
TILLVÄXTBAROMETERN 2021Lilla Med frågor om pandemins påverkan

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. När pandemin bröt 
ut i fjol adderade vi ett antal tilläggsfrågor om hur våra lokala företag påverkas. Bilden som 
undersökningen ger är blandad. Vissa företag har drabbats, andra gynnats.

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).

Totalt sett har tillväxtförväntningarna bland de svarande 
svalnat. Samtidigt planerar 47% av de svarande att 
investera och 28% att öka sin personalstyrka under det 
kommande året. Sammanfattningsvis kan vi konstatera 
att vi ännu inte är ute ur pandemins grepp men att 
positiva effekter av vaccinationsprogrammet kan 
skönjas ”runt hörnet”.
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Svalare temperatur i år
För 2021 svalnar temperaturen med 11 grader, från 
42 till 31. Den sammanlagda tillväxttempen är därmed 
tillbaka på 2019 års nivå (34).

Fortsatt oro för pandemins påverkan är såklart en 
bidragande orsak, men glädjande nog kan vi skönja 
en ljusning i jämförelse med hösten 2020.  Fortfarande 
upplever 42% av de svarande en lägre efterfrågan 
än normalt men siffran minskar med 6% jämfört med 
hösten 2020. Samtidigt ökar andelen som upplever 
högre efterfrågan än normalt med 2% till 23% av de 
svarande.
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Om vi bortser från pandemins påverkan är de största 
upplevda tillväxthindren hård konkurrens (19%) och 
brist på egen tid (19%) tätt följt av begränsad tillgång på 
arbetskraft.

Hård konkurrens Begränsad tillgång 
på arbetskraft
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De tre största upplevda hindren för tillväxt
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Planerade investeringar under året

Planerade anställningar under året

Syn på förutsättningar för positiv ekonomisk utveckling i det egna företaget

Syn på förutsättningar för positiv ekonomisk utveckling i Ängelholm som helhet
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Undersökningen grundar sig i en webbenkät 
skickad till vårt företagsnätverk under april-maj 
2021. Enkäten hade 112 svarande. Kontakta gärna 
oss om du har frågor!


