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Södertörnskommunerna vill göra en utredning gällande hur företag inom 6 olika branscher har påverkats
av Corona och den rådande situationen.
Som en del i denna utredning genomförs djupintervjuer med företag som är lokaliserade i
Södertörnskommunerna.
Målgruppen för undersökningen är företag inom 6 specifika branscher som är lokaliserade i
Södertörnskommunerna. Målgruppen har tagits fram av varje enskild kommun.
Totalt har 90 intervjuer genomförts. 15 intervjuer i besöksnäringen, 15 intervjuer i bygg och fastighet, 15
intervjuer i tillverkande företag, 15 intervjuer i handel, 15 intervjuer i tjänster och service och 15
intervjuer inom logistik och transport.
Intervjuerna har utgått från en intervjuguide med öppna frågor där tyngdpunkterna varit företagens
påverkan av Corona.
Varje svar har analyserats och placerats in i kategorier.
Varje fråga har en egen sida med en generell bild av intervjusvaren men också ett antal citat som förstärker
den beskrivning som vi har fått.
GREAT Consulting har anlitats för att genomföra detta uppdrag.
GREAT Consulting har under genomförandet försökt att få en så stor spridning som möjligt gällande antal
företag/kommun men har efter 5 ringförsök på ett enskilt företag behövt släppa företaget och istället välja
ett annat. Därför kan spridningen se olika ut beroende på bransch.

Totalt antal intervjuer

Botkyrka

11

Haninge

13

Huddinge

12

Nykvarn

11

Nynäshamn

15

Södertälje

12

Tyresö

13

Salem

3

Frågeställningarna
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Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande situationen?
Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta
till?
Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny samverkan?
Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?
Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade expansioner/investeringar?
Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona krisen? Både kommunala, regionala och
nationella?
Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka? Kommunala, regionala, nationella?
Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och nationella, som skulle hjälpa er?
Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna kris? (kan ge andra svar än stödåtgärder)
Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation som är idag?
Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några åtgärder eller använda några stöd framåt som ni
inte behövt använda idag?
Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona under september och vi vill boka in dig för en
andra intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha påverkats till dess (September)?
- När passar det dig att jag återkommer?
Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Sammanfattning av intervjuerna
Bygg och Fastighet
Botkyrka

2

Haninge

2

Huddinge

1

Nykvarn

2

Nynäshamn

2

Salem

2

Södertälje

2

Tyresö

2

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Företagen inom bygg – och fastighetsbranschen har påverkat på olika sätt, bland annat beroende på vilket
inriktning verksamheten har.

Flera företag säger att de inte blivit så påverkade av Coronakrisen. De har inte haft några avbokade jobb
och har heller inga höga fasta kostnader. Det rullar på normalt för flera företag.

Flera företag säger att de jobbar på som vanligt, skillnaden är att det är flera affärer som görs över telefon.

Ett företag säger att de tappat en stor löpande kund men har annars inte påverkats så mycket. Det finns
tendenser som pekar mot att jobb kan stanna av och läggas på is men det har ännu inte skett.

Ett annat företag säger att de påverkats ekonomiskt då de behövt göra många åtgärder av säkerhetsskäl,
bland annat handsprit och informationsskyltar på olika språk och fler byggbodar för att minska trängsel.

Det förekommer även att byggen blir försenade då underleverantörer saknar personal, antingen på grund
av sjukdom eller utländsk arbetskraft som inte tar sig in i Sverige.

Corona har även medfört uteblivna leveranser från andra länder och det behövs då köpas material i
Sverige som är dyrare.

Vissa företag har märkt av en minskad orderingång vilket kan bero på att kunder är rädda för att bygga
hemma på grund av osäkerhet kring ekonomi.

Det framkommer även att företag haft problem på grund av hög sjukfrånvaro och personalbrist . Ett
företag säger att de under en period hade 13 stycken i personalen som var hemma samtidigt.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?











Ett företag säger att de först fick panik och sa upp folk men efter 4 veckor så vände allt och ingen i
personalen behövde gå.
I början var det flera företag som blev väldigt oroliga och gjorde då allt för att sälja in och låsa jobb vilket
medförde att de nu har en bra sysselsättning. Konkurrensen gällande jobb upplevs nu som väldigt hög.
Den skillnaden som företagen även märker är att kunderna lämnar hemmet när de kommer alternativt att
de inte vill släppa in folk i hemmet alls. Jobb som badrum och kök har minskat och det är nu mer jobb
utomhus så som altaner och terrasser.
Några företag säger att trots att de har färre beställningar så har de bra med jobb då de samarbetar med
andra byggföretag.
Det är några byggföretag som påverkats väldigt mycket av Corona. Ett företag nämner att omsättningen
gått ner till en femtedel mot det normala vilket beror på att många byggbolag inte kommer igång och
beställer jobb.
Företagen inom fastighetsbranschen har inte påverkats så mycket då hyresgästerna ska bo kvar och de har
ännu inte sett några ekonomiska problem hos hyresgästerna.
Fastighetsägarna har gett en del lokaler hyresreduktioner, framför allt till restauranger

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Kommentarer
Vi är inte speciellt påverkade och det är för att vi är i fastighetsbranschen och har hyresgäster och de måste bo
oavsett att det pågår en pandemi. Det är klart att det kan hända att våra hyresgäster får ekonomiska
bekymmer men det är inget som vi sett några tecken på ännu. Sen har vi några lokaler och bland annat så drivs
det restaurang i en och där har vi gett 50 procents hyresreduktion för april, maj och juni.
Allra först blev det panik och fick säga upp lite folk. Men sen efter 4 veckor så vände allt och vi behövde aldrig
låta någon sluta utan kunde behålla all personal. Och nu har vi faktiskt fått mer att göra. Vi tappade nog 60
procent av jobben först men vi kunde hålla oss flytande och nu skulle jag säga att vi är uppe på 100 procent
igen.
Jobbmässigt så hade vi redan order inne t o m november i år. Problemet för oss var att till en början att
personal skulle vara hemma för minsta symptom och då när allt drog igång så fick vi direkt på måndagen 13
personer som var hemma. Detta gjorde att vi fick personalbrist och vi fick hyra in andra tjänster. Vi håller på
med plåtslageri och det ser bra ut för oss. Vi ligger långt fram i processen och är ute sist på byggena så det
handlar många gånger om projekt som redan är igång Men vi har även fått in nya jobb och ligger rätt bra till
än så länge.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Majoriteten av företagen har inte genomfört några specifika åtgärder i och med Corona.

Ett företag säger att den enda förändringen de gör är att kolla status med kunden innan de kommer.

Ett par företag säger att de inte har några fastanställda utan hyr in personal och har därför inte behövt
göra några åtgärder.

Då flera företag upplevt en högre sjukfrånvaro har de sluppit permittera eller varsla utan har istället
behövt fler folk som kan jobba.

Då utländsk arbetskraft inte kan ta sig in i Sverige har det funnits en brist på arbetskraft.

Det finns en stor oro hos många då de ser att det finns ett generellt tapp i branschen och att en
lågkonjunktur kan vara på väg.

Företagen har även fått göra arbetsmiljömässiga åtgärder för att skydda sin personal.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Kommentarer
Vi har inte behövt då vissa har varit sjuka och borta en längre tid annars hade vi nog fått permittera 2-3
stycken. Nu är alla igång och vi tar det dag för dag. Först så blev det tvärtyst och sen rullade det igen och nu
börjar det stabilisera sig och bli mer som normalt. Sen beror det på hur långvarigt det blir. Generellt så är det är
tapp i branschen.
Jag har ingen personal utan jobbar själv och hyr in när jag behöver underleverantörer på vvs och el eller målare.
Vi varslade innan januari eftersom jobben brukar gå ned normalt i januari och februari så det var tur att vi
redan hade gjort det när Corona kom. Vi är nu fyra man mot annars 10. Normalt så kommer det igång och vi
brukar inte behöva låta de som är varslade gå men det var vi tvungna i år. Vi har nu bara 20 procent av vår
omsättning och hankar oss fram.
Nej allting är precis som förut. Vi har inte behövt göra några andra åtgärder mer än att vara noga så vi håller
avstånd precis som alla andra. Men våra killar sitter själva i bilarna och är här ofta och hämtar vid olika tider
och kommer tillbaka vid olika tider. Sen fikar vi ihop men vi är bara 6 stycken.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Nästintill alla företag har inte genomfört några förändringar i affärsmodellen eller ny samverkan.

Möjligt att det kan vara lite nya former av jobb nu, exempelvis mer jobb utomhus hos kunder.

Ett företag nämner att de skjutit på ett samarbete.

Fokus hos många verksamheter är att sälja och de försöker vara kreativa och kontaktar mycket kunder.

Det finns ett samarbete mellan företag i byggbranschen där de hjälps åt att ta in nya jobb åt varandra.

Ett företag säger att konkurrensen ökat och att det är fler företag som behåller jobben själva.
Kommentarer
Eftersom det stabiliserade sig efter ca 4 veckor och sen har ökat successivt så har vi inte behövt ändra något.
Nej inte specifikt men att vi kreativa och vi kontaktar mycket kunder. Det blir mycket samtal och försök till att
sälja. Vi är totalentreprenörer och gör allt inom rör, el, målning och golv. Vi köper tjänster och inom branschen
försöker alla hjälpa till att ta in jobb åt varandra. Alla sitter i samma knipa. Vi är ett starkteam och det är en
styrka att vi jobbar lokalt med företagare här ikring omkring.

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

Företagen ser generellt inte att kompetensförsörjningen kommer att påverkas av Corona.

Företagen försöker att ha kvar sina anställa då det allmänt är ett problem med kompetensförsörjning inom
branschen.

Det finns få utbildningar kvar inom byggbranschen och företagen tycker att det är svårt att få tag på kunnig
och seriös personal.

Det Corona har påverkat är att det inte finns någon utländsk arbetskraft då de inte kan ta sig över gränsen.
Kommentarer
Vi har alltid problem med kompetensförsörjningen i vår bransch. Problemet är att det inte finns några
gymnasieskolor kvar knappt som har utbildningarna som krävs. (…)
Nej inte just nu eftersom vi har kvar dem och inte behövt varsla eller permittera något. Svårt att säga hur det
ser ut om något halv år framåt.
I dagsläget tycker jag att det ser mörk ut. Jag vill inte gärna minska min styrka, många har varit här hos mig i
15 år. Det är svårt att få tag på bra och kunnigt folk som är seriösa.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

Alla företag förutom ett par hade inga planer på att expandera eller investera innan Corona.

De företag som hade planerade investeringar har pausat eller dragit ner på detta.

