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Status for næringslivet i Vestfold og Telemark (august 2020) 
 

Næringslivet i fylket har vært hardt rammet av konsekvensene Covid-19 pandemien har brakt med 

seg. Næringslivet i fylket har bremset ned for å møte denne krisen. Bedriftene forteller at de har 

prioritert redusering av utgifter og utsettelse av investeringer. Det offentlige har gjort denne 

nedbremsingen mulig for bedriftene å bære. Denne strategien har gitt næringslivet trygghet gjennom 

krisen, men det bidrar samtidig til at bedriftene har satset mest på defensive tiltak til nå. 

Blant bedriftene som har besvart undersøkelsen har 1 av 5 ansatte blitt permittert hittil i år og 12% 

av omsetningen hittil i år er tapt. Hele 42% av bedriftene opplever seg rammet av generell svikt i sine 

markeder. Likevel opplever bedriftene at det går bedre nå enn det gjorde i mai. Det er bare 3-4% av 

næringslivet som opplever å stå i fare for konkurs. Tidligere under krisen opplevde mange flere 

bedrifter dette som en reell mulighet. 

Videre ut året forbereder bedriftene seg på å måtte permittere ytterligere 6% av arbeidsstokken, og 

forventer fortsatt reduserte inntekter på nivå med året til nå. Totalt for året tror bedriftene at tapet 

av inntekter vil ligge på et sted mellom 10-17%. 

På lang sikt er bedriftene mer optimistiske. De ser for seg at både omsetning og sysselsetting vil ta 

seg opp igjen fra 2021, og være på nivå med 2019 eller bedre.  

Bedriftene peker på de rause offentlige ordningene som viktig årsak til at de klarer seg midt oppe i 

krisen. Endring av permitteringsregler, utsettelse og delvis reduksjon av skatter og avgifter samt gode 

kompensasjonsordninger har vært viktige bidrag til at bedriftene holder seg flytende. 

Bekymringsfullt er det derimot at bedriftene i liten grad våger å investere i framtiden. Det er relativt 

få bedrifter som benytter seg av de rause ordningene det offentlige har satt i verk for å bidra til 

finansiering og rådgiving for eksisterende bedrifter som vil utvikle seg.   

Resultatene indikerer at næringslivet i Vestfold og Telemark står i fare for å gå glipp av muligheten til 

omstilling denne krisen kan gi.   
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Tilstandsrapport om næringslivet i Vestfold og Telemark 
Undersøkelse august 2020 om situasjonen for bedrifter 

Vestfold og Telemark Fylkeskommune har i samarbeid med Telemark Næringshage satt i gang en 

omfattende undersøkelse av tilstanden i næringslivet etter 5 måneder med Covid-19. Undersøkelsen 

ble sendt ut til bedrifter i august 2020. Denne rapporten presenterer resultatene fra undersøkelsen. 

Rapporten tar først for seg overordnede temaer som opplevelse av situasjonen, forventninger til 

utvikling videre, permitteringer, oppsigelser, og fare for konkurs. Videre går rapporten dypere inn i 

hvordan de ulike elementene varierer mellom ulike bransjer og kommuner. Til slutt presenterer 

rapporten bedriftenes opplevelse av smittevernsrestriksjoner, støtteordninger og tiltak de selv har 

gjort for å møte situasjonen.  

1. Generelt om undersøkelsen 
Undersøkelsen er sendt ut til 3276 bedrifter i Vestfold og Telemark i løpet av august 2020. Tallene i 

denne rapporten er basert på svar fra 706 bedrifter. Totalt antall svar gitt var 721, men 15 svar ble 

ekskludert fra datagrunnlaget. E-post ble benyttet som kontaktmetode. Det var totalt 1783 bedrifter 

som åpnet invitasjonen på e-post. Svarandelen var 40% for bedrifter som leste invitasjonen og 22% 

av alle bedrifter invitert. Totalt representerer bedriftene som har svart 8454 arbeidsplasser. 

Bedriftene som har svart oppgir å ha total omsetning i 2019 på 21,4 mrd. kr.

