
Resultat enkät Alvestas näringsliv om effekterna av
Corona-pandemin
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Sammanfattning enkät- genomförd mellan 10-30 september 2020

• Antal svar var 133 av ca tillfrågade 500 företag 

• 52% av företagen har använt sig av något stöd kopplat till Corona

• 82% av företagen säger att de inte har permitterat någon personal

• 92% säger att de inte planerar att varsla eller permittera personal närmaste 
halvåret

• 23% planerar att nyanställa inom det närmaste halvåret

• 49% av företagen har fått minskat omsättning och 23 % har ökat sin omsättning 
under perioden februari-augusti

• 44% planerar att genomföra nya investeringar det närmaste året.
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9. Om ni svarat minskat/ökat på frågan om omsättning, hur mycket har den ändrats?
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13. Vilka behov av kompetensutveckling har ni framöver? 

48 svar varav 16 stycken svarade att de inte har något behov

”Ledarskapsutveckling”  ”Utbildningar av personal för att stärka konkurrenssituationen” ”Mestadels 
internutbildningar av befintlig personal” ”Montageledare (Byggbranschen)” ”Utbildningar inom riktade IT-
system, samt basutbildning inom logistik” ”Mer marknadsföring”

”Kompetensutvecklingen skaffar vi oss genom våra branschorganisationer och genom samarbete med 
dom Gymnasieskolor som har program varifrån vi hämtar vår nya personal”

”Kompetensutveckling inom livsmedelsverket, miljö och hälsa samt alkoholtillstånd och alkoholhantering” 
”Verktygsmakare Industri” ”Robotisering i några av våra manuella processer”  ”YKB och 
grävmaskinsutbildning” ”Digitala verktyg av olika slag”  ”Avfallsförordningen”

”3D renderingar och filmredigering” ”Ökad IT kompetens” ”Digitalisering” ”Maskiningenjörer och 
verkstadsmedarbetare” ”IT, Data/maskin,kompetens” ”Programmering av stans/lasermaskiner samt 
robotprogrammering, svetsare, vertygsmakare”
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14. Hur kan vi i kommunen och näringslivet samverka ytterligare framöver?

”Tyckte att Vd rådet är en bra start”  ”Lyssna mera på oss småföretagare” ”Är en svår tid 
för oss småföretagare pga. Pandemin”  ”Snabba svar angående ansökningar samt en viss 
förståelse för att allt kan ta längre tid vid vissa önskemål från kommunalt håll”  ”Hålla 
ner kostnader för företagen så alla kan öka/nyanställa/utveckla personal” ”Hjälpa till 
med kompetensutveckling” ”Genom att information delas med jämna mellanrum”

”Att ni utnyttjar de anläggningar som finns inom kommunen för tex konferens. Jag är 
inte säker på att ni alltid vet vilka som finns, vilket förmodligen mest beror på att vi är 
dåliga på att marknadsföra oss... Det gäller såklart även tillverkningsindustrin och 
butiker. Att stötta i så stor utsträckning som det går på hemmaplan. Det som ibland 
hindrar är era upphandlingar som vi små har lite svårt att vara med i och som vi kanske 
inte ens vet att vi kan vara med i”

”Öppen dialog”  ”Minska kostnader som vi i turistbranschen har, typ slopat 
sophämtningskostnad” ”Hjälpa till så att företagen träffas mer i enklare former. Ex var 
Hydrowares ledningsgrupp här idag och fick se hur vi jobbar”  ”Bra respekt för 
företagen”  ”Gynna lokala företag, förbättra allmänbildningen hos yngre”
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14. Hur kan vi i kommunen och näringslivet samverka ytterligare framöver? (forts)

”Det finns alla möjligheter, kommunen och näringslivet borde samarbeta mycket mer, på tjänstemannanivå 
funkar detta hyfsat och det finns en vilja, men både som medborgare och företagare saknar man vilja från 
politiken att ta Alvesta till nya nivåer, Samtal och digitala möten kring tvärkulturella frågor och deras påverkan 
på regionens utveckling”

”Tycker ni jobbar bra med information och träffar, som småföretagare har man dock oftast inte tid att mingla 
omkring på ställen. Men det är nog svårt att ändra på, En plats där företagen kan visa upp sig på”

”I den branschen som vi är verksamma i så är det väldigt stora fasta kostnader för att hålla anläggningen igång 
och för oss är det el & värme. Har man inte beläggning i processerna står man fortfarande med stora 
kostnader som skall hanteras samt att det är ganska tuffa betalningsvillkor för att vara en attraktiv leverantör 
och i dessa tider vi varit med om under våren / sommaren så är man i behov av en kommun som kan vara mer 
marknadsanpassad med tex. ha samma betalningsvillkor som vi har till våra kunder etc. Här ser jag en sak som 
vi behöver jobba igenom och på detta vis säkerställa företagens tillväxt som då genererar en ökad 
arbetsmarknad i kommunen”
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14. Hur kan vi i kommunen och näringslivet samverka ytterligare framöver? (forts)

”För oss som är i IT-konsult branschen är det värt mycket att kommunens industrier vet att vi finns, 
så de inte behöver gå över ån för att hämta vatten. Många konsulter reser in och det är 
hälsosammare både för miljön och andra perspektiv (smittospridning, socialt, etc) att även resonera 
"när-odlat" när det gäller denna typ av tjänster”

”Besök på plats, nätverk, Se till att ni har ordning på ert fastighetsbolag Allbohus när det gäller 
styrning och ledning , vilket är viktigt för vårt verksamhetsområde inom byggrelaterade tjänster och 
fackhandel, Kortare handläggningstider”

”Skapa aktiva nätverk med företagsledarna i kommunen” ”Lobba för att handla från sin kommun och 
att den sänkta arbetsgivaravgiften tas i bruk igen”  ”Inte så nitiska med alla kontroller” ”Se till att 
samhällstjänster finns kvar så det går att ha företag på landsbygden” ”Stöd din lokala handel” 

”Ni på näringsliv gör nog ett bra jobb, det är politikerna som behöver lyssna mer både på oss som 
företagare men också på oss som medborgare. Vi vill utveckla kommunen men politikerna vill ha 
saker på sitt sätt och då går det inte”
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För mer information, synpunkter, frågor eller idèer kontakta:

Ola Agermark, näringslivsansvarig Alvesta Kommun

Telefon 0472-155 00 (direkt)

E-post ola.agermark@alvesta.se