Företagen säger att de måste hålla hårt i pengarna och tänker sig noggrant för innan de investerar i något.
Kommentarer
Nej och vi har heller inga planerade expansioner eller investeringsplaner.
Ja det har vi absolut. Det behöver inte vara stora saker men generellt så har vi dragit åt.
Ja, vi har ställt in en investering på lastbilssidan.
Nej det har jag inte. Jag tänker inte heller så lång fram utan tar dag för dag. Vad händer tex om det kommer en
andra våg.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

De flesta företag känner till främst de nationella stöden som finns, de har inte fördjupat sig så mycket i dem.

Det är några företag som inte alls har koll på stöden då de inte har det behovet.

Det är inte så många av företagen som känner till de regionala eller kommunala stöden.

Företag inom fastighetsbranschen säger att de har god kunskap om stöden då de hjälpt företag att söka
stöd, bland annat kring hyresreducering.

Några företag har hört om stöden via medier men inte aktivt sökt information.

Företagen har även fått information från branschorganisationer och företagarna.

De som aktivt sökt information säger att det varit lätt att hitta information.

De stöden som företagen främst har koll på är korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och stöd
gällande sjuklön och karensdag.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Kommentarer
Nej jag har faktiskt inte satt mig in i det med tanke på att vi inte sett att vi behöver någon. Jag har faktiskt inte
något grepp om det.
Ja det har jag läst och hört men jag har inte fördjupat mig så mycket i det. Jag vet att jag kan korttidspermittera
mig själv och att det är lägre arbetsgivaravgifter och sånt.
Jag känner till de nationella men inte på kommunal eller regional nivå. Jag har heller inte sett något behov av
att undersöka detta.
Ja det gör vi. Det har varit lätt att hitta information om och jag har fått det framför allt från nyheter men har
också aktivt gått in och läst om det själv. Att vi nu fick sänka arbetsgivaravgifter och att staten gick in och tog
sjuklönekostnaden gjorde att vi gick plus minus noll under januari till april. Dessa stöd kommer ju försvinna nu
här snart och då är det viktigt att kommunerna och regioner fortsätter att bygga och att de investerar i nya
byggnationer för att hålla igång vår bransch. De måste tänka på att investera för att få igång ekonomin igen.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

Företagen har tagit del av stöd i och med lägre arbetsgivaravgift och stöd vid sjuklönekostnader, dessa har dock
inte behövts sökas utan skett automatiskt.

Majoriteten av företagen har annars inte aktivt sökt några stöd.

Det är tre företag som har korttidspermitterat personal.

Företagen tycker att de stöd som har funnit är bra, många tycker att dessa varit tillräckliga.

Det är något företag som upplevt att de behövt mer hjälp och stöd då de inte kan använda sig av alla stöd
som finns.
Kommentarer
Arbetsgivaravgiften och sjuklönekostnaden är det som har räddat oss. Det har inte varit aktuellt med något
annat.
Nej det har jag inte behövt eftersom jag har jobb precis som förut.
Vi har använt det statliga stödet gällande korttidspermitteringar. Det har varit fantastiskt att vi kunde få det.
Det är till hjälp men inte tillräckligt. Vi har fått 155 tusen och det är inte mycket i sammanhanget men en fin
gest.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Det är inte så många av företagen som säger att de saknar något stöd.

Ett företag säger att de saknar hjälp och stöd för översättningar av information på olika språk. Det gäller då
information gällande säkerhetsrutiner på arbetsplatser.

Ett annat företag säger att stöd kring sjuklön varit väldigt viktigt för dem och att det är viktigt att detta
förlängs.

Det framkommer att det saknats stöd från näringslivskontoret, de har saknat kontakt och hjälp därifrån.

Upphandlingar ser företagen som viktigt och att kommunerna ser till att stötta lokala företag genom fler
jobb.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Kommentarer
Det är framför allt bidrag som skulle hjälpa oss eller om kommunen kunde beställa jobb av oss. (…)

Nej vi saknar inget. Det har varit fullt tillräckligt för oss.
Det viktigaste för oss var sjuklönen och det hade varit bra om de hade satt in det tidigare. För oss började det
redan här i februari. Det skulle också vara bra om de kunde förlänga arbetsgivaravgiften.
Nej det gör vi inte. Vi har att göra under detta år men hur det kommer se ut framåt är svårt att säga. Det är
viktigare att stöd läggs på de branscher som verkligen behöver stödet nu. Problemet är att man får vänta två
månader på att få pengarna och då kan det redan vara försent för många.
Nej jag är mer rädd om jag måste sjukskriva mig. De första 14 dagarna ska jag betala själv. Det är tuffare som
egen anställd med aktiebolag. Jag får hjälp först vecka 3. Jag har också hört om många som är med i
småföretagarnas a-kassa, de får ingen hjälp om de inte går i konkurs eller lägger ned sin verksamhet. Jag tycker
det är ett riktigt systemfel här.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Företagen lyfter ett antal saker som de förväntar och önskar sig av kommunerna i Södertörn.

Utökad testning är något som önskas av kommunerna.

Kommunerna ska använda sig av lokala företag och hjälpa företagen genom jobb.

Det finns en förväntan att de kommunala bostadsbolagen går in och hjälper företag med
hyresreduceringar.

Det är viktigt att man ser till att stöden hamnar rätt till de som verkligen behöver stöden.

Det är viktigt att kommunerna visar ett intresse för alla företag, framför allt mindre företag.

Det är mycket positivt att kommunerna hör av sig och frågar hur företagen mår.

Det är viktigt att kommunen är aktiv, att de visar att de finns där och vill hjälpa till.

Jättebra när kommunen tar initiativ till nätverkande mellan lokala företag i dessa tider.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Kommentarer
Inget särskilt när det gäller företagande. Men någon jag skulle önska så är det mera testning i sådana fall och
hur kommunen ställer sig till det. Det skulle vara väldigt bra om man kunde gå och testa sig och titta om man
har antikroppar. Det är många man prata med som inte vet om det var det man hade om man hade mildare
symptom tex. Jag tycker att det skulle vara bra om de erbjöd masstestning som man själv fick betala men som
kommunen ändå satte upp och ordnade med. jag vet inte riktigt vilka tester som finns nu. Jag har tröttnat lite
på debatten för det är så mycket fram och tillbaka hela tiden.
Jag har inte förväntat mig något. Vi jobbar inte mot kommunen eller har den kontakten.
Inget för vår del men det var bra att de gick ut och stöttade med hyresrabatter så som Telgefastigheter gjorde
med en gång. Det är viktigt men måste hjälpa de som verkligen behöver det. Men det är också viktigt när det
kommer till olika typer att stöd att de verkligen hamnar rätt för det finns många lurendrejare där ute.
Eftersom vi bara har 20 procent av vår inkomst är det svårt för oss. De kan stötta oss genom att beställa sin
interna jobb av oss så vi får arbeta och få in omsättning.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Företagen säger att deras uthållighet beror på många faktorer och att det är svårt att säga hur länge de skulle
klara av den situationen som är idag.

Förhoppningen för många företag är att de får in ordentligt med jobb men att det beror på hur ekonomin
generellt i Sverige kommer att se ut i höst.

Flertalet företag säger att det kommer att fortsätta som vanligt men att det kan komma att se annorlunda
ut beroende på världsekonomin och Sveriges påverkan.

Det finns även en osäkerhet huruvida arbetskraft från andra länder kan komma tillbaka och om jobben
kommer börja rulla på normalt igen.

Något företag säger att de har en bra uthållighet beroende på hur långvariga stöden kommer att vara.
Skulle stödet gällande sjuklön försvinna skulle det snabbt gå nerför.

Förvärras läget gällande Corona och branschen drabbas hårt är det mycket som kan förändras för
företagen trots att de har kapital att ta av.

Blir det så att leverantörerna uteblir med betalningar är uthålligheten inte så lång.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Kommentarer
Vår förhoppning nu är att vi kanske t om med kan få mera jobb här framöver då folk inte hinner klart med allt
som de själva dragit igång med under ledigheten. Men hur det blir i höst beror ju också mycket på hur
ekonomin i Sverige kommer se ut och om folk känner att de vågar investera.
Jag ser att det kommer se likadant ut. Är det något som kommer påverka så beror det på att världsekonomin
kan komma att förändras och att folk i och med det blir av med jobb och att man då inte väljer att bygga i
samma utsträckning men det är inget som vi går och oroar oss för.

Som det ser ut nu tror vi att det kommer gå bra. Vi fick precis idag ett besked från våra beställare att de drog in
jobb. (…)
Det är en svår fråga. Jag kan säga att det är ganska tufft. Om man blir sen med en leverantörsbetalning så kan
det nog gå fort. Vi hankar oss fram än så länge. Jag vet inte hur länge om det fortgår så här. Jag hade tänkt
bygga upp företaget för försäljning för jag börjar bli till åren men så kom det här och alla ekonomiska
prognoser gick åt skogen.

Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några
åtgärder eller använda några stöd framåt som ni inte
behövt använda idag?
Flertalet företag ser inte att de kommer att behöva några stöd framåt, det går hittills bra för dem och fortsätter
situationen utan att förvärras så ser de inte det behovet.

Förändras situationen och ekonomin och branschen påverkas mycket så kan behovet av stöd förändras.

Ett par företag säger att fortsätter krisen på samma sätt kan de behöva korttidspermittera eller tillslut
behöva varsla personal.

Det är för företagen viktigt att de stöd som finns idag förlängs, det gäller främst sänkta arbetsgivaravgifter
och stöd kring sjuklönekostnad.
Kommentarer
Nej och anledning är att det går bra för oss och att vi inte är påverkade av den rådande Corona situationen.
Vi säljer tid och om det är så att efterfrågan fortsätter att minska så blir det svårt. Övriga kostnader är svårt att
dra ned på. Vi sitter i de lokaler vi sitter och har de bilar vi har.
Kortidspermittera personal om vi får sämre med jobb. Jag är väldigt rädd om de som jag har för de är bra och
har jobbat länge hos mig.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Ett antal företag tror inte att situationen kommer se annorlunda ut i september 2020. De kommer att jobba på
samma sätt som nu.

Några företag har svårt att säga hur det kommer se ut då det beror mycket på hur sommaren ser ut för
dem.

Några företag säger att de kommer att ta semester under sommaren vilket de inte brukar och ett annat
företag säger att de inte tar semester alls då de har jobb att genomföra.

Det är möjligt att det kommer in mer jobb fram till september då många jobb drar igång och det är många
privatpersoner som bygger hemma.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Kommentarer
Jag tror att vår verksamhet kommer se likadan ut även framåt.

Vi kommer som vanligt att ta semester i juli och sen har vi en del planeringsmöten om saker och projekt som vi
ska titta på inför slutet 2021 och början av 2022.
Det kommer se lika ut som det brukar göra under somrarna så vi kommer inte ändra på något.
Jag tror tvärtom att vi kommer behöva jobba. Vi får vara lyhörda för de som behöver hjälp och vill beställa jobb
så får vi senarelägga semestern istället. Om det krävs att vi jobbar för att binda en ny kund till vår verksamhet
så kommer vi att göra det.
Vi kommer att stänga under två veckor vilket vi inte brukar göra annars. Vi ska sen försöka att se till att vi är
med igen och har jobb.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Majoriteten av företagen säger att så fort det kommer in normalt med jobb så kommer de jobba som vanligt
utan att göra några förändringar.