Oversikt over antall bedrifter som har svart i 

hver kommune: 

Vestfold og Telemark 706 

Bamble 10 

Drangedal 31 

Fyresdal 11 

Færder 30 

Hjartdal 5 

Holmestrand 15 

Horten 70 

Kragerø 23 

Kviteseid 28 

Larvik 51 

Midt-Telemark 25 

Nissedal 8 

Nome 7 

Notodden 15 

Porsgrunn 54 

Sandefjord 74 

Seljord 26 

Siljan 2 

Skien 65 

Tinn 9 

Tokke 21 

Tønsberg 100 

Vinje 26 

Oversikt over antall bedrifter som har svart i 

ulike bransjer: 

Alle Bransjer 706 

Annen tjenesteyting 101 

Bergverksdrift og utvinning 4 

Bygge- og anleggsvirksomhet 142 

Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting 21 

Finansiering og forsikring 3 

Forretningsmessig tjenesteyting 43 

Helse- og sosialtjenester 13 

Industri 60 

Informasjon og kommunikasjon 40 

Jordbruk, skogbruk og fiske 15 

Kraftforsyning 7 

Kultur, underholdning og fritid 29 

Off.adm., forsvar, sosialforsikring 2 

Omsetning og drift av fast eiendom 22 

Overnattings- og serveringsvirks. 57 

Transport og lagring 23 

Undervisning 10 

Vann, avløp, renovasjon 3 

Varehandel, bilverksteder 111 
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2. Generell opplevelse av situasjonen 
Et viktig spørsmål for å kunne vurdere situasjonen i næringslivet er hvordan bedriftene generelt 

opplever virkningene av Covid-19 smitteverntiltak. Er ting på bedringens vei i næringslivet eller blir 

det stadig verre? 

En effektiv måte å få et innblikk i dette er å spørre bedrifter direkte om deres opplevelse av om 

situasjonen er bedre nå enn den var for en stund tilbake. Vi spurte derfor alle bedriftene om hvordan 

de opplevde situasjonen nå i forhold til situasjonen i mai 2020. 

Resultater presenteres normalt bare basert på antall bedrifter som har gitt ulike svar. Dette gir et 

unyansert bilde fordi størrelsen på bedriftene varierer mye. Et mer nyansert svar får man dersom 

man vekter bedriftenes svar ut ifra hvor mange ansatte de har eller hvor stor omsetning de har. I 

oversiktene fordelt på bransjer og kommuner har vi valgt å presentere resultatene vektet mot antall 

ansatte fordi dette kan sies å være viktigst i et samfunnsperspektiv. 

2.1. Opplevelse av situasjonen nå i forhold til i mai 2020 

Resultatene viser at gjennomsnittet av bedriftene i Vestfold og Telemark synes det går noe bedre nå 

enn i mai. 41% av antall bedrifter sier det går bedre nå enn i mai mot 13% som sier det går dårligere. 

De vektede svarene viser at bedrifter med høy omsetning varierer mer i sine svar. Bedrifter som 

representer 43% av omsetningen er positive mot 21% negative. Bedrifter med mange ansatte opplever 

i større grad at det går bedre. Arbeidsgiverne til 47% av ansatte sier det går bedre nå enn i mai. 

 

 

 

Svaralternativ Antall bedrifter Ansatte i bedriftene Omsetning i bedriftene 

Mye bedre nå enn i mai 88 853  kr 1,52 mrd. 

Bedre nå enn i mai 199 3159  kr 7,78 mrd. 

Som i mai 324 3392  kr 7,72 mrd. 

Verre nå enn i mai 69 847  kr 3,60 mrd. 

Mye verre nå enn i mai 26 204  kr 0,76 mrd. 

SUM 706 8454  kr 21,38 mrd. 

 

  



   

Tilstandsrapport næringslivet Vestfold og Telemark 2020 Side 5 av 19  

2.2. Opplevelse av situasjonen i ulike bransjer 

Vi ser i resultatene at opplevelsen av situasjonen varierer mellom bransjene. I noen bransjer går det 

tydelig bedre nå enn i mai. Av overnattings- og serveringsvirksomheter sier arbeidsgiverne til 87% av 

de ansatte at det går bedre nå enn i mai. I bygg og anlegg og industrien går det gjennomsnittlig noe 

bedre nå enn i mai. Dette er et viktig signal tatt i betraktning at disse to bransjene representerer over 

40% av de ansatte i undersøkelsen. Jordbruk, skogbruk og fiske er en bransje hvor vi ser en klar 

negativ trend hvor arbeidsgiverne til 46% av de ansatte sier at situasjonen er dårligere nå enn i mai. 
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2.3. Opplevelse av situasjonen i ulike kommuner 

Vi ser i resultatene at opplevelsen av situasjonen varierer mellom kommunene. I kommuner som 

