
TILLVÄXTBAROMETERN 2020

Positiva tongångar från företagen om 2020
Varje år sedan 2014 har vi på Ängelholms Näringsliv ställt frågor till vårt nätverk om 
hur man ser på de lokala tillväxtförutsättningarna de kommande 12 månaderna.

God tillväxt förutspås
Termometern för 2020 är åtta grander 
varmare än 2019 med sina 42 grader och 
överträffas endast av rekordåret 2018 
när tempen var 57 grader. Har företagen 
rätt kommer med andra ord årets tillväxt i 
Ängelholm vara mycket god. -100
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I vår tillväxttermometer väger vi samman företagens planer för ekonomisk tillväxt, investeringar och 
anställningar. Termometern går från minus 100 (inga företag tror på ekonomisk tillväxt eller planerar att 
genomföra investeringar och eller anställa) till plus 100 (alla företag tror på ekonomisk tillväxt eller planerar 
att genomföra investeringar och eller anställa).

Upplevda hinder för tillväxten
Det finns även upplevda hinder för tillväxten. 
26% upplever att hård konkurrens är det 
största hindret, tätt följt av begränsad tillgång 
på arbetskraft (16%). 12% upplever att det 
är brist på egen tid som hindrar och 11% ser 
Myndighetsregler som ett hinder för den egna 
tillväxten.
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Tillväxten i det egna företagandet Planerade investeringar

Tillväxten i Ängelholm Planerade anställningar

Tron på den egna förmågan till tillväxt är 6 procent högre än 2019. 8% fler planerar att genomföra inversteringar jämfört med 2019

Tron på den totala tillväxten i Ängelholm är lika hög som 2019. 10% fler planerar att öka sina anställningar jämfört med 2019
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Lilla tillväxtbarometern grundar sig i en webbenkät skickad 
till Ängelholms företag under januari 2020. Enkäten hade 
180 svarande. Kontakta gärna oss om du har frågor!
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Har ditt företag påverkats av 
Coronaviruset?

Om ja, på vilken sikt bedömer 
du att ni påverkas? 

28% av de svarande uppger att de påverkats medan 41% ej påverkas (31% Vet ej). Av de som påverkats 
svarar 54% att effekterna förväntas vara kortsiktiga (upp till 6 månader). 35% ser såväl kort- som 
långsiktiga effekter och 4% ser endast långsiktiga effekter (mer än 6 månader).

Åtgärder för att undvika smittspridning
22% av Ängelholmsföretagen vidtar också interna 
åtgärder. Vanligast förekommande åtgärder är införande 
av reserestriktioner för medarbetare till riskområden 
(25%), men även restriktioner för deltagande i större 
möten och förändrade leveransrutiner till kunder nämns 
av enstaka svaranden.

Coronaviruset ger märkbar påverkan på företagen
Med anledning av Coronavirusets framfart i världen har vi ställt frågor till företagen 
i Ängelholm. Så här blev resultatet.

Så påverkas företagen
Hur företagen påverkas skiljer sig så klart åt 
beroende på bransch och storlek. Vanligast 
effekter hos Ängelholmsföretagen är inställda 
resor (38%) och försenade leveranser (38%). 
Även börsens volatilitet påverkar (8%) och 
flera svarande påverkas av minskad rörlighet 
bland kunder och för sig själva.
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Om den uppdaterade undersökningen
Denna undersökning kompletterar Lilla 
Tilllväxtbarometern och låg i fält mellan 27/2 och 
4/3 2020. 93 svar inkom. Kontakta oss för mer info.
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