Flera av företagen är positiva till framtiden och tycker att det ser ljust ut efter Corona.

Det som är viktigt är att kunderna kommer tillbaka snabbt.

Det är för företagen viktigt att de kan behålla kompetensen de har vilket beror på kunderna och huruvida
de vill beställa jobb.

Ett företag säger att så fort det blir normalt ska de återanställa och anställa nya.

Det kommunen kan göra för att hjälpa företagen är att beställa jobb av dem.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Kommentarer
Jag ser att vi kommer fortsätta som vi gör idag. Vi är ju som sagt inte negativt påverkade.

Vi har gjort en handlingsplan. För oss handlar om att de ska känna sig trygga dit vi åker och att vi följer råden
och riktlinjerna. I övrigt så är det här något man aldrig kunde föreställa sig. Jag tror nog att många får sig en
rejäl tankeställare gällande hur många anställda man kan ha. Men de måste från nationellt håll göra något åt
sjuklönebiten.
Jag kommer köra på samma sätt som nu. Jag sätter mig i bilen och kör till dit jag ska jobba, jobbar och sen åker
hem. Jag träffar endast elektriker och andra som gör jobb åt mig.
Jag hoppas att jobben börjar trilla in som förut. Sen om jag får igång min tillverkning också. Det vore kul. Vi får
se. Från kommunens sida kan det handla om att de beställer jobb av oss.
Inför hösten hoppas jag att det lossnar med rörfirman och att folk vågar beställa jobb igen.

Sammanfattning av intervjuerna
Tillverkning
Botkyrka

3

Haninge

2

Huddinge

2

Nykvarn

1

Nynäshamn

2

Södertälje

3

Tyresö

2

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Företagen inom tillverkning har påverkats till olika grad och på olika sätt av Corona och den kris som kommit
med pandemin.

Flera företag säger att de inte påverkats till någon större grad av Corona men att det finns en oro för
framtiden. Många företag är beroende av sina kunder men situationen kan ändras snabbt och det finns en
stor osäkerhet.

Några företag har relativt mycket att göra och är i behov av fler resurser men vågar inte anställa fler.

Sjukfrånvaron som ökat är ett problem för företagen vilket leder till att de halkat efter i tidplanen.

Det finns även en generell rädsla hos de anställda vilket måste respekteras. Några anställda jobbar då
hemma men många måste vara på plats. Det förs diskussioner kring hur detta ska hanteras.

Företagen har bland annat separerat på kontor och produktion och de flesta på kontoren jobbar hemifrån.

De företag som arbetar mycket med export har påverkats relativt mycket då exportländerna har stängt
sina gränser. Ett företag nämner att de haft 30% lägre orderingång och fakturering än normalt medan ett
annat företag har tappat 99% av jobben då de jobbar med export.

Företag som planerar för expandering av exempelvis nybyggnation har pausat detta.

Några företag har påverkats positivt av Corona och har en 20-30% ökning i omsättning. Nyanställningar har
då skett.

Majoriteten av företagen som genomfört några åtgärder har nyttjat stödet gällande korttidspermittering.

Ett företag har arbetare från Polen som åkt hem när gränserna började stänga och som nu inte fått komma
tillbaka.

Biltillverkningen är ganska drabbat men företagen har en hyfsad beläggning fram till semestrarna.

Då lastbilsfabriker stått stilla under en period har vissa företag påverkats.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?











Ett företag nämner att intäkterna sjönk generellt redan i höstas och sedan kom Corona och gjorde det
ännu värre och har då tappat cirka 30% i omsättning än vad de har normalt.
Corona har även påverkat försäljningen för vissa företag då de inte kan vara ute hos kunder och sälja
produkterna. Företagen behöver själva jaga jobb.
De företag som är beroende av material från Kina är även de påverkade.
Ett företag nämner att 90% av personalstyrkan försvann när regeringen gick ut med att man ska vara
hemma vid minsta symtom och företaget tappade tre veckor i produktion.
Företag inom medicinteknik säger att de inte påverkats alls av Corona krisen.
Företagen inom motorsporttillverkning har drabbats hårt och tappat hela säsongen. Ett företag säger att
de jobbar mycket internationellt men de jobben försvann då gränserna är stängda. Företaget har försökt
hitta andra jobb, permitterat, kapat kostnader och fått hyresreduktion.
Vissa företag påverkades från och med maj och fick en lägre orderingång vilket de tror beror på nedgång
hos kunderna.
Ett företag säger att påverkan är kopplat till försiktighet och att de behövt ta till många åtgärder och
riktlinjer för att personalen ska känna sig trygg.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Kommentarer
Vi har tappat intäkter och affärer, vi är ett export beroende företag och våra exportländer har varit under
lockdown. Vi har fått 30% lägre orderingång och fakturering på grund av Corona. Vi har inte heller kunnat
färdigställa vår utbyggnad, planen var att vi skulle expandera, men nu är bygget pausat. Vi har behövt
permittera i maj och juni, men inte säga upp någon personal ännu. Så på sätt och vis har vi klarat oss väldigt
bra ändå.
Det går fortsatt bra för oss, vi är ett led i den sektorn som tillverkar livsmedel och förser producenter med
tillbehör till livsmedelsproduktion. Vi har varken mer eller mindre att göra nu, vi har haft lite sjukfrånvaro som
gör att vi nu jobbar för fullt för att kunna komma ikapp med produktion. Sammanfattat så säljer vi bra och har
inte så jättehöga sjuktal om man ser till statistiken i Sverige.
Vi har haft problem med några som i vanliga fall jobbar i Sverige men är från Polen, de har varit här många år,
men åkte hem i samband att gränserna stängde. De skulle komma tillbaka, men när de kom hem blev de satta i
karantän och nu har de inte fått komma tillbaka. Det är 2 av totalt 14 anställda. Sedan är hela bilbranschen
drabbad, men vi har som tur haft beläggning ända fram till för 1,5 vecka sedan för de anställda som är kvar. Vi
har fortfarande lite jobb fram till sommaren, men det är mindre än vanligt. Vi har mycket besökare och de
anställda måste jobba på plats, så det har varit mycket diskussion kring vilka som är sjuka eller ej och kontroller
hos företagshälsan. Tre av mina anställda som jobbar tätt ihop har den senaste tiden varit hemma och det är
konstaterat att de har haft en mild variant av Corona.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Företagen har påverkats på olika sätt, vissa har inte behövt ta till några åtgärder medan andra företag gjort
flertalet förändringar.

Företagen som inte genomfört några åtgärder har kunder som fortfarande är i behov av deras produkter
och orderingången har inte påverkats.

Det finns hos många företag en oro att de inte genomfört tillräckligt med åtgärder internt då det finns en
rädsla att samhället är på väg in i en lågkonjunktur. Det finns en oro hos många gällande framtiden.

Några företag har inte ansökt om några stöd men har själva genomfört åtgärder internt, exempelvis stänga
konferensanläggning och restauranger för personalen. Det är främst företagen runt om som påverkas i och
med åtgärderna.

Flera företag har nyttjat korttidspermitteringen vilket har varit ett bra sätt att jämna ut det tapp som
företaget fått och de har undkommit varsel.

Problemet som några företag upplever gällande korttidspermittering är att schemaläggningen är svår då
det behövs personal på plats och kompetens finns inte alltid tillgänglig.

Företagen försöker att hålla sig flytande utan stöd och tackar ja till jobb som de normalt inte brukar ta.

Ett företag säger att de försöker få de anställda att ta semester under sommaren vilket de inte brukar,
detta då de inte har tillräckligt med jobb att utföra.

De företag som inte påverkats och istället fått mer jobb har anställt ny personal.

Viss personal som har möjlighet att jobba hemma gör det.

Åtgärder kring hygien och smittskydd har genomförts.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Kommentarer
Anställt fler vi har gått från 70 anställda till 80 nu.

Hittills har vi kunnat hantera det utan några åtgärder förutom att alla fick ta ut sin plustid stämpling, men sen
lyckades vi få in jobb och hålla oss flytande. Nu kommer det in jobb igen även om det är lite mindre än innan
och vi har även tackat ja till andra slags jobb som vi i vanliga fall inte tar.
Vi har korttidspermitterat 1 enda person som jobbar deltid nu, han är 75 och skulle egentligen gått i pension
redan, men vi ser att det är risk för honom så han har fått skära ner, de andra jobbar fullt.
Vi har varslat 5 av våra 40 anställda. Det påverkar ju oss som bolag att vi blir svagare när vi tappar kompetens
som vi egentligen behöver ha.
Nej, vi jobbar på som innan. Ingen är permitterad och vi behöver inte nyanställa heller.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Majoriteten av företagen har inte gjort några förändringar av affärsmodeller.

Vissa företag kan behöva vända sig till andra branscher och kunder som de inte arbetat mot tidigare.

Digitalisering och hemarbete har utvecklats hos företagen.

Ett företag nämner att de gör andra former av jobb än de normalt inte gör.

Företagen som påverkats av Corona försöker skapa så mycket jobb som möjligt för dem själva och
genomför en del omorganisationer intern gällande personal, bland annat hyrt ut personal eller att de fått
ta ett kliv nedåt i organisationen.
Kommentarer
Nej, egentligen inte, vi har inte ändrat affärsmodell eller börjat med något nytt. Den enda förändringen är i vårt
arbetssätt är vi har börjat att arbeta ännu mer digitalt t ex med att ha videomöten och liknande, men det gör ju
alla.
Ja, vi har försökt skapa så mycket jobb som möjligt för de anställda och hyrt ut dom och låtit dom ta ett kliv
neråt. Våra anställda har te x fått göra jobb åt fastighetsbolaget och hjälp till att renovera. Vi jobbar ju i
vanliga fall ute i fält, har en massa olika slags maskiner och personalen har hög kunskap, så de har fått skifta
"neråt" och göra sånt som de i vanliga fall inte gör. De gubbarna som ritar har använt tiden till att ta fram nya
produkter och elbilar, så att det finns nytt när det sedan kommer igång igen.

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

De flesta företag säger att kompetensförsörjningen inte kommer att påverkas eller att den kommer att påverkas
på ett positivt sätt då företag varslar och säger upp personal, det finns mer anställningsbara personer på
marknaden.

Det framkommer att det finns en brist på utbildningar i branschen och det är generellt svårt att få tag på
kompetent personal.

Flertalet företag försöker att behålla den personal som de har och har inga planer på att anställa och har
därför inte tänkt på kompetensförsörjningen.

Ett företag säger att de i den rådande situationen haft mer tid för kompetensutveckling internt och
genomfört kompetenshöjande aktiviteter.

