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Hvem har svart
Utsendt ca.: 690
Svarprosent: 8%
Undersøkelsen er sendt ut i tre omganger:  
Egen e-post, i nyhetsbrev og ekstra 
nyhetsbrev med forlenget frist. 

Besvarelsene representerer bredde både i 
bransjer og bedriftsstørrelser.
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Bedriftenes størrelse



KNF som meningsbærer
Opplever du at vi representerer dine/din 

bedrifts interesser?

Ja Av og til Sjelden Nei Vet ikke

Opplever du at KNF har en tydelig stemme som 
blir lyttet til når vi fremmer medlemmenes 

saker?

Ja Av og til Sjelden Nei Vet ikke

Det er ingen bransjer som 
peker seg ut hverken i 
positiv eller negativ 
retning, men det er de 
minste bedriftene (1-5 
ans.) som er mest 
negative.

De som i størst grad føler 
at KNF ikke blir hørt er 
varehandel.



Hvor viktig er det for din bedrift..
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Rammebetingelser for næringslivet/bransjen din

Deltagelse i våre bransjeforum og nettverk

Å ha et talerør for næringslivet/bransjen din

Svært viktig Viktig Litt viktig Ikke viktig

80% mener det er viktig 
eller svært viktig å ha et 
talerør for 
næringslivet/bransjen.

74% setter våre forum og 
nettverk høyt på lista.

64% mener det er viktig at 
vi jobber med 
rammebetingelser.

For alle disse parameterne 
er det ingen markant 
forskjell på de ulike 
bransjene eller 
bedriftsstørrelsene.



Hva er de 3 viktigste sakene i 2021
Naturlig nok er det 
varehandel og HoReCa
som er mest opptatt av 
handels- og 
sentrumsutvikling.

Når det gjelder 
Industripiloten er det 
industrien, IKT/IoT og 
konsulent/rådgivning som 
peker seg ut.

Det er overraskende få 
som mener støtteordinger
under korona er en viktig 
sak, men av dem som har 
prioritert dette er det 
overvekt av små bedrifter.
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Våre forum og møteplasser

• Det er god kjennskap til våre 
ulike bransje- og fagforum

• Nærmere 60% av 
respondentene har deltatt i ett 
eller flere forum.



Leser du nyhetsbrevet K-nytt?
Nærmere 70% sier at de 
alltid eller ofte leser 
nyhetsbrev fra KNF.

Ja - alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Får ikke



Totalt sett – hvor fornøyd er du med KNF?

Meget fornøyd Fornøyd Hverken/eller

Misfornøyd Svært misfornøyd Vet ikke

76% har oppgitt at de er 
fornøyd eller svært 
fornøyd med KNF sitt 
arbeid. 

De 25% som svarer 
«hverken/eller» eller 
«misfornøyd» er det bare 
små bedrifter.