Bamble, Hjartdal, Nissedal og Porsgrunn opplever arbeidsgiverne for de aller fleste ansatte at 

situasjonen er bedre nå enn i mai. I Porsgrunn alene sier arbeidsgiverne til 949 ansatte (82%) at 

situasjonen er bedre nå. I kommuner som Holmestrand, Kragerø, Larvik og Tønsberg er opplevelsen 

mer lik slik den var i mai. Siljan skiller seg negativt ut hvor arbeidsgiver til de fleste ansatte opplever 

situasjonen verre enn i mai, men dette må ses i lys av svært få antall svar. 
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3. Fare for konkurs 
I møte med de strenge smitteverntiltakene som ble innført fra mars 2020, har mange spurt seg om 

dette vil føre til mange konkurser blant sårbare bedrifter. Ifølge statistikk fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB) var det åpnet konkurs for 73 AS/ASA i Vestfold og Telemark 2. kvartal 2020 mot tilsvarende 59 i 

2019. Et viktig spørsmål vi derfor stilte bedriftene var om de stod i fare for konkurs. Bedriftene kunne 

videre differensiere svarene sine på hvor nært forestående denne trusselen var.  

Resultatene blir presentert først ved antall bedrifter i fare for konkurs. Deretter presenteres hvor 

mange ansatte, og hvor stor omsetning det er i bedriftene som står i fare for konkurs. Resultater 

fordelt på bransje blir presentert med antall ansatte i bedriftene i fare for konkurs. Det velges her å 

ikke presentere fare for konkurs fordelt på kommuner da dette kan gi innsikt i konkurransesensitiv 

informasjon for kommuner med få antall svarende bedrifter. 

3.1. Fare for konkurs for bedrifter i Vestfold og Telemark 

Resultatene viser at 7% av bedriftene opplever å være i fare for konkurs. De nyanserte resultatene 

viser at det hovedsakelig er mindre bedrifter som opplever fare for konkurs. De som står i fare for 

konkurs representerer 3% av omsetningen og 4% av ansatte i undersøkelsen. Dette viser likevel at 

bedrifter med omsetning på totalt kr 551 mill. og 354 ansatte står i fare for konkurs i 2020 bare blant 

bedriftene som har svart på denne undersøkelsen. 

 

Ikke fare for 
konkurs 93 %

Innen 1 md 1 %
Innen 3 md 1 %

Innen 2020 5 %

I fare for konkurs
7 %

Antall bedrifter i fare for konkurs

Svaralternativ Antall bedrifter Omsetning i bedriftene  Antall ansatte i bedriftene 

Ikke fare for konkurs 655  kr 20,83 mrd. 8101 

Innen 1 md 5  kr 12 mill. 15 

Innen 3 md 9  kr 255 mill. 167 

Innen 2020 37  kr 285 mill. 172 

SUM 680  kr 21,38 mrd. 8454 
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3.2. Fare for konkurs i ulike bransjer 

Ved å se på konkursfaren fordelt på bransjer ser vi at de fleste bransjer har et lavt antall ansatte som 

er utsatt for konkursfare. Av bransjene er det bare industrien som har et relativt stort antall ansatte 

utsatt for konkurs. I industrien er 10% av de ansatte i fare for konkurs blant bedriftene som har svart 

på undersøkelsen. 
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4. Arbeidsplasser, permitteringer og oppsigelser 
Som del av ordningene som skulle redusere de negative konsekvensene av smitteverntiltak ble 

regelverk og kompensasjonsordninger for permitteringer av ansatte endret. Kort sagt ble det enklere 

for arbeidsgivere å permittere, og la ansatte stå permittert over lengre tid. Dette ble gjort for å 

forhindre at disse ansatte skulle bli oppsagt, og slik skape en stor vekst i arbeidsledighet og videre 

utenforskap. 

Vi har spurt bedriftene i Vestfold og Telemark om hvor mange de har måttet permittere og si opp 

hittil i år, og hvor mange de forventer å måtte permittere og si opp videre i 2020. Videre har vi spurt 

om forventningen på lang sikt i antall arbeidsplasser i deres bedrift som konsekvens av Covid-19. 

Resultatene blir først presentert i totale antall permitteringer og oppsigelser fordelt i perioden fra 

mars-juli 2020, deretter fra august 2020 og ut året. Deretter blir dette presentert fordelt på bransjer 

og kommuner. Til slutt presenteres forventningene til antall arbeidsplasser på lang sikt. 