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

Kommentarer
Det är för tidigt att säga nu, jag tror inte att vi blir påverkade alls om inte det här blir långdraget. Vi kan bli
påverkade om vi framöver inte kan resa, vi är ett globalt företag och har människor med olika kompetenser i
olika länder. T ex skulle vi kunna behöva ha hjälp av en tekniker i Tyskland på något som finns här i Sverige.
Skulle gränserna inte vara öppna så skulle det bli svårt för oss.
Nej, folk i den här branschen är alltid svårt att få tag på, det utbildas inte folk som vill skita ner sig.
Både och, är det många friställda så kan det bli lättare att rekrytera, men vad jag hör regeringen säga så verkar
det inte som att de kommer kunna enas, då blir det trögt och vet inte om man vågar anställa. Vi skulle behöva
vara några till. En som jobbar hos mig har passerat 65 men vill fortsätta jobba, han jobbar "ett år i taget". Och
en är ännu äldre. Så vi måste kanske ersätta eller komplettera snart.
Ja, vi har gjort oss av med kompetens som vi hade behövt, men som det ser ut nu har vi inte råd.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

De företag som hade planerade investeringar håller sig avvaktande och har pausat pågående projekt. Planerna
finns kvar men framtiden är osäker och de håller igen kring ekonomin.

Det finns en försiktighet och oro för framtiden vilket gör att företagen generellt är mer försiktiga.

Ett par företag säger att deras investeringar fortlöper trots Corona.

Resterande företag säger att de inte har några planer för expansion eller investeringar.
Kommentarer
Ja, oron gör att vi håller något avvaktande, för oss är investeringar i proportion med en tredjedels
årsomsättning, och i det här läget gör man bara inte en stor investering.
Nej. Vi hade inga sådana inplanerade just nu och när vi investerar så handlar det om så stora investeringar och
sånt gör man mer långsiktigt.
Ja, vår plan var att rekrytera och bygga om på huvudkontoret för att möjliggöra plats för den nya personalen.
Vi skulle även skaffa en ny växel. Men vi såg snabbt att försäljningen skulle avvika och då är det naturligt att
hålla i pengarna. Vi införde investeringsstopp i mars.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Generellt har företagen någorlunda koll på de nationella stöden som finns men de är inte insatta i de regionala
eller kommunala stöden. Vissa företag var inte medvetna om att kommunen hade specifika stöd nu under
Corona.

De har hört sig för med andra företag hur de använt sig av stöden och följer de nationella stöden via bland
annat folkhälsomyndigheten.

Flera företag säger att de följer media och får då information om de nationella stöden därifrån.

Det framkommer från några företag att informationen kring stöden på nationell nivå varit otydlig och det
är något svårt att veta vad som gäller. Informationen är lättillgänglig men problemet är att kriterierna
ändras fram och tillbaka.

De företag som inte behövt stöd har heller inte aktivt sökt information om dem.

Det är främst administratörer, HR eller ekonomiansvariga på företagen som har en mer fördjupad kunskap
om stöden.

De företag som ingår i en koncern får information via huvudkontoret.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Kommentarer
Jag har hört mig för om de här stöden med andra företagare, så jag vet hur andra tänker och vad de nyttjat och
haft nytta av. Men mer än så har jag ännu inte satt mig in eftersom vi inte riktigt sett det behovet. Andra är
värre drabbade än oss just nu. Det jag tycker om informationen som finns är att den har varit lite luddig på
regerings nivå, man har hört om olika saker så som permitteringstid och lån och anstånd med skatt och moms,
men sedan har det framkommit att det man hört bara var initiala idéer och att det inte finns 100% fog för
dessa. En del har ju dock gått igenom och uppenbarligen fungerat bra för de som jag har haft kontakt med. (…)
Kanske inte alla, men de flesta nationella med permittering, karens och arbetsgivaravgifter. Jag har både sökt
själv och hört mycket och följt media. Det i media är fortfarande luddigt, mycket av det man läser där är
fortfarande bara förslag. Jag tycker att det går långsamt. Många som inte har lika mycket tur kommer att få
konka.
Jag har inte satt mig in i det ordentligt eller letat. De stöd jag hört talas om har varit dåliga hittepå, vi kan inte
låna pengar med hög ränta, nu när vi saknar intäkter.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

De flesta företag har inte haft behov av att söka några stöd alternativt inte haft möjlighet att söka stöd då
verksamheten inte passat in i kriterierna för stöden.

De stöd som har använts är korttidspermittering, stöd till sjuklön och sänkta arbetsgivaravgifter.

Korttidspermitteringen har hjälp företagen men det upplevdes något krångligt att söka och veta vad som
gäller då kriterierna ändras mycket.
Kommentarer
Nej. Har inte haft behov, det går bra för företaget, och har ej heller passat in på kriterierna.
Skattelättnader på 5400 kr, det är sådant som utgått automatiskt. Men vi har inte behövt något annat.
Bara en som är korttidspermitterad. Och arbetsgivaravgifterna och sjukperioden.
Permittering, och en del som skett på automatik. Stödet för korttidspermittering är bra, och den kom ut fort.
Det var inte helt tydligt från början, men det blev tydligt och bra att man kunde söka retroaktivt. De var även
extremt snabbt hanterat av Tillväxverket, när vi sökte så dröjde det bara 2 h och sen fick vi besked att det var
klart. Jag tycker att stödet är generöst. (…)

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Majoriteten av företagen säger att de inte saknar några stöd, detta beror främst på att de inte varit behov av
stöden.

Det framkommer att det saknas mer långsiktiga planer på nationell nivå och att det behövs mer fasta
beslut. Detta då det finns en stor oro hos många företag inför framtiden. Det behövs en trygghet för dem.

Ett företag säger att de inte behöver stöd men att det är viktigt att kommunen säkrar kollektivtrafiken och
ser till att det är säkert att åka kommunalt, detta genom flera avgångar.

Utbildningsstöd i olika former är något som efterfrågas då det finns få utbildningar i branschen.
Kommentarer
Det är väl främst på nationell nivå, den stora oron och bekymret för oss och många andra företag är att man
inte vet hur det ska bli. Så lite mer långsiktiga planer och fastare beslut skulle hela affärslivet få en tryggare
tillvaro av, oavsett det är positiva eller negativa besked, men då kan man planera bättre och vidta åtgärder.
Nej, vi behöver inte stöd i den formen som det är nu. Det som är viktigt för oss är att de medarbetare som åker
kommunalt kan komma till jobbet utan att utsättas för trängsel. Så där kan kommunen se till att det finns
tillräckligt många avgångar.

Nej, vi har ju haft jobb.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Svaren från företagen skiljer sig något, några företag säger att de inte förväntar sig något särskilt av kommunen
medans vissa företag lyfter ett antal punkter.

Informationsutskick är viktigt och något som företagen förväntar sig av kommunen.

De förväntar sig att kollektivtrafiken ska vara trygg och att de anställda ska kunna ta sig till jobbet på ett
tryggt sätt.

Myndighetsutövningen ska fortsätta vara snabb och smidig.

Det är viktigt att kommunen jobbar för att hjälpa och rädda företag och inte försvåra för dem.

Utbildningar i branschen är viktigt och är något som kommunerna bör jobba med.

Det önskas att kommunerna lättar på kostnader, exempelvis för biltullar och andra avgifter så som
tillsynsavgiften.

Det är viktigt att Corona inte är en ursäkt för att hantering av ärenden dröjer utan det ska finnas tillräckligt
med resurser för en snabb handläggning.

Informationen gällande testning är viktigt.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Kommentarer
Att de ska jobba på att hjälpa och rädda företagen och inte försvåra. Vi har fått en ny miljö återkoll efter halva
normala tiden nu för att kommunen har lite att göra och behöver få in avgifter. Det känns som att vi blir
trakasserade med papper nu när vi redan har det svårt med att få ihop det dagliga. Sånt här kan krossa företag
när man redan kämpar med att få pengar in.
Det som är viktigt för oss är att de medarbetare som åker kommunalt kan komma till jobbet utan att utsättas
för trängsel. Så där kan kommunen se till att det finns tillräckligt många avgångar.

Kommer inte på något nu, vi har inte mycket att göra med kommunen i vanliga fall.. Det finns säkert något de
skulle kunna göra, men jag kommer inte på det nu.
Att de kunde ta tag i testandet av personalen, det skulle vara av stor vikt för alla. Bra för oss att veta om
personalen smittad. Det är allt.

Vi har inga speciella förväntningar på kommunen nu under krisen. Vi har bra lokaler som vi trivs i och våra
anställda bor så nära att de kan gå, cykla eller åka bil till jobbet så vi är inte beroende av lokaltrafiken heller.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Situationen för företagen skiljer sig en del åt och de har olika framtidsutsikter.

Flera företag säger att de inte ser något som indikerar att de inte klarar sig och ser då inte någon gräns för
företagens överlevnad.

Flera företag lyfter att förvärras situationen och planerade jobb försvinner så kan situationen förändras
snabbt.

De företag som arbetar med export säger att fortsätter gränserna vara stängda länge och situationen blir
värre så får de stora problem.

Ett företag nämner att de enligt sina prognoser klarar sig till jul och får därefter börja avskeda folk och inte
situationen blir bättre.

Flera företag säger att de kan klara sig ett halvår om inga förändringar sker.

De företag som har bra kapital säger att de har en bra uthållighet och ser inte att de har någon gräns för
företagets överlevnad.

Företagens prognoser är baserade på nuläget och att situationen inte förvärras.

Ett företag säger att fortsätter situationen med noll kundkontakt så kan de klara sig ett halvår, detta då de
är beroende av kontakt med kunder och försäljning.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Kommentarer
Vi har gjort prognoser att vi ska klara oss fram till jul, men till slut måste man avskeda personal om det
fortsätter så här. Hittills har vi inte behövt göra de, men fortsätter det så här så kommer vi också att behöva dra
ner på personalstyrkan om några månader.
Svår fråga, är läget helt oförändrat och inte sämre så fungerar det nog länge, men det är väldigt osäkerhet, det
kommer att långsamt gå neråt utan kundkontakt. Då kanske vi klarar oss i ett halvår, det är svårt att säga, men
det handlar inte om veckor.

Vi är ganska flexibla, vi har muskler kvar och positiva siffror tack vare permitteringen, så jag tror att vi håller ut
ändra till april nästa år. Men det är lite av konstgjord andning när vi lånar av oss själva med hyressänkningen
nu, det skadar ju resultatet på fastighetsbolaget istället. Det är de fasta kostnaderna som vi haft problem med,
ifall vi inte ägt vår fastighet själva så hade vi behövt lägga ner redan.
Några månader till.
Vi klarar nog av ett kvartal till, sen vet jag inte hur det blir om inte saker och ting vänder.

Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några
åtgärder eller använda några stöd framåt som ni inte
behövt använda idag?
De flesta företag ser inte att de kommer vara i behov av några stöd framöver.

Några företag säger att de kan komma att behöva stöd om situationen inte förändras. Korttidspermittering
kan då vara aktuellt. Det är av stor vikt för företagen att behålla kompetens och personal.

Det är för företagen svårt att göra någon bedömning huruvida de kan komma att behöva stöd framåt, det
beror bland annat på försäljningen.

Ett företag säger att de redan nu förberett för eventuella framtida åtgärder om det skulle behövas, bland
annat låna pengar på fastigheten.
Kommentarer
Nej det är inget som vi planerat och jag vet inte om någon annan stödåtgärd som vi kommer att behöva göra.
Men om det t ex fanns utbildningsstöd så kunde det vara intressant för oss att se på och på så vis utnyttja tiden
på bästa sätt och utbilda personalen.
Det kan vara så, jag utesluter inget, men vi har korta svängningar. Under sommaren är dock många företag
lediga eller stängs så vi får se hur det påverkar vår försäljning.
Nej. Vi går fortsatt bra.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Generellt ser inte företagen att det kommer att ske några förändringar till september 2020, de har inga planer
på att göra några förändringar utan tror att de kan jobba på som de gör nu.

De företag som tror att det kan ha skett förändringar till september säger att de bland annat handlar om
minskat antal inköp från kunder och att då orderingången kan ha minskat.

Ett företag säger att då de har en högre sjukfrånvaro och i och med det lägre produktionstakt så har de
mycket jobb ändå.

Ett par företag säger att de kommer att ta semester i sommar vilket de normalt inte brukar ta.

Ett företag tror att de kommer att vara färre anställda i september.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Kommentarer
Nej, vi har inga planerade förändringar, det har varit något lite högre sjukfrånvaro, och därför lite lägre
produktionstakt, men nu anstränger vi oss för att komma upp i takt och leverera utan långa leveranstider.
Vi kommer köra som vanligt, vi har helt stängt 3 veckor. Hoppas på en bra höst.
Vi försöker få de anställda att ta semester under sommaren då de i vanliga fall jobbar. Vi jobbar normalt april
till oktober. Annars har vi ju ändrat mycket och skapat jobb till de anställda och försökt drag igång projekt med
att hyra ut bilar mm. Med det har vi att göra med i juni, min kalender är helt tom i juli och augusti och vi har
skapat byggverksamhet som vi kan jobba med fram till augusti. Men hur det blir i september blir intressant.
Ni får återkomma, vi har inga förändringar inplanerade än så länge, vi får se vad vi blir tvungna att ändra på till
dess.
Vi brukar i vanliga fall ha öppet hela sommaren, men nu med permitteringen så får vi inte ihop bemanningen,
så vi kommer att stänga ner helt under 2 veckor mitt i industrisemestern. Vi försökte planera, men det gick helt
enkelt inte att täcka upp verksamheten då.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Företagen har generellt en positiv inställning till framtiden men det finns flera aspekter som bidrar till en
osäkerhet.

Bland annat så beror framtiden mycket på företagens kunder och huruvida de överlevt Corona.

De företag som ser att deras kunder är i stort behov av deras tjänster och produkter är inte oroliga för
framtiden. Bland annat säger ett företag inom livsmedelsproduktion att det är samhällskritiskt att
livsmedel finns och att det är viktigt att stärka den produktionen efter en kris.

Några företag säger att de tänker färdigställa de investeringar och expansioner som de planerat.

Ett företag ser att de kommer behöva anställa men problemet som finns är att det är ofullständiga
utbildningar och de som kommer ut från utbildningarna kan inte det de bör kunna.

Utbildningar är generellt viktigt för att företagen inom branschen ska kunna utvecklas.

De företag inom export säger att de vill växa och se över nya länder att exportera till. Ett annat företag
inom export säger att de kommer att dra ner på exporten.

Ett företag säger att de kommer att vara försiktiga med investeringar även när Corona är över, de vill ha en
långsiktig hållbar strategi och en tydlig plan.

Ett antal företag säger att de inte ser att de kommer göra några förändringar efter Corona utan de kommer
jobba på som vanligt.

De flesta företag säger att de inte ser något som kommunen skulle kunna hjälpa dem med i deras
utveckling.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?





Det som framkommer är att kommunen kan förenkla etableringar och expanderingar.
Kommunen kan se till att det finns lokaler och mark för företag.
Kommunen behöver minska på avgifterna mot företag och se till att utbildningar finns.

Kommentarer
Vi verkar inom livsmedelsproduktion som är samhällskritisk, jag anser att det efter en sådan här kris är extra
viktigt att stärka produktionen inom landet, och öppna gränser. Det är på nationell bas. Annars är det
kommunen kan göra som nämnt om bra kollektivtrafik så medarbetarna kan ta sig till jobbet.
Färdigställa fastigheten är nummer ett för oss, så då ska vi bygga klart som vi pausat nu. Planen var ju att vi
skulle bygga ut ganska mycket, men det förutsätter ju att vi har affärer också. Det kommunen kan göra då är
hjälpa oss få tillgång till lokalerna och få dit tjänstemän som kan godkänna lokalerna, det är ju inte så lätt att få
den hjälpen idag.
Om vi klarar oss tills restriktionerna släpper, så är det nog ljust. För oss är det A och O att andra länder kommer
igång, och exporten. Tyskland börjar komma igång nu, England är lite mer osäkert med än så länge. Men vi är
beroende av att de börjar beställa igen. Det är nog inget kommunen kan göra åt oss. De håller på med
inhemskt.

Sammanfattning av intervjuerna
Tjänster och Service
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Södertälje
Tyresö

2
2
2
2
2
1
2
2

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Företagen inom tjänster och service har påverkats till olika grad beroende på vilken bransch de jobbar.

Företagen som jobbar inom ekonomi säger att de fått mer att göra och har en positiv påverkan av Corona.

Kunderna som de hade sedan innan är inte speciellt påverkade av Corona och de har fått mer att göra i
och med att de är experter kring exempelvis korttidspermittering och hjälper deras kunder att söka stöd.

De företag som jobbar inom ekonomiadministration jobbar nu anpassat utifrån Corona regler.

Företag inom databranschen har ungefär lika mycket att göra nu som normalt. De fick väldigt mycket att
göra under mars då många ställde om till hemmajobb.

Dataföretagen säger att de behövt ändrat fokus i jobben då det varit många kunder som behövt snabba
lösningar till en början, nu tittar kunderna på mer långsiktiga lösningar för distansjobb.

Elektriker har inte heller påverkats av Corona utan har fullt med uppdrag, möjligt mer jobb än normalt.

Ett företag inom sanering och skadereglering säger att de är lite påverkade av Corona i och med att de inte
kan ta sig in i människors hem på samma sätt som tidigare.

Företag som tillverkar skyltar, bildekor med mera säger att de är väldigt påverkade ekonomiskt då
försäljningen sjönk väldigt mycket i april.

En egenföretagare som jobbar som föreläsare har påverkats mycket och har tappat 100% av sina jobb och
intäkter.

En intervjuperson som både har taxiverksamhet och bilverkstad säger att de blivit väldigt påverkade.
Taxiverksamheten är satt i konkurs och bilverkstan har tappat 70% i omsättning.

Bilverkstan har tappat väldigt mycket jobb och har kunder som inte kan betala fakturor. 25% av deras
kunder är taxi och bussar vilka har tappat mycket under Corona.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?






En annan bilverkstad som jobbar med service av bilar säger att de inte tappat så mycket i intäkter men att
det finns en brist på reservdelar och de märker att det är färre kunder som lämnar in bilar på service.
Ett företag inom evenemang och bröllop säger att alla jobben avbokades och det blev helt stilla. De hade
inga jobb i mars och april. I maj kom det in en del jobb och juni ser relativt normalt ut.
Tvätteribranschen är väldigt drabbade av Coronakrisen där ett företag tappade 90% av all tvätt. Detta
beror mycket på att hotell och restauranger är huvudkunder vilka har tappat mycket under Corona.
Problemet tvätteriet upplever är att kunderna inte kan betala fakturorna.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Kommentarer
Vi har inte påverkats alls än så länge, mer än att någon har varit hemma sjuk. Vi har fullt med uppdrag, och
räknar på uppdrag framåt också. Vi har kanske lite mer än i vanliga fall, så vi skulle nog behöva anställa någon
mer egentligen, men vi avvaktar med det tills efter det här.
Jag har ett minskat inflöde, det är en jättestor skillnad. Jag har eget företag och det sa bara pang. Det har gått
ner 100%. Jag jobbar som föreläsare, håller i konferenser och det är mycket fysiska möten. Det är helt borta nu.
Vår bransch som helhet är väldigt drabbad, jag driver ett tvätteri och lever på att tvätta för hotell och
restauranger, i början tappade 90% av all tvätt som vi hade. Nu börjar restaurangerna komma tillbaka, hotellen
haltar fortfarande, men det är bättre än innan. Problemen för oss nu är att våra kunder inte kan betala, och vi
vill inte skicka dom till inkasso eftersom vi har känt varandra i 20 år. Så jag har löst det med att ta ett lån privat
istället. Våra maskiner är dessutom väldigt stora, så när vi startar dom så kostar det mycket och om vi inte har
fullt att göra så går vi inte med vinst. Olika personer har dessutom olika kompetens, så i dagsläget producerar vi
bara 70-80 % av det normala de dagar vi har öppet.
Nej vi är inte alls påverkade av Corona, vi har mer att göra nu men det är inte på grund av Corona.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Generellt har företagen inte genomfört så mycket förändringar.

De företag som har mycket jobb fortfarande har anställt eller planerar att anställa. Det är ett företag som
säger att de är i behov av en ny anställd men vågar inte göra det i nuläget.

Flera företag säger att de har korttidspermitterat eller sagt upp personal. Det finns en oro när jobben
kommer igång att de ska vara för få anställda.

Ett par företag är enmansföretag och har därför inte kunnat genomföra några åtgärder eller förändringar.

Ett företag säger att det enda de behövt göra är att ta bort inhyrd personal.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Kommentarer
Nej, vi har inte genomfört någon förändring. Jag planerar att anställa i sommar, men det hade jag redan tänkt
göra innan Corona kom.
Vi har korttidspermitterat 40 % och 1 har blivit uppsagd. Vi är såpass få så det är otroligt svårt att få ihop det
faktiskt, beläggningen blir väldigt ryckig och vi har gått över varandra, det är inte helt optimalt. Jag vet inte om
det riktigt motsvarar hur mycket jobb vi har att göra. Det är svårt när man är så få som vi är, vi är bara 4 och vi
måste fortfarande ha öppet. Det här gör också att man tappar feelingen på jobbet, i vanliga fall är vi där i
grupp.
Nej, vi har varken anställt fler eller behövt göra någon åtgärd åt andra hållet.
Vi har korttidspermitterat alla så nu jobbar vi 16 h/vecka och vi hade en provanställd som vi sa upp. Nu har vi
tagit tillbaka honom igen, men det är bara eftersom en annan anställd blev av med sitt körkort och behövde
ersättas.
Nej, det har inte funnits någon anledning för oss. Allt går fortsatt som planerat.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Det är flertalet av företagen som behövt göra en del förändringar i deras arbete.

