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Bakgrund
-

Önskemål från kommunernas näringslivsavdelningar om en gemensam företagsenkät för att
få en bild av företagens situation.
1360 svarande, svarsfrekvens på 17 %. Enkäten skickades ut av respektive kommun.
Liknande kommunal, som regional bild
Majoritet fåmansföretagare som mottager enkäten, vilket speglar näringslivsstrukturen.

Information att beakta
Enkäten var öppen mellan 9-22 oktober och flera branscher hade haft en hyfsad sommar och start på
hösten när de svarade. När resultatet av enkäten nu publiceras så har det skett en hel del
förändringar. Smittkurvan i Sörmland har stigit ordentligt och lokala restriktioner infördes 5
november vilket återigen påverkat många företag, deras ekonomi samt anställda. Detta märks
framförallt inom hotell & restaurang, handel samt kultur, nöje och fritid.
Ekonomi
Tittar vi på företagens ekonomiska situation ställdes frågan hur deras ekonomiska situation och
likviditet förändrats under de senaste sex månaderna.

-

Nedbrutet på kommunnivå kan vi se att det är företagen i de mindre kommunerna som
anger att de har utvecklats minst negativt och mer positivt under de senaste sex månaderna

-

Nedbrutet på branschnivå har hotell & restaurang och kultur & nöje högsta negativa andel.
Informations- och kommunikationsverksamhet har hög andel negativt och bara låg andel
positivt

-

Tillverkning har både positivt och negativt. Få av dessa som har stora problem med likviditet

-

Fastighet har stor andel positivt

Personalsituation
Frågor ställdes om företagen hade korttidspermitterat/varslat/sagt upp eller nyanställt under de sex
senaste månaderna.
-

Fler företag anger att de har sagt upp än att de har varslat. Ännu fler har nyanställt.

-

Varsel och uppsägningar har främst drabbat Hotell & restaurang och transport. Viktigt att ha i
åtanke att det är stora skillnader på persontransport och godstransport och hur de påverkats
av pandemin.

-

Transport och bygg har de största andelarna som har nyanställt. Flera av de något större
nyanställningarna (i antalet personer) har dock skett inom tillverkningsindustrin och bygg.

Temperaturmätning
Det ställdes frågor kring hur företagen såg på framtiden där det nedan redovisas medelvärden

Framsyn i branschen
Påstående: Branschen går en ljus framtid till mötes. Hotell & restaurang såg minst positivt på
branschens framtid.
Framsyn i företaget
Påstående: Företaget går en ljus framtid till mötes. Återigen lägst inom hotell & restaurang.
Investeringsbehov
Påstående: Vi kommer att investera i verksamheten framöver. Fastighet, tillverkning och transport
har ett större investeringsbehov. Hotell & Restaurang samt Utbildning kommer i mindre grad att
investera i verksamheten.

Rekryteringsbehov
Vi har ett kraftigt rekryteringsbehov under de kommande sex månaderna. Frågan är ställ med
”kraftigt”. Det kan ha satt sina spår i resultatet som är rätt låg. De som är något mer positiva är Bygg.
Lägst inom Handel, Hotell & Restaurang, utbildning och kultur.