4.1. Permitteringer og oppsigelser i 2020 

Som vi kan se fra resultatene oppgir bedriftene at de hittil i år har måttet permittere 19% og si opp 

1% av sine ansatte. Dette tilsvarer 1587 permitterte og 124 oppsagte. Videre forventer arbeidsgiverne 

å måtte ytterligere permittere 6% og si opp 2% av sine ansatte videre i 2020. Dette tilsvarer 534 

permitterte og 140 oppsagte blant bedriftene som har svart. 

 

 
 

Antall ansatte Permitteringer nødvendig Oppsigelser nødvendig 

Hittil i 2020 (mars-juli) 8578 1587 124 

Videre i 2020 (august-desember) 8454 534 140 
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4.2. Permitteringer og oppsigelser videre i 2020 fordelt på bransje 

Vi ser av resultatene at det i de fleste bransjer ikke er forventninger til å måtte permittere og si opp 

mange ansatte. Unntakene er innenfor kultur, underholdning og fritid samt overnatting og 

servingsvirksomhet. I disse to bransjene forventes det å måtte permittere henholdsvis 26% og 27%. 

I overnatting og servering forventes det i tillegg å måtte si opp 7% av de ansatte. 
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4.3. Permitteringer og oppsigelser videre i 2020 fordelt på kommune 

I oversikten fordelt på kommuner ser vi at det ikke er noen av kommunene som skiller seg særlig ut med 

tanke på forventing til permitteringer og oppsigelser. Vi ser at Kviteseid kommune med 17% har den 

høyeste forventede andelen av permitteringer videre i 2020. 
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Påvirkning av Covid-19 på arbeidsplasser videre i 2020
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4.4. Forventinger til arbeidsplasser på lang sikt 

Som vi ser, er forventningen til antall arbeidsplasser i bedriftene på lang sikt gjennomsnittlig ganske 

nøytral, men med en liten negativ overvekt. Det kan likevel påpekes at ved vekting av omsetning i 

bedriftene tyder det på at bedrifter med høy omsetning har mer negative forventninger enn hos 

bedrifter med lavere omsetning. I svarene sier bedrifter som representerer 33% av omsetningen at de 

forventer færre arbeidsplasser på sikt mot tilsvarende 12% som tror på flere arbeidsplasser. 

 

 

Svaralternativ Antall bedrifter Ansatte i bedriftene Omsetning i bedriftene 

Mange flere arbeidsplasser 9 169  kr 0,26 mrd. 

Noen flere arbeidsplasser 57 772  kr 2,38 mrd. 

Uendret 498 5238  kr 11,57 mrd. 

Noen færre arbeidsplasser 123 2112  kr 6,87 mrd. 

Mange færre arbeidsplasser 19 163  kr 0,30 mrd. 

SUM 706 8454  kr 21,38 mrd. 
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5. Omsetning og bortfall av inntekter 
En av de tydeligste effektene av smitteverntiltakene som ble iverksatt mars 2020 var at bedriftene 

opplevde bortfall av inntekter. Noe av dette skyldtes stengte virksomheter. Men generell svikt i 

markeder var også noe mange bedrifter rapporterte om tidlig i etterkant av tiltakene. 

Derfor har vi spurt bedriftene om hvordan Covid-19 har påvirket deres inntektsgrunnlag. Vi har spurt 

hvordan inntektsgrunnlaget er påvirket fra mars fram til juli 2020, og hvordan de ser for seg 

inntektsgrunnlaget fra august og ut året. Bedriftene ble også spurt om hvordan de forventer 

påvirkning på inntektsgrunnlaget i 2020 i sin helhet. Dette har vi delt i to ulike scenario. Bedriftene 

har svart på forventet inntektsgrunnlag i hele 2020 både i verste fall og i beste fall. Om det er det 

verste eller beste scenarioet som blir tilfelle vil påvirkes av en rekke faktorer, men ved å vite om disse 

yttergrensene er det lettere å lage prognoser innenfor noen sannsynlige sikkerhetsmarginer. Vi har 

videre spurt om hvordan bedriftene generelt vurderer påvirkningen av Covid-19 på deres 

inntektsgrunnlag på lang sikt etter 2020. 