Några företag har inte gjort några förändringar i deras affärsmodell då det inte sett det behovet alternativt
att de inte kan göra det utifrån deras verksamhet.

De jobbar på samma sätt men möjligt i mindre skala.

Företagen som jobbar inom ekonomi jobbar mer anpassat utifrån Corona regler och de stöd som finns
tillgängliga.

Ett företag har satsat på digitalt entreprenörskap och startat en del samarbeten för att kunna mötas på ett
Coronasäkert sätt.

Företagen som arbetar med sanering har nya typer av jobb som är mer Corona relaterat.

Företagen arbetar generellt med digitalt och har fler säkerhetsrutiner för de anställda.

Ett företag säger att hemmaarbete påverkat effektiviteten och utfallet.

Corona har även fått vissa företag att tänka mer kreativt och utforskar nya alternativa idéer.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Kommentarer
Nej, vi har kvar exakt samma kunder som innan.

Ja, jag har satsat på digitalt entreprenörskap och att bygga klart min app, sedan har jag även dragit igång ett
samarbete för Bommersvik för utomhuskonferenser. Så att man kan mötas på Corona-säkert vis. Vi får se vart
det kan leda.
Nej, vi ha inte ändrat något, eller inlett nya samarbeten, men nu kräver Coronasmittan att vi är mycket mer
försiktiga än annars. Vi vågar inte provköra en annan bil utan att grundligt rengöra först, det tar mer tid än
vanlig att sanera och vädra innan man kan göra det vi i vanliga fall gör med det samma.
Våra jobb är ju inte av förändrad karaktär, men vi har mer möten via webben och undviker stora grupper av
människor. Så möten som vi annars hade haft på ett kontor har nu skett via dator eller utomhus, men i de
projekten som vi gör nu har det inte varit så mycket mänsklig kontakt.

Bara ett annat sätt att jobba, vi har fortfarande samma kunder och erbjudande.

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

Det är inget av företagen som ser att Corona har påverkat kompetensförsörjningen på ett negativt sätt.

Flera företag tror att det kommer vara lättare att hitta personal då det finns fler människor som är
tillgängliga på arbetsmarknaden.

Några företag ser inte att Corona påverkar kompetensförsörjningen åt något håll då de inte planerar att
anställa fler.
Kommentarer
Nej, vi är bara två personer, jag tror inte vi blir påverkade.

Nej, tvärtom, vi kommer att få lättare att få tag på folk pga av det här.
Jag tror det är lätt att hitta anställda, men vi behöver hjälp från arbetsförmedlingen och försäkringskassa, vissa
anställda får lika mycket som från mig i a-kassa och då ville de inte jobba. De kan lika gärna vara hemma under
krisen.

Nej. Vi blir inte påverkade i det avseendet.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

Ungefär hälften av företagen säger att de inte hade några planerade expansioner eller investeringar sedan
innan Corona.

Några företag säger att de planerat att anställa fler men har avvaktat med detta.

Ett företag säger att de förberett ett samarbete med andra företag gällande en ny lokal, de andra
företagen drog sig dock ur detta.

Ett företag hade planer på att bygga ut och köpa mark men avvaktar nu med detta och tar upp den planen
igen om de överlever Corona.

Ett antal företag säger att de genomfört de investeringar som de planerat trots Corona.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

Kommentarer
Ja, vi har snålat och avvaktat med grejer, t ex när en maskin som viker blad gick sönder har vi inte gjort
investeringen som skulle gått på 20'000 kr, vi tycker att den typen av utgifter just nu är onödiga när vi kan göra
det för hand så länge när vi inte har lika mycket jobb.
Nej, det har vi inte. Vi har inga sådana planer. Snarare tvärtom, men inte inom den närmsta tiden.
Jag hade förberett lokalen för samarbeten med 3-4 bilfirmor, men nu har de dragit in på sina utgifter och
rekondar bilarna själva. I dagsläget har jag inte budget för att göra några fler investeringar, i år missade vi vår
bästa säsong med däck, vi sålde bara 6 uppsättningar totalt.
Svårt att säga, vi trodde ju att vi skulle ha fler anställda. Allt gick så bra fram tills att det blev stiltje, nu blir det
väl en paus för vår del, vi får se hur mycket det kommer att öka om vi nyanställer senare. Först ska vi plocka bort
permitteringen.

Nej, vi har inte ställt in något. Vi har ju fått investera i utrustning för hemarbete och min tanke är även att
skaffa fler kunder i höst. Men inget är inställt.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Generellt har företagen relativt god kunskap gällande de olika stöden som erbjuds under Corona.

Företagen inom ekonomi har väldigt god kunskap och är experter inom området då de hjälper andra
företag att söka stöden.

De som inte haft något behov av stöd är generellt inte speciellt insatta i vad det finns för stöd. Det är något
företag som letat information men som inte är i behov av stöd.

Företagen tycker att det varit lätt att hitta information om stöden och har följt debatten i media bland
annat.

Det har upplevts att stöden är något krångliga och svåra att förstå, ett företag har fått hjälp från revisor att
förstå stöden.

Ett par företag säger att de sett de kommunala stöden men är inte berörda av dem. Ett företag säger att de
inte alls känner till de kommunala stöden.

Några intervjupersoner säger att de har letat efter stöd men inte hittat något som passar just deras
verksamhet.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Kommentarer
Ja, det är ju vi som är experterna!

Ja, det gör jag. Jag är väl insatt. Jag tycker att det är lätt att hitta information både från myndigheter och våra
programleverantörer, för redovisningsprogrammen som vi använder har också varit väldigt hjälpsamma och
utbildat oss.
Ja och nej, det är inte min starka sida, jag känner att läsa in på allt kostar mer än vad det ger. Och hade det
varit upp till mig att leta reda på informationen från olika myndigheters hemsidor så hade det aldrig gått! Men
jag har fått information från min revisor och från en god vän som jobbar inom fastighetsbranschen som har
stenkoll och har sammanställt allt. Så då läste jag på om allt och fattade ett beslut. Lönen var det som var
intressant för mig tyckte jag, då har jag ingen återbetalningsskyldighet. Ett uppskov är inte intressant. Men
frågar du mig om något nu så kan jag inte svara, för nu har jag släppt allt.
Jag har tittat men som enskild person så har det inte funnits något som passat mig.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

Majoriteten av företagen har inte haft behov eller möjlighet att ta del av stöden förutom sänkta
arbetsgivaravgifter eller stöd vid sjuklön.

Det är några företag som har korttidspermitterat anställda och ett företag som sökt omställningsstöd.

Ett företag säger att de försökt prata med fastighetsägare gällande hyreslättnad men har inte fått hjälp
kring detta.

De företag som tagit del och sökt stöd tycker att de har varit bra och hjälpt deras verksamheter.
Kommentarer
Vi har korttidspermitterat, det har fungerat bra, vi har lyckats hålla ungefär vanliga öppettider, bara att vi
stänger tidigare på fredagar. Permitteringen motsvarar ganska bra den mängd arbete vi har nu.
Nej, inte mer än de som utgår per automatik. Vi har inte haft några behov av att söka något mer än det.
Nej jag har inte tagit del av något och jag har försökt prata med fastighetsägaren om hyreslättnader, men jag
har inte fått hjälp där.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Företagen lyfter ett antal olika stöd som de upplever att de saknar.

Fler stöd och hjälp gällande hyror efterfrågas.

Omställningsstödet borde gällt under en längre tid då det är företag som påverkades senare och då inte
har möjlighet att söka stödet.

De företag som är egna företagare saknar stöd som är mer riktade till dem. De upplever att det saknas
stöd till de som inte har några anställda.

Ytterligare förslag är att minska på skatter och slippa momsen tillfälligt.

Det önskas även ytterligare lättnader gällande arbetsgivaravgiften.

Att staten kunde gå in som garant mot banker är önskvärt.

Flera företag tycker att de stöden som finns är bra men det är viktigt att det finns stöd och inte bara lån
som sedan ska betalas tillbaka.

Det är ett flertal företag som säger att de inte saknar något stöd.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Kommentarer
Jag saknar stöd, något som jag har en idé kring och som hade varit en stor lättnad för mig var om man
minskade på skatter och kunde slippa momsen tillfälligt istället för att ge ut stöd. Det hade underlättat om man
inte behövde betala lika mycket, någon slags reducering är det som jag hade önskat. Någon lön har jag inte
haft via företaget på hela året och av det som kom in i maj, gick 65 % bort på skatter och avgifter. Jag har
kostnader med lokalen som äter upp allt intjänat. Så jag jobbar extra på annat håll för att bidra till min
privatekonomi.
Jag tycker att det är en generös politik för stöd, det är inget som saknas. Däremot tycker jag att myndigheterna
inte klarat av vad de lovar i andra sammanhang, t ex Tillväxtverket och Försäkringskassan har inte haft
klargjorda processer.
Nej, inget behov av något stöd för egen del nu i samband med Corona.
Ja, som egen företagare utan anställda, saknar man de förmåner som man kan få via facket som anställd. Man
omfattas inte av a-kassa och de delarna som egenföretagare, det tycker jag är synd. Man måste avveckla hela
sin verksamhet, totalt döda allt man byggt upp under flera år för kunna få tillgång till a-kassa. Jag skulle vilja
att det fanns något mellanting antingen nu under Corona eller alltid.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Företagen lyfter ett antal förväntningar och önskemål som de har på kommunen.

Några företag säger att de inte har några specifika förväntningar på kommunen kopplat till deras företag
men att det är viktigt att kommunen hjälper branscher som har det väldigt tufft, så som
restaurangbranschen. Ge uteserveringar mer yta vore en bra hjälp.

Det är viktigt att kommunerna syns i dessa tider och är öppna med vad de gör för att hjälpa företag. Det är
frustrerande för företag att kommunen inte syns mer än de gör.

Det är viktigt att alla invånare i kommunen, och kommunens organisation, handlar mer lokalt och värnar
om lokala företag.

Kommunen ska lyfta sina företag och marknadsföra de företag som finns i kommunen.

Ett företag nämner att de haft svårt att få hyreslättnader av hyresvärden och önskar att kommunen kunde
hjälpa till i detta.

Flera företag säger att kommunerna har gjort ett bra jobb och att hanteringen är över förväntan. Det är
bland annat mycket positivt att kommunen ringer företagen och frågar hur de går.

Företagen anser att kommunen uppdaterat företagen och ger bra information vilket de ska fortsätta med.

