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Omsetning

Ansatte Verdiskaping

Kjøp av varer 

og tjenester

Indirekte verdiskapning mv. 

hos norske leverandører 

(ringvirkninger)

Indirekte skattebidrag

Direkte 

skattebidrag

Finansierer 

lærere

Ringvirkningsmodellen
Verdiskaping defineres i denne rapporten som selskapets driftsresultat og lønnen de betaler sine ansatte.

Brutto verdiskaping (GVA i basisverdi) = driftsresultat (EBITDA) + lønnskostnader.

Direkte ringvirkninger: 

Selskapsskatt og 

arbeidsgiveravgift fra bedriften, 

samt personskatt fra de ansatte.

Indirekte ringvirkninger:

Innkjøpene fra alle 

underleverandører, korrigert for 

import, gir flere jobber, økt 

omsetning og nye ringvirkninger 

som finansierer velferd.

En bedrift skaper både 

direkte og indirekte 

ringvirkninger



601
mrd. 
kroner i 

velferdsbidrag*

3

4 500
mrd. 
kroner i 

produktinnsats

1,94 
mill. 

arbeidsplasser

2 325
mrd.

kroner i samlet
verdiskaping

Kilde: NyAnalyse 2020 * selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og personskatt 

Verdiskaping fra bedrifter i Norge
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9
offentlige 
forsvars-
budsjett

Private bedrifter 
står for 

70 %
av sysselsettingen

2
offentlige 

helse-
budsjett

Kilde: NyAnalyse 2020 * selskapsskatt, arbeidsgiveravgift og personskatt 

3
offentlige 

utdannings
-budsjett

Velferdsbidrag
fra bedriftene 

tilsvarer

40 %
av inntektene i 
statsbudsjettet

Velferdsbidrag fra bedriftene



DNB bidrar 
med 

458 mrd. kr
i utlån til små- og 

mellomstore 
bedrifter
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Ringvirkninger i

Trøndelag



Verdiskaping i Trøndelag

Kilde: NyAnalyse 2020

135 mrd. 
kroner i samlet 

verdiskaping i 

2019

+29 mrd.
fra 2018

Trøndelag er Norges femte 

største fylke når det kommer til 

samlet verdiskaping 

og Trondheim er Norges sjette 

mest verdiskapende kommune 

(82 mrd kr).

Etter Rogaland og Oslo, er 

Trøndelag fylket med høyest 

verdiskaping per sysselsatt.

Trøndelag er også et av fire 

fylker med vekst i antall 

sysselsatte fra 2018 til 2019 og 

et av fylkene med høyest 

prosentvis vekst i verdiskaping  

samme periode (27%).

!



Verdiskaping i Trøndelag

Kilde: NyAnalyse 2020. *snitt GVA

5,3 mill.
direkte

verdiskaping 

per bedrift*

4,8 mill.
indirekte

verdiskaping 

per bedrift*162 900
sysselsatt i 

privat sektor

4,5
indirekte bidrag 

antall sysselsatte 

per bedrift

6,3
direkte bidrag 

antall sysselsatte 

per bedrift



8 747

sykepleiere

138 642

fødsler

7 493

lærere

19 464

høyere 

utdanningsplasser

24,5

milliarder 

kroner

i totalt 
skattebidrag

Lorem ipsum dolor

sit amet, vim vocent

feugait fabellas no. 

Repudiare

Lorem ipsum dolor

sit amet, vim vocent

feugait fabellas no. 

Repudiare

Ringvirkninger

Velferdsbidrag

22 357

barnehageplasser

33 670

skoleplasser i 

grunnskolen

Visste du at…

Det største totale 

skattebidraget er det 

bank og finans som har

Kilde: NyAnalyse 2020

Skatter og avgifter fra bedriftene og 
bedriftenes ansatte finansierer 

velferdsgoder som kommer 
samfunnet til gode. Velferdsbidraget 

fra bedrifter i Trøndelag kan for 
eksempel finansiere følgende:



924 143 

datamaskiner

726 854 

sykler

9 801 515 

frisørbesøk

Ringvirkninger

Kjøpekraft

14 446 

elbiler

4 976 154 

netter på 

høyfjellshotel

38,81 

milliarder 

kroner 
i total kjøpekraft er 

nok til å dekke kjøp av:

28 126 087 

tacomiddager

Kilde: NyAnalyse 2020

Gjennom å lønne ansatte skaper 

bedriftene kjøpekraft. 

Denne kjøpekraften bidrar til ytterligere 

verdiskaping og arbeidsplasser. 

Summen av kjøpekraften som skapes i 

Trøndelag er nok til å dekke kjøp av 

følgende varer/tjenester: 



DNB bidrar med 

24,2 mrd. kr
i utlån til bedrifter 

i Trøndelag

Kilde: DNB Utlånsportefølje september 2020



Verdiskaping i Stjørdal

Kilde: NyAnalyse 2020

5,2 mrd. 
kroner i samlet 

verdiskaping i 

2019



Verdiskaping i Stjørdal

Kilde: NyAnalyse 2020. *snitt GVA

4,1 mill.
direkte

verdiskaping 

per bedrift*

6,5 mill.
indirekte

verdiskaping 

per bedrift*9 300
sysselsatt i 

privat sektor

5,4
indirekte bidrag 

antall sysselsatte 

per bedrift

7,2
direkte bidrag 

antall sysselsatte 

per bedrift



464 

sykepleiere

7 359 
fødsler

398

lærere

1 033 

høyere 

utdanningsplasser

1,3

milliarder 

kroner

i totalt 
skattebidrag

Lorem ipsum dolor

sit amet, vim vocent

feugait fabellas no. 

Repudiare

Lorem ipsum dolor

sit amet, vim vocent

feugait fabellas no. 

Repudiare

Ringvirkninger

Velferdsbidrag

1 187 

barnehageplasser

1 787 

skoleplasser i 

grunnskolen

Skatter og avgifter fra 

bedriftene og 

bedriftenes ansatte 

finansierer 

velferdsgoder som 

kommer samfunnet til 

gode. 

Velferdsbidraget fra 

bedrifter i Stjørdal 

kan for eksempel 

finansiere alt her!

Kilde: NyAnalyse 2020



66 667  

datamaskiner

52 434 

sykler

707 071 

frisørbesøk

Ringvirkninger

Kjøpekraft

1 042 

elbiler

358 974 

netter på 

høyfjellshotel

2,8

milliarder 

kroner 
i total kjøpekraft er 

nok til å dekke kjøp av:

2 028 986 

tacomiddager

Kilde: NyAnalyse 2020

Gjennom å lønne ansatte skaper 

bedriftene kjøpekraft. 

Denne kjøpekraften bidrar til ytterligere 

verdiskaping og arbeidsplasser. 

Summen av kjøpekraften som skapes i 

Stjørdal er nok til å dekke kjøp av 

følgende varer/tjenester: 
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Vedlegg 
