Resultatene presenteres først for inntektsgrunnlaget hittil i 2020 og forventet videre ut året. Dette 

presenteres overordnet med vekting av antall ansatte og omsetning i bedriftene. Deretter 

presenteres de to ulike scenarioene for inntektsgrunnlag i 2020 samlet. Dette presenteres 

overordnet med vekting på antall ansatte og omsetning i bedriftene. Til slutt presenteres 

forventingene til inntektsgrunnlaget på lang sikt  

5.1. Påvirkning på inntektsgrunnlag hittil i 2020 

I resultatene ser vi at 57% av antall bedrifter har opplevd reduksjon i inntektsgrunnlaget. Disse 

bedriftene representerer 60% av de ansatte i undersøkelsen og 62% av omsetningen. Beregnet omfang 

på bortfallet av inntekter hittil i år er 12% eller totalt kr 2,6 mrd. på årsbasis for bedriftene som har 

svart på undersøkelsen. Positivt er det at 14% av bedriftene har opplevd økte inntekter i 2020. 

 

 

 

 

 

 

  



   

Tilstandsrapport næringslivet Vestfold og Telemark 2020 Side 14 av 19  

Svaralternativ Antall bedrifter Ansatte i bedriftene Omsetning i bedriftene 

Økte inntekter 98 1337  kr 3,86 mrd. 

0% 207 2132  kr 4,36 mrd. 

1-10% 113 1817  kr 6,71 mrd. 

11-20% 81 964  kr 2,12 mrd. 

21-30% 78 898  kr 1,38 mrd. 

31-40% 28 796  kr 1,20 mrd. 

41-50% 24 130  kr 182 mill. 

51-60% 20 144  kr 961 mill. 

61-70% 16 50  kr 38 mill. 

71-80% 15 39  kr 123 mill. 

81-90% 9 25  kr 33 mill. 

91-100% 17 122  kr 426 mill. 

SUM 706 8454  kr 21,38 mrd. 

5.2. Påvirkning på inntektsgrunnlag videre i 2020 

I resultatene ser vi at 55% av antall bedrifter forventer reduksjon i inntektsgrunnlaget videre i 2020. 

Disse bedriftene representerer 59% av de ansatte i undersøkelsen og 60% av omsetningen. Beregnet 

omfang på forventet bortfall av inntekter videre i 2020 er 12% eller totalt kr 2,6 mrd. på årsbasis for 

bedriftene som har svart på undersøkelsen. Positivt er det at 11% av bedriftene forventer økte 

inntekter videre i 2020. 

 

Svaralternativ Antall bedrifter Ansatte i bedriftene Omsetning i bedriftene 

Økte inntekter 78 1113  kr 3,16 mrd. 

0% 243 2331  kr 5,53 mrd. 

1-10% 122 2072  kr 6,58 mrd. 

11-20% 87 764  kr 1,33 mrd. 

21-30% 51 1220  kr 1,48 mrd. 

31-40% 33 372  kr 1,51 mrd. 

41-50% 19 180  kr 237 mill. 

51-60% 16 123  kr 799 mill. 

61-70% 13 87  kr 211 mill. 

71-80% 13 44  kr 89 mill. 

81-90% 8 8  kr 15 mill. 

91-100% 23 141  kr 448 mill. 

SUM 706 8454  kr 21,38 mrd. 
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5.3. Påvirkning av inntektsgrunnlag i 2020 samlet 

Som vi kan se er det en viss forskjell mellom det bedriftene ser for seg som det beste og det verste 

mulige scenarioet for inntektsgrunnlaget i 2020. I beste fall forventer 54% av bedriftene reduserte 

inntekter og 14% ser for seg økte inntekter totalt i 2020. I verste fall forventer 66% av bedriftene 

reduserte inntekter og 10% ser da for seg økte inntekter. Prognosen forventer en samlet reduksjon 

av inntekter på totalt 17% i 2020 i verste fall og 10% i beste fall. Dette tilsvarer henholdsvis kr 3,7 

mrd. og kr 2,2 mrd. bare for bedriftene som har svart på undersøkelsen.  

 

 

Inntektsreduksjon 
i 2020 samlet 

I BESTE FALL I VERSTE FALL 

Antall 
bedrifter 

Ansatte i 
bedriftene 

Omsetning i 
bedriftene 

Antall 
bedrifter 

Ansatte i 
bedriftene 

Antall  
bedrifter 

Økte inntekter 101 1298  kr 3,77 mrd. 71 1072  kr 3,34 mrd. 

0% 220 2333  kr 5,00 mrd. 168 1466  kr 3,30 mrd. 

1-10% 141 2227  kr 7,18 mrd. 84 1154  kr 3,83 mrd. 

11-20% 95 1405  kr 2,07 mrd. 113 1725  kr 4,29 mrd. 