Flera företag säger att de inte förväntar sig något speciellt av kommunen.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Kommentarer
Någon som kommunen borde göra nu under Corona är att ge uteserveringarna mer yta. De är väldigt duktiga
på att hålla avstånd, men hade de mer yta att sprida ut sig på så skulle de kunna ha lika många gäster som
vanligt. Jag tycker att uteserveringarna är viktiga för de påverkar stämningen och känslan där vi bor och då
skulle de även gå mycket bättre för restaurangerna i sommar.
Kommunen ringde oss direkt och frågade hur det var, de har verkligen gjort det de kan.
Synlighet generellt kring näringslivsfrågor, att företrädare är ute och syns och berättar om vad man gör i
situationen. (…)
Vet inte om de kan hjälpa oss med hyran eller om det är staten som ska gå in. Vi hyr av privata och har hört att
de kan få stöd från staten, men hittills har de vägrat att hjälpa oss.
Kommunen har informerat oss om vad de gör via nyhetsbrev och särskilda informationsutskick från
näringslivsenheten, vi vet att kommunen håller sig ajour och de håller även oss uppdaterade, det är väl fortsatt
information som jag förväntar mig.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Företagen ser generellt att de har en ganska lång uthållighet, detta är dock beroende på vad som kan tänkas
hända framöver.

Företagen säger att det beror mycket på andra företagssituation och prognosen pekar mot en
lågkonjunktur.

Kundernas påverkan är många gånger avgörande för företagen och hur de själva kommer att påverkas
framåt.

Några företag säger att så länge de får hjälp och stöd så klarar de sig.

En intervjuperson som är egenföretagare säger att företagen inte har några utgifter utan det är
privatekonomin som istället påverkas.

Företagen försöker att hitta nya lösningar och idéer som de hoppas ska hjälpa dem.

Det är ett företag som säger att de klarar cirka 3 månader om inget händer.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Kommentarer
Som det ser ut nu, "forever", det ser ju bra ut nu. Men det kan förändras, det beror på andra företags situation,
prognosen är ju att det ska bli typ en depression, men ingen vet hur det blir och hur det kommer att påverka
våra kunder och oss.
Så länge vi får den här hjälpen så klarar oss och jag tror att vi kommer att komma ur krisen som ett starkare
företag pga att vi har klarat av det här! Men utan hjälpen så går det ej. Vi har kostnader med hyresavtal och
leasingavtal på maskiner som kostar pengar. Vi har försökt prata med respektive företag som vi hyr av för att se
om vi kan få några lättnader där.

Vi kommer att fortsätta likadant som nu i några år framåt åtminstone. Vi har inte sett någon förändring.
Fortsätter det så här i 3 månader till så får jag slå igen företaget, jag har redan lagt ut privata pengar på
företaget för jag vill att vi ska kunna överleva. Mitt andra företag (taxi) var jag ju tvungen att försätta i konkurs.
Vi är vana med att det i normala tider är lite jobb i juli, så då hade vi behövt en buffert från däcksäsongen för
att klara sommaren. Vi har fasta kostnader på 10 000-12 000/dag så har vi bara några få jobb per dag så går vi
back. Och jag kan inte säga upp all personal och jobba och driva allt helt själv utan anställda heller, för jag kan
inte allt själv.

Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några
åtgärder eller använda några stöd framåt som ni inte
behövt använda idag?
I stort sätt alla företag ser inte att de kommer behöva använda sig av några stöd framåt i tiden.

De stöd som kan bli aktuella är hyreslättnader, omställningsstöd.

Ett företag säger att de kommer söka alla stöd de kan för att få hjälp.

Flertalet företag ser inte att de kommer ha något behov av stöd men det är några företag som säger att de
inte kan söka stöd då det inte finns några som passar dem.
Kommentarer
Jag kommer att utnyttja allt stöd jag kan för att överleva, vi ska söka omsättningsstöd. Men det är först från
och med 1 juli som man kan ansöka om det.
Nej, jag tror inte det, det finns inte något som är tillämpligt i mitt fall.
Nej inte något stöd, men kanske någon åtgärd, det är beroende på hur länge våra uppdragsgivare har den här
nedgången. Det är inget vi planerar för, men man måste alltid vara beredd ifall saker och ting förändras.
Nej, vi planerar inte att utnyttja något stöd.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Företagen tror generellt inte att det kommer skett några större förändringar för dem fram till september 2020.

Flera företag säger att de inte planerar några förändringar och de kommer att jobba på som de gör nu.

Ett företag planerar att anställa en ny person medans ett annat kommer lägga mer fokus på
marknadsföring.

Företagen hoppas att det kommer se bättre ut i september med antal jobb och att det blivit lite mer
normalt då, vissa företag börjar se en ljusning redan nu.

Ett företag säger att de normalt har stängt under semester men kommer nu att ha öppet och fortsätta
jobb.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Kommentarer
Vi planerarar att anställa en till person och det ska påbörjas mitt i semestrarna i juli, så då kommer det ju att
vara en liten förändring till i juli. Jag är annars bara ledig ett par veckor på sommaren som vanligt.
Som det känns nu så har vi fått lite vind i seglet igen. Jag är hoppfull om att det ska vända. Vi kommer inte att
göra någon planerad ändring, vi kämpar med att hålla öppet som vanligt med mycket mindre bemanning.
Jag kommer att lägga allt fokus på att marknadsföra appen nu när det är klar och ligga lite lågt med all annan
typ av marknadsföring. Då får ni höra om jag har lyckats komma ut med den.

Det går bra att ni återkommer, vi har inte något inplanerat annorlunda, vi försöker hänga med i det vi har att
göra nu och hoppas så klart att allt ska återgå till det normala för alla andras skull, det är många som lider av
det här.
Vi har i vanliga fall stängt under industrisemestern, men i tänkte vi köra på under sommaren istället. Vi passar
på nu när det börjar snurra på igen och hoppas bara att det fortsätter rulla på med allt. Det är lite lurigt för oss,
i vissa branscher slår Corona direkt så som hos restauranger och inom turism, men sen om företagen har dålig
ekonomi så lägger de mindre på bygg och underhåll och då blir vi påverkade.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Några företag har planer på att utveckla företagen när Corona är över medans andra företag tänker att de
kommer jobba på som de gjorde innan.

Företagen hoppas att jobben återgår till det normala, till hur det såg ut innan krisen, och att de ska kunna
fortsätta jobba och utveckla företagen.

Företagen är generellt positiva till framtiden och tror att det kommer kunna återgå till det normala.

Ett företag som jobbar med föreläsningar och konferenser tror att alla kommer att hålla igen på
konferenser framåt och att företaget kommer behöva ändra sitt fokus och målgrupp när Corona är över.

Det kommer att finnas mer flexibilitet på arbetsplatser tror dem och hemarbete kommer vara vanligare.

Ett par företag säger att de har planer på att anställa ny personal när Coronakrisen är över.

Det kommunen kan göra är att nyttja lokala företag och marknadsföra företagen i kommunerna.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Kommentarer
Efter Corona, vi har inte planerat någon förändring mer än att några år framåt när vi inte vill jobba alls mer så
kommer vi att avveckla företaget och gå i pension.
Jag har gott hopp om att hitta nya lösningar och ger inte upp mitt företag! I mitt fall kan kommunen anlita mig
och jag kan hjälpa med mycket saker på annat håll, kommunen kan både nu och sedan marknadsföra företagen
i kommunen, det kan kanske finnas en sida i lokaltidningen som marknadsför oss som behöver extra stöd.
Det ser bra ut, men vi är inte så berörda av Corona eller restriktionerna. Om vi vill utvecklas så är vi inte så
beroende av kommunen i det.
Vi hoppas på och tror att det kommer att återgå någorlunda till det samma som innan när det här är över. Vi
planerar inte att utöka eller förändra något egentligen. Kanske investera i sånt som vi skjutit på när ekonomin
blir bättre. Jag tycker att det är ett bra initiativ av kommunen att genomföra den här typen av kartläggning!

Sammanfattning av intervjuerna
Besöksnäringen
Botkyrka
Haninge
Huddinge
Nykvarn
Nynäshamn
Södertälje
Tyresö

1
3
3
2
2
1
3

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Företagen inom besöksnäringen har generellt påverkats ganska mycket av Corona. Beroende på vad för typ av
verksamhet har de påverkats till olika grad.

De företag som inte påverkats så mycket är bland annat ett café som är lokaliserat ute i naturen. Företaget
säger att de nästan har mer kunder än normalt och har lätt att följa restriktionerna i och med att de är
utomhus.

Även ett bageri säger att de enbart upplevt en positiv påverkan. Säsongen började tidigare för dem och
det är många kunder som tar takeaway och köper med bröd hem. De har upplevt en stor ökning i
omsättningen.

Även en restaurang säger att de inte påverkats då de enbart har säsongsöppet, de valde till och med att
öppna tidigare.

Lekland och aktivitetsparker för barn har påverkat väldigt mycket. Ett av företagen har tappade i april 85%
i omsättning och i maj 75%.

Ett annat lekland fick stänga tidigt och öppnar inte förens i juli. De har inga intäkter och har valt att ha
färre timanställda.

En ytterligare aktivitetspark säger att de drabbats otroligt mycket och varit tvungna att hålla stängt sedan i
mars. Efter mars tappade de 75-80% i intäkter och har nu inga ordinarie inkomster.

Slotten har även de drabbats hårt med 90-100% tapp i omsättning. Besök av stora grupper har helt
försvunnit och de har behövt ändra fokus till små grupper och lunch och fika utomhus.

Ett av slotten har klarat sig relativt bra då de har fler ben att stå på, bland annat går café verksamheten
bra. Konferenser, fest och middagar bokade av helt. De har tappat 25% av sin omsättning.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?











Friluftsanläggning med camping har ett stort antal minskat besökare och tappat 60-70% i omsättning.
Dock börjar besökare komma tillbaka närmare sommaren.
Turistanläggningar har även de påverkats och upplevt ett stort tapp då bröllop, konferenser med mera
bokats av. De har även tappat alla utländska gäster och tappat 40% omsättning. De har klarat sig bättre
tack vare utomhusaktiviteter som kan göras.
Hotellen och värdshus upplevde snabbt en stor mängd avbokningar, framför allt konferenser, evenemang
med mera. De har fortfarande vissa gäster på vardagarna men helgerna är illa. Ett hotell har tappat hälften
av sin omsättning.
Ett annat hotell säger att de gått från 90% beläggning till 50% och även de tappat stora bröllop,
konferenser och utlandsgäster.
Värdshuset säger att de under våren i stort sätt bara har konferenser vilket avbokades helt.
En restaurang säger att de märker att kunderna är mer restriktiva och det är inte samma efterfrågan på
restaurangbesök. De märker tydligt att de säljer mindre dryck.
Tack vare att restauranger har stort utomhusområde så tror de att sommaren kommer att gå bra.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Kommentarer
Vi har påverkats väldigt mycket. Vi har tappat omsättning, i april 85 %, och maj ca 75% jämför med samma
period förra året.
Ja vi har påverkats, men mer till det positiva. Det kändes som att sommaren satte igång tidigare för oss och
många tar take away, vi har ju dagens lunch och bageri. Vi har ökat vår omsättning. Många har
sommarbostäder här ute och de köper mer bröd. Säsongen har så att säga satt igång tidigare, den brukar sätta
igång vid midsommar. Vissa dagar har vi dubbel i kassan, ibland trippel (inkomst), det är en stor ökning, väldigt
intressant. Alla står ute och väntar och håller avstånd.

