om 30 år, mot 45 % i 
2013.

Med tanke på at sjømatnæringen i 2016 utgjorde om 
lag 1,8 % av verdiskapingen (målt i fastlands-BNP), 
mens petroleumssektoren sto for 14,2 % av verdiska-
pingen, indikerer dette betydelige omstilling i begge 
sektorer i årene som kommer.  

Vestlandet om 30 år
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Sogn og Fjordane er fylket som melder om størst 
oppgang i forventningsindeksen, og når med det sitt 
høyeste nivå i Vestlandsindeksens historie. Hordaland 
og Møre og Romsdal bidrar også til den økte optimis-
men, mens Rogaland er eneste fylke med negativ 

utvikling i forventningsindeks etter den kraftige 
oppgangen vi så i Vestlandsindeks 4/2017.

Sogn og Fjordane 
Forventningsindeksen for Sogn og Fjordane har en 
kraftig oppgang fra forrige kvartals måling på 64,3 
opp til 69,7, og når med det sitt høyeste nivå i 
Vestlandsindeksens historie. Alle underindeksene 
bidrar til den økte optimismen. Særlig forventningene 
til sysselsetting og etterspørsel, som også når sine 
historiske toppunkt, bidrar sterkt til den positive 
utviklingen.

Rogaland 
Forventningsindeksen for rogalandsbedriftene ender 
på 66,3 ned fra 68,8. Med det nedjusteres den 
kraftige optimismen rapportert i Vestlandsindeks 
4/2017 noe. Nedgangen drives av nedjusterte 
forventninger til etterspørsel, lønnsomhet og 
investeringer, mens underindeksen for sysselsetting 
går marginalt opp fra forrige kvartals måling. 

Hordaland 
Bedriftsledere i Hordaland melder om økte forventnin-
ger etter to foregående kvartaler med nedgang i 
forventningsindeksen og ender på 67,3, opp fra 64,5. 
Optimismen viser seg igjen i alle underindeksene der 
særlig etterspørsel og lønnsomhet bidrar til den 
positive utviklingen. 

Møre og Romsdal 
Også bedriftslederne i Møre og Romsdal melder om 
økt optimisme for de neste seks måneder der 
forventningsindeksen ender på 66,8, opp fra 64,6. 
Forventning om økt lønnsomhet, etterspørsel og 
investeringer bidrar til de positive framtidsutsiktene, 
mens sysselsettingsforventningene ligger om lag på 
samme nivå som ved forrige kvartal. 

Høyeste optimisme noensinne for Sogn og Fjordane

FORVENTNINGSINDEKS FOR FYLKENE
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Forventningsindeks for fylkene
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