En fylkesfordelt oversikt 7. mai

Fylkesfordelt analyse 7. mai (spm. 1)
• For landet sett under ett er
hovedinntrykket fortsatt at det
er stor variasjon i hvordan
bedriftene makter å tilpasse
seg de nye utfordringene. Det
er ingen av fylkene som
rapporterer at bedriftene
tilpasser seg dårlig eller svært
dårlig.
• I Oslo og Nordland har
bedriftene enten klart seg godt
eller svært godt.

Fylkesfordelt analyse 7. mai (spm. 3)

• Vestland er det noen som ser
«mye mørkere» på effekten
av korona-pandemien for
verdiskapingen enn forrige
uke. Fra Rogaland og Møre og
Romsdal meldes om at noen
bedrifter ser «litt mørkere»
på effekten denne uka.

Fylkesfordelt analyse 7. mai (spm. 4)

• For landet sett under
ett opprettholder
nesten halvparten av
virksomhetene mer
enn 75 prosent av sin
normalaktivitet.

Fylkesfordelt analyse 7. mai (spm. 6)
• For landet sett under ett har
over 90 prosent av
virksomhetene verken
permittert eller har planer om å
permittere medarbeidere.
• Kun Troms og Finnmark og
Innlandet har permittert eller
planlegger å permittere
medarbeidere.

En fylkesfordelt oversikt 16. april

Fylkesfordelt analyse 16. april (Spm. 1)
• For landet sett under ett er
hovedinntrykket at det er
stor variasjon i hvordan
bedriftene makter å tilpasse
seg de nye utfordringene, og
at det er en relativt liten
andel som ikke makter å
tilpasse seg. Flere svarer godt
eller svært godt nå enn på
forrige måling.
• Ingen svarer svært dårlig. Det
er noen bedrifter i Trøndelag
som har utfordringer med å
takle situasjonen.
• Enkelte bedrifter i Nordland
har svart de klarer seg svært
godt.

Fylkesfordelt analyse 16. april (Spm. 2)
• For landet sett under ett
er oppfatningen hos
nesten 4 av 5 at
situasjonen er blitt litt
lysere eller uendret
• Det er flere fylker som nå i
størst grad ser uendret
eller litt lysere på
situasjonen.
• Situasjonen oppleves
generelt å ha forverret seg
i størst omfang i Viken

Fylkesfordelt analyse 16. april (Spm. 3)
• For landet sett under ett
opprettholder mer enn en av
tre virksomheter mer enn 75
prosent av sin
normalaktivitet.
• En nesten like stor andel av
virksomhetene har redusert
aktiviteten sin til 50 prosent
eller mindre.
• Møre og Romsdal og Oslo er
de regionene som i minst
grad har redusert sitt omfang
av normalaktivitet.

Fylkesfordelt analyse 16. april (Spm. 5)
• For landet sett under ett har
over 90 prosent av
virksomhetene verken
permittert eller har planer om å
permittere medarbeidere.
• Kun Troms og Finnmark og
Innlandet har permittert eller
har planlegger å permittere
medarbeidere.

En fylkesfordelt oversikt 2. april

Slik du ser det, hvordan har bedriftene dere er i dialog med stort sett maktet
å tilpasse sin forretningsmessige virksomhet til utfordringene som koronapandemien skaper?
Svært godt

Godt

Stor variasjon

Dårlig

• For landet sett under ett er
hovedinntrykket at det er stor
variasjon i hvordan bedriftene
makter å tilpasse seg de nye
utfordringene, og at det er en
relativt liten andel som ikke
makter å tilpasse seg.

Svært dårlig

Landet under ett
Viken
Vestland
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Trøndelag

• Det er bedrifter i Trøndelag og
særlig i Møre og Romsdal som
har utfordringer med å takle
situasjonen.
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• Bedrifter i Innlandet oppleves å
ha tilpasset seg best.

Ser du i dag, sammenlignet med for en uke siden, lysere eller mørkere på
effekten av korona-smitten for verdiskapingen i norsk industri og næringsliv?
Litt lysere

Uendret

Litt mørkere

• For landet sett under ett er
oppfatningen hos nesten
halvparten av respondentene
at situasjonen er blitt mørkere.

Mye mørkere

Landet under ett
Viken

• Det er i Oslo og Vestfold og
Telemark at de i størst grad ser
uendret eller litt lysere på
situasjonen.
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• Situasjonen oppleves generelt å
ha forverret seg i størst omfang
i Trøndelag, mens det er i
Troms og Finnmark at
forverringen oppleves som
mest alvorlig.

Hvor stor del av «normalaktiviteten» overfor kundene gjennomfører din
virksomhet denne uka, sammenlignet med om vi ikke var blitt rammet av
korona-smitten?
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• For landet sett under ett
opprettholder mer enn en av
tre virksomheter mer enn 75
prosent av sin normalaktivitet.

Mer enn 100 %

Landet under ett
Viken
Vestland
Vestfold og Telemark

• En nesten like stor andel av
virksomhetene har redusert
aktiviteten sin til 50 prosent
eller mindre.
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Oslo er den regionen som i
minst grad har redusert sitt
omfang av normalaktivitet.

Har eller planlegger din virksomhet å permittere medarbeidere?
Planlegger foreløpig ikke å permittere medarbeidere

Vurderer i løpet av 1-3 uker å permittere

Planlegger kommende uke å permittere

Har permittert

• For landet sett under ett har
fire av fem virksomheter ikke
permittert eller planlegger å
permittere medarbeidere.

Landet under ett
Viken
Vestland
Vestfold og Telemark
Trøndelag

• Av de som har permittert
medarbeidere er det størst
andel i Rogaland og Agder.
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Rogaland
Oslo
Nordland

• Andelen som vurderer å
permittere er desidert størst i
Viken.
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