21-30% 48 614  kr 1,29 mrd. 83 1090  kr 2,34 mrd. 

31-40% 30 198  kr 511 mill. 64 1085  kr 1 mrd. 

41-50% 19 64  kr 154 mill. 32 462  kr 1 mrd. 

51-60% 16 129  kr 842 mill. 20 52  kr 134 mill. 

61-70% 11 25  kr 53 mill. 18 108  kr 852 mill. 

71-80% 10 25  kr 34 mill. 20 84  kr 211 mill. 

81-90% 5 25  kr 82 mill. 13 31  kr 41 mill. 

91-100% 10 111  kr 397 mill. 20 125  kr 419 mill. 

SUM 706 8454  kr 21,38 mrd. 706 8454 kr 21,38 mrd. 
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5.4. Forventning til inntektsgrunnlag på lang sikt 

Vi kan se at bedriftene generelt ser positivt på utviklingen av inntektsgrunnlaget på lang sikt. 39% av 

bedriftene tror at inntektsgrunnlaget etter 2020 vil være bedre enn i 2019. 28% tror 

inntektsgrunnlaget vil være dårligere. Vi ser ut ifra oversikten at bedrifter med stor omsetning er noe 

mer positive til inntektsgrunnlaget på lang sikt. Noen bransjer ser lysere på framtidsutsiktene enn 

andre. For eksempel i bransjen informasjon og kommunikasjon forventer 84% økte inntekter på lang 

sikt (vektet mot omsetning).  

 

 

 

Svaralternativ Antall bedrifter Ansatte i bedriftene Omsetning i bedriftene 

Mye bedre enn i 2019 63 428  kr 0,69 mrd. 

Bedre enn i 2019 213 2961  kr 8,28 mrd. 

Som i 2019 235 2471  kr 6,66 mrd. 

Dårligere enn i 2019 146 2153  kr 4,79 mrd. 

Mye dårligere enn i 2019 49 441  kr 0,96 mrd. 

SUM 706 8454  kr 21,38 mrd. 
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Informasjon og kommunikasjon (kr 1,19 mrd.)

Jordbruk, skogbruk og fiske (kr 1,12 mrd.)
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Forventning til inntektsgrunnlag på lang sikt
(Fordelt på bransje vektet omsetning i bedriftene)
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6. Restriksjoner, støtteordninger og tiltak 
Myndighetene har helt siden det ble nødvendig å iverksette strenge smitteverntiltak hatt et stort 

behov for innsikt i hvordan disse påvirker næringslivet. Videre har det vært et stort behov for å vite 

hvilke tiltak og støtteordninger bedriftene opplever nytte av. Det er og av stor interesse å vite hvilke 

tiltak bedriftene selv iverksetter for å møte situasjonen. 

Vi har derfor spurt bedriftene om disse temaene for å kunne gi en pekepinn til beslutningstakere om 

hvordan dette oppleves for bedriftene. 

Resultatene presenteres basert på antall bedrifter som oppgir å ha blitt rammet av ulike 

smitteverntiltak, hatt nytte av ulike støtteordninger og iverksatt ulike tiltak selv.  

6.1. Restriksjoner som har rammet bedriftene 

Vi ser av resultatene at flest bedrifter opplever å være rammet av begrensning i antall personer som 

kan møtes. Vi ser samtidig at 42% av alle bedrifter svarer at de opplever generell svikt i marked. 13% 

av bedriftene har svart at de har opplevd å bli pålagt stengt. 28% av bedriftene har opplevd å ha 

ansatte i karantene.  
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6.2.  Støtteordninger og offentlige tiltak bedriftene har hatt nytte av 

Vi ser av resultatene at hele 36% av bedriftene opplever å ha nytte av endrede permitteringsregler. 

Det peker på at dette var et nødvendig tiltak, men peker også på mulige utfordringer videre når 

permitteringsordningene må revurderes. På samme måte kan utsatte og reduserte avgifter være et 

nyttig verktøy, men kan bli en utfordring for bedriftene på lang sikt. 30% av bedriftene sier de har hatt 

nytte av utsatte og reduserte avgifter. 

 

6.3. Tiltak bedriftene har gjennomført 

Resultatene viser at tiltakene flest bedrifter har iverksatt er reduksjon av kostnader (46%) og økt bruk 

av hjemmekontor (45%). Det er flere bedrifter som er forsiktige enn de som satser. 32% av bedriftene 

sier de har redusert investeringer mens bare 15% av bedriftene har satset på utviklingsarbeid. 
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