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SMB Norge: Undersøkelse om medlemsbedriftenes 
økonomiske situasjon i sluttfasen av pandemien  
SMB Norge-undersøkelse November 2021 
Totalt antall besvarelser: 367 virksomheter 
 
 
HOVEDFUNN FRA UNDERSØKELSEN:  
 
«VI SER FORTSATT STORE UTFORDRINGER I HVERDAGEN TIL 
SMÅBEDRIFTENE – OG OVERRASKENDE MANGE FRYKTER KONKURS OG NY 
NEDSTENGNING» 
 
Økonomi: Dårligere rustet enn før pandemien og 1/5 med konkursfare. 

 
• Over halvparten av bedriftene, hele 55 prosent, vurderer den økonomiske 

situasjonen som fortsatt svak (24%) eller brukbar (31%).   
 
• Hele 4 av 10 bedrifter mener at de er dårligere rustet enn før pandemien, hvor 

12% svarer mye dårligere og 29% dårligere enn i 2019. Kun 15% svarer at de er 
bedre rustet enn før pandemien.   

 
• Rundt 1 av 5 bedrifter har færre ansatte enn før pandemien (19%), og kun 7% har 

flere – mens de fleste (74%) har omtrent like mange. 
 

• Så mange som hver femte bedrift (20%) svarer at faren for konkurs eller 
avvikling fortsatt er til stede! 

 
 

Frykter for ny nedstengning og kostnader til sykefravær 
 

• Over halvparten av bedriftene (54%) frykter for en ny nedstengning av 
samfunnet, og i tillegg er 14% usikre.   
 

• Nærmere halvparten (48%) er bekymret for kostnader knyttet til økende 
koronarelatert sykefravær i bedriften. I tillegg svarer 1 av 10 vet ikke. 

 
• 4 av 10 bedrifter (39%) kjenner ikke til kommunale støtteordninger tilknyttet negative 

konsekvenser av pandemien.   
 

• Halvparten av våre bedrifter (49%) mener det ikke er tilstrekkelig informasjon om 
lokale tiltak eller støtteordninger i sin region.  
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Usikkerhet om koronapass er riktig tiltak nå:  
• Nærmere halvparten svarer at det enten er galt å kreve (19%) koronapass innen 

overnatting/ servering eller at de er usikre (28%). Litt over halvparten (53%) mener 
det er riktig å kreve. 

 
• Det er også todelt på om det er riktig å kreve (49%) koronapass for brukere av 

personlige helsetjenester, eller om det er galt eller usikker (51%).  
 

 
Negative konsekvenser av koronapass 
 
• 1 av 5 ser negative konsekvenser (21%) for egen bedrift ved at lokale eller 

nasjonale myndigheter krever koronapass.  
• Omtrent like mange sier det er positivt (23%). 
 
• Hver fjerde bedrift (24%) melder om at de vil kunne miste kunder ved innføring 

av koronapass lokalt. 
 
• 6 prosent av bedriftene har hatt juridiske utfordringer knyttet til Korona-pandemien.  

 


