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Undersøkelse for virksomheter

i Osloregionen
19. mars 2021

134 Totalt antall svar

Fullstendige svar: 77



Info om resultatene til undersøkelsen:
• Resultatene fra den engelske og norske undersøkelsen er slått sammen
• 134 bedrifter gjennomførte hele eller deler av undersøkelsen. 
• Spørsmål 1, 8 og 15 er hovedspørsmål. Om virksomheten svarte ja på en 

av disse har de fått seks oppfølgingsspørsmål. 
• F.eks på spørsmål 2, står det at 30 virksomheter har besvart, og 104 

hoppet over. 104 inkluderer de 92 virksomhetene som svarte nei på 
spørsmål 1, og dermed ikke har fått spørsmål 2. 

• 14 virksomheter svarte bare på spørsmål 1



SP1: Har din virksomhet behov for å rekruttere internasjonalt talent det

kommende året? (høykompetent arbeidskraft fra utlandet)

Besvart: 134    Hoppet over: 0
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SP2: Har virksomheten allerede noen internasjonalt ansatte?

Besvart: 30    Hoppet over: 104
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SP3: Hvorfor har virksomheten behov og/eller ønske om å rekruttere fra

utlandet?

Besvart: 31    Hoppet over: 103
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SP4: Har virksomheten nok informasjon om hvordan man kan/bør 

rekruttere fra utlandet?

Besvart: 30    Hoppet over: 104
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rekruttere fra utlandet?
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SP5: Har virksomheten et "onboarding" program for internasjonalt 

ansatte (språkkurs, hjelp til å finne bosted osv)?

Besvart: 30    Hoppet over: 104
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SP6: Har virksomheten den språkkompetansen som trengs for 

videreutvikling av virksomheten og markedet?

Besvart: 28    Hoppet over: 106
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SP7: Hvordan kan aktører i hovedstadsregionen bidra for å tiltrekke

virksomhetene internasjonalt talent?

Besvart: 28    Hoppet over: 106
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virksomhetene internasjonalt talent?
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SP7: Andre ideer

• Forenkle prosesser, øke forutsigbarhet, gode kontaktpunkt så man ikke blir skremt av nettsider og skjema etc

• Most resources regarding life in Norway are in Norwegian. Also, resources to set-up a life in Norway are in Norwegian (banks for getting

bank ID, finn to find housing, altinn, skattetaten, brønnøysundregistrene, helsenorge).

• none of the above. Education and academic environment hires new faculty from other countries because of their specific competence

• Norge er i utgangspunktet en utpost og et land for spesielt interesserte. Vi må spesielt få frem fordelene ved å bo i Norge. Norge kommer 

svært godt ut på praktisk talt alle FN- og andre internasjonale rangeringer når det gjelder livskvalitet inkludert "World Happiness Index". Dette 

må brukes for det det er verdt. Vi rekrutterte en nyutdannet PhD med svært spesiell  kompetanse fra New Zealand. Han valgte Norge og 

Oslo-regionen fremfor San Francisco som var det andre reelle alternativet. Begrunnelsen var livskvalitet.  

• Vi bruker som regel vårt internasjonale nettverk



SP8: Har din virksomhet behov for å tiltrekke seg investeringer for å økt 

utvikling det kommende året?

Besvart: 120    Hoppet over: 14
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utvikling det kommende året?
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SP9: Har Covid-19 påvirket inntektsgrunnlaget til din virksomhet siden 

mars 2020?

Besvart: 39    Hoppet over: 95

0= Svært negativt 5= Ingen endring 10= Svært positivt



SP9: Har Covid-19 påvirket inntektsgrunnlaget til din virksomhet siden 

mars 2020?

Besvart: 39    Hoppet over: 95

0= Svært negativt 5= Ingen endring 10= Svært positivt



SP10: Har virksomheten de senere årene utviklet nye forretningsmuligheter

(tjenester, varer eller andre muligheter) som trenger investeringer?

Besvart: 39    Hoppet over: 95



SP10: Har virksomheten de senere årene utviklet nye forretningsmuligheter
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SP11: Har virksomheten tatt kontakt med banker, investeringsselskaper

eller andre om investeringer de siste tre årene?

Besvart: 38    Hoppet over: 96
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eller andre om investeringer de siste tre årene?
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 Innovasjon Norge



SP12: Hva er den største barrieren for å kunne få internasjonale

investeringer?

Besvart: 37    Hoppet over: 97



SP12: Hva er den største barrieren for å kunne få internasjonale

investeringer?

Besvart: 37    Hoppet over: 97

• Ikke aktuelt
• Ikke interessert i å ha eksterne 

investorer
• Slike ting ordnes gjerne sentralt 

av konsernet
• Vet ikke
• Vi har valgt å ikke hente 

investeringer fra utlandet. 




SP13: Hva er de beste argumentene for at internasjonale investorer bør 

satse på norske bedrifter? (åpent svar)

• De internasjonale bedrifter må kommer til oss og gi oss sjanse for a se hva vi de små bedrifter kan bidra til samfunnet og økonomi. 

• De vil få mye mer for pengene enn andre marked. 

• Etisk, miljøvennlig, pålitelig forretningskultur.

• Flate organisasjonsstrukturer, effektive bedrifter der "empowered" ansatte sørger for å løse oppgavene uten å bli fortalt hva som skal gjøres

• Growing Sectors

• Høy kompetanse. Kapitaleffektive organisasjoner. Stort sett lite byråkrati og papirarbeid.

• Høy talentbase og godt sikkerhetsnett for grundere. 

• IA

• If familiar with Norwegian language, the resources to navigate the Norwegian system are good. In addition, Norwegian companies working on innovation have access to 
favourable public funding in the country, meaning that an investor can match their capital with public funding.

• kompetanse

• Kompetanse i  Norge   Bærekraft/ grønn utvikling 

• Konkurransen fra norske investorer er liten

• Kreativitet, soliditet og god forretningsskikk.

• Kvalitet i produkter/løsninger, innovativ industri, trygt, forutsigbare økonomiske og politiske forhold, miljø og klima fokusert, svært godt helsesystem

• kvalitet over kvantitet

• Low valuations

• Lønnsomt, stabile markeder, bærekraft

• Mange norske bedrifter har et teknologisk forsprang, Norge er et stabilt land og vi er forutsigbare og ærlige.

• Norge er et trygt land og bedrifter her har, som regel, høye krav til å følge etiske retningslinjer

• Stabil økonomi i makro. Storbyregioner i vekst.

• Stabilt og forutsigbart

• Sterke miljøer innen energi, eiendom og tech. Gode støtteordninger for norske selskaper gjør at de kan ta produktutviklingen langt og redusere risiko før internasjonale 
investerer, samt at investeringen kan matches av støtte fra Innovasjon Norge etc. for større effekt.

• Teknologi i verdensklasse, billig strøm og fornybare skogressurser

• Unik kombinasjon av norsk design og miljøvennlige produkter

Oppsummering: pålitelig, forutsigbar og stabil økonomi og politikk. Det er høy verdi på investeringer og god lønnsomhet. Fokus på 
miljø og bærekraft i virksomhetene, det er høy kompetanse og det er høy kvalitet i produktene og tjenestene

Besvart: 24    Hoppet over: 110



SP14: Hvordan kan aktører bidra til å tiltrekke utenlandske investeringer

til virksomheter i hovedstadsregionen?

Besvart: 38    Hoppet over: 96



SP14: Hvordan kan aktører bidra til å tiltrekke utenlandske investeringer

til virksomheter i hovedstadsregionen?

Besvart: 38    Hoppet over: 96

• IA
• Relevante møteplasser
• Vet ikke
• Vi trenger masse drahjelp for å sette 

Norge/regionen på kartet. Vi er 
foreløpig for små og sliter med å få 
frem fordelene. Men må huske at vi 
kan oppfattes som arrogante for vi 
har det så bra her - det må man 
huske på i kommunikasjonen.



SP15: Har din virksomhet internasjonale eiere?

Besvart: 110    Hoppet over: 24
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SP16: Hvilke fordeler med investeringer i Norge mener du internasjonale

eiere er klar over?

Besvart: 23    Hoppet over: 111
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market leaders 
(maritime, seafood)



SP17: Mener du det er andre komparative fortrinn som bør vektlegges 

ovenfor internasjonale eiere? (åpent svar)

• Det er vanlig å tenke på Norge som et land med dyr arbeidskraft. For høyt utdannede resurser er dette ikke et helt 
rettvisende bilde. Startlønnen i Norge er høyere, men for høykompetent arbeidskraft med noen års erfaring, er lønsnivået i 
Norge ganske konkurransedyktig ettersom lønnsstigen er ganske flat her. 

• Sterke fag og forskningsmiljøer innen flere bransjer. 
• Tillit til hverandre
• IA
• Gode språkferdigheter og en internasjonalt rettet økonomi. Svært digitalisert samfunn.

Besvart: 5 Hoppet over: 129



SP18: Hvilke langsiktige muligheter for virksomheter i 

hovedstadsregionen bør kommuniseres til internasjonale eiere?

Besvart: 21    Hoppet over: 113
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SP19: Har virksomheten fått noen indikasjoner at de internasjonale eierne 

vil flytte virksomheten ut av Norge?

Besvart: 22    Hoppet over: 112
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Ja: High taxes, lack of talent, work ethic not conducive to scalability



SP21: Hvilke fordeler er viktigst å markedsføre ovenfor internasjonale eiere

om investeringer til virksomheter i hovedstadsregionen ?

Besvart: 20    Hoppet over: 114
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SP23: Hvilken sektor tilhører din virksomhet?

Besvart: 77    Hoppet over: 57
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SP24: Hvor mange ansatte har din virksomhet?

Besvart: 77    Hoppet over: 57
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SP25: Vil du beskrive din virksomhet som en startup?

Besvart: 77    Hoppet over: 57
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SP26: Hvilket arbeidsspråk har din bedrift?
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