Vi har drabbats extremt hårt. Vi har huvudsakligen grupper och guidade turer med lunch och middag i slottet.
Det kommer många äldre hit. Vi tappade i princip 100 % i mars. Därefter försökte vi nå ut på andra sätt. Oftast
bokar grupper hela slottet till olika ändamål men allt sådant tappade vi. Vi fick börja sälja lunch till personer
som kommer två och två eller grupper om fyra. Lunchen har vi satsat på eftersom folk är ute på dagen och
kommer för att de vill ut i friska luften. Vi ligger granne med ett kafé som har haft stängt och därför började vi
erbjuda fika och lunch.
Under våren har vi påverkats ganska mycket. Det är normalt nästan bara konferenser under våren, de är ju helt
och hållet borta. Det är ca 2-5 miljoner i omsättning som vi gått ner. Vi har restaurang, arrangerar bröllop,
fester och har helggäster.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

I stort sätt alla företag har behövt genomföra ett antal åtgärder nu under Coronakrisen.

De behöver ta hand om sina gäster på ett annat sätt nu och måste tänka på distansering och renhållning.

Restriktionerna ska följas och de måste se till att maxantal följs och att information och skyltar finns.

Några företag av byggt om för att få mer avstånd mellan gästerna och i restaurangerna får gästerna inte ta
något själva mer än vatten.

Restaurang och Café har mer fokus på takeaway.

Restriktionerna har skapat mer jobb och det krävs personal för flera företag men de har färre gäster vilket
blir dyrt för företagen. De får jobba mycket hårdare för att hålla sig flytande.

Flera företag har även varit tvungna att varsla, permittera och säga upp personal. Timanställd personal får
inga timmar att jobba.

Vissa företag har valt att ha stängt längre perioder, de har ändå fortfarande utgifter.

Företagen försöker att anpassa och ändra inriktning, exempelvis fokus mot privatpersoner istället för
större grupper.

Ett företag säger att de permitterat personal för att sedan kunna låna ut till andra företag i branschen. På
så vis har kostnaderna sjunkit med personalen kan behållas.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Kommentarer
Vi har permitterat all personal till mellan 60-80%. Vi har fått stänga och har lånat ut personal till andra. Detta har jag
gjort eftersom mitt uppdrag har varit att minska kostnaderna så mycket det bara går. Vi har ett stort antal
timanställda (ca 40 pers) de får nu inga timmar. Vi har 55 st fasta som jobbar mellan 20-40 %, de är utlånade. Inga
kommer att varslas, men vi gör inte heller några nyrekryteringar. Det var två personer vi skulle anställt men som vi
får vänta med. Det är väldigt många unga som blir utan jobb. Dels innebär det förhoppningsvis att vi räddar våra
jobb. Att vi håller stängt innebär att vi har noll i intäkt, men vi har inte kunnat ha öppet. Sedan har jag sökt kulturstöd
och hyresreducering, det handlar om att försöka överleva. Åtgärderna syftar såklart till att minska kostnader.
Ja vi har fokuserat mer på take away och delivery, inomhus var vi tvungna att ta bort bord och se över städrutinerna
och göra ännu mer än i vanliga fall med att se till så att alla kan håla avstånd. Vi har inte permitterat någon, vi har
anställt fler, men det beror på att vi är nystartade och inte hade hunnit bemanna upp nu inför att sommarsäsongen
kommer igång.
Bara att ordna med restriktioner kring gäster. De får köa utanför och det får vara max 7 st personer i caféet
samtidigt, alla sitter ute. Vi har satt upp ett tält så att man kan sitta ute även om man fryser. Det är ett stort tält. Vi
har även skyltar och informerar alla i personalen. Vi informerar även gäster om de inte sköter sig. Vi har inte sänkt
antalet personal, vi har samma rekrytering som vanligt. Vi brukar ha musikkvällar varannan helg under sommaren,
de kanske vi inte kan ha, det vi vet inte. Men livsmedelsverket hade inspektion och vi pratade med dem. Även
musikkvällarna är utomhus. Scenen är utomhus och publiken sitter inte tätt. Det skulle kunna gå. Vi håller tummarna.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Företagen har gjort en del mindre förändringar för att kunna anpassa sig utifrån situationen som är.

De försöker ta fram nya erbjudanden för att få dit mer gäster och det erbjuds matlådor på hotell istället för
att behöva gå till restaurang.

Företagen jobbar även mer med marknadsföring och har behövt kraftigt reducera priser.

Ett hotell säger att de jobbar mer med att följa upp gästerna mer och är mer aktiva och letar lösningar och
nya paketeringar.

Fokus är nu på svenska gäster.

Takeaway har varit en nödvändig ändring för flera företag.

Ett hotell nämner att de erbjuder hemmakontor hos dem.

Företagen i branschen samarbetar mer med varandra för att hjälpas åt.

De företag som har möjlighet att lagt ut så mycket av verksamheten utomhus.

Några företag säger att de inte genomfört några förändringar.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Kommentarer
Ja någon typ av förändringar kan ju bli aktuellt, inget stort, men vi kanske behöver förändra affärsmodellen
med att man kan bjuda på en öl till smörebrödet t.ex.
Nej. Vi har inte gjort några sådana förändringar.
Inte så mycket, eftersom konferenser har uteblivit har vi börjat erbjuda möjligheten att jobba hemifrån fast hos
oss. Om de inte har wifi hemma och inte vill åka in till Stockholm, eller inte har möjlig att jobba hemma. Vi gör
bara vad vi kan för att boka in folk, det har varit positivt.
Nej. Egentligen inte. Vi har alltid haft take away och det har vi erbjudit under våren till riskgruppen (två
utkörningar) där mött folk utanför. Men annars har vi alltid haft lunch middag.
Vi vänder oss inte så mycket mot utländska besökare, vi vänder oss mer mot Svenska gäster än tidigare.

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

Företagen ser inte att kompetensförsörjningen kommer att påverkas negativt för dem, snarare tvärtom.

Flera företag säger att det finns mycket duktig personal på arbetsmarknaden vilka har blivit av med jobb
nu under Corona.

De tror inte att det kommer vara svårt att hitta nyanställda.

Majoriteten av företag säger att de i nuläget jobbar för att få ha kvar sin egen personal och slippa varsla
och säga upp.

Det finns inga planer på att anställa i detta läget.
Kommentarer
Nej, det tror jag inte. Det är ingen komplicerad verksamhet, det är ganska lätt att hitta personal. Vi tränar upp
alla på plats. Man behöver ingen speciell kompetens förutom att vara glad och trevlig.
Nej, det ser jag inte som en fara.
Blir nog lättare för oss att få tag på bra folk eftersom så många har blivit tvungna att stänga.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

De företag som hade planerade eller påbörjade investeringar eller expansioner har behövt dra i handbromsen
och avvakta.

Flera företag säger att de fått pausa allt gällande underhåll då de behöver hålla i varje krona.

De har påbörjade projekt som de inte kunnat göra klart.

Ett par företag säger att de passat på att bygga om och renovera och då hållit stängt under en längre tid.
Dock har de inte kunnat kosta på projektet så mycket som de tänkt.

Ett företag säger även att de ställt in alla bokade event och evenemang.
Kommentarer
Vi drog helt i handbromsen på allt. Reparationer, underhåll, investeringar, allt är lagt på is.
Vi hade inget större på gång just nu men småinvesteringar gör vi hela tiden, med tanke på slitage och
marknadsföring. Där har vi dragit ner allt. Vi brukar även ha viss utbildning av personal, där har vi också pausat
allt.

Det var inga inplanerade större investeringar på gång, men vi har kunnat göra lite för att rusta upp.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Företagen har relativt god kunskap gällande de olika stöden som finns nu under Corona.

Några företag säger att de känner till vissa stöd, korttidspermittering, hyresstöd och omställningsstöd, men
inte resterande.

Det är flera företag som har koll på stöden men kan inte nyttja eller har inte behov av stöden.

Många av företagen har aktivt letat efter information gällande stöd och de har följt nyheter, tillväxtverket
och branschorganisationer.

Ett företag säger att de är aktiva i nätverket och får ständigt information och rådgivning därifrån.

Några företag upplever att det varit lätt att hitta information om stöden medans några tycker att det är
något krångligt då informationen från olika ställen säger olika saker.

Grundinformation om stöden är relativt lätt att hitta men detaljerna är svåra att förstå och hitta bra
information om.

Ett företag har haft möte med kommunen för att se till att de inte missat något stöd som de kan använda
sig av och för att få så mycket hjälp som möjligt.

Det finns även en känsla av att många av stöden är mer riktade till större företag och att det för mindre
företag är svårt att ta del av stöden.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Kommentarer
Ja, känner att vi sökt det stöd som finns för oss. Dels har jag hört av mig till kommunpolitiker för att höra vad de
kan göra, förutom att vara förebilder. Vi har också sökt stöd själva. Vi funderade på likviditetslån eller
företagsakuten men där var bankerna inte så generösa. Det tar stopp.
Ja. Vi är så engagerade i våra nätverk så vi får ständigt information och tillgång till rådgivning. Vi deltar även i
webinar. Viss information var lätt och konkret, annan var lite luddig. Exakt vad som gäller med hygien var lite
luddigt.

Vi har inte fått information skickat till oss, men jag har gått in och kollat på verksam.se där står allt samlat och
tydligt vad man kan få hjälp med. Hyran var en sak som vi försökte med, men det ville inte vår hyresvärd hjälpa
till med.
Ja det gör vi, vi har tagit del av det som går. Vi är ganska aktiva och kollar. Vi sänkte även vår egen amortering
och dragit i våra trådar, det som går. Man hör det mesta på nyheterna om de olika stödpaketen. Vi har ringt
runt och läst på grupper på Facebook för egenföretagare. Där finns tipsa om var man ska ringa och skicka in
olika saker.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

Majoriteten av företagen har tagit del av olika former av stöd som finns att tillgå under Corona.

De stöd som sökts är permittering, anstånd kring skatter, hyreslättnader, omställningsstöd och kulturstöd.

De flesta företag upplever att stöden har varit bra och hjälp dem.

Några företag har upplevt att permitteringen var krånglig och det blev struligