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Frågeställningar
• Lessebo kommuns

näringsliv präglas av ett
större antal småföretag.

• De som deltagit i
undersökningen finns
inom spridda branscher
men med lite mer tonvikt
på tillverkningsindustrin



• Drygt hälften av de 
företag som svarat har 
tagit del av stödåtgärder 
på grund av Corona

• I huvudsak är det KTA 
(korttidspermittering) 
samt sänkt 
arbetsgivaravgift som de 
har nyttjat



• Strax under ¼ har 
permitterat personal på 
grund av pandemin

• Endast 5 företag av de 40 
som svarat planerar att 
permittera eller varsla 
personal inom det 
närmaste halvåret



• Endast 2 företag av totalt 
40 planerar att nyanställa 
det närmaste halvåret

• 50% av företagen säger 
att deras omsättning 
minskat

• 30% anger oförändrad
omsättning

• 20% anger ökad
omsättning



3 företag har tappat mer än 50% av sin omsättning
10 företag har tappat 30-50% av sin omsättning
12 företag anger oförändrad omsättning
7 företag anger en ökning upp till 20%
1 företag anger en öknining på mer än 20%



• 50% anger att
orderläget/bokningar har 
förbättrats efter
sommaren.

• 50% anger att det inte har 
förbättrats

• ¼ av företagen anger att
de har ställt in eller skjutit
på planerade
inversteringar



• 30 % av företagen anger 
att de planerar för nya 
investeringar inom det 
närmaste året



13. Vilka behov av kompetensutveckling har ni 
framöver?

• Väntar och avvaktar
• Vet ej
• 14 av företagen har angett 

”inget” behov av 
kompetensutveckling

• Oklart
• Inga större behov

• Mältare
• Lagerarbetare
• Inom bioverksamheten
• Vi jobbar på att bli bättre
• Samma som vanligt, inget 

coronarelaterat
• Hög
• Är för gammal för 

utveckling
• Göra webinar och 

livesändning på nätet. Ha 
zoomutbildning



Sammanfattning
• 40 företag har svarat på vår enkät. Av dessa så har ungefär hälften 

nyttjat någon form av stödåtgärder på grund av corona. Den 
stödåtgärd som nyttjats mest är KTA (Korttidspermittering)

• Framtiden ser oviss ut och endast 2 av de 40 företag som svarat ser 
någon form av nyanställning inom det närmaste. 5 av de 40 företagen 
ser istället neddragningar eller permitteringar.

• Detta i kombination med delvis sviktande orderingång gör att läget är 
fortsatt allvarligt för näringslivet i kommunen. Besöksnäringen är 
speciellt hårt drabbad pga allmänna restriktioner som i stort sett belagt 
dem med näringsförbud.

• Positivt är att ungefär 30% av de företag som svarat ändå planerar för 
nya investeringar det närmaste året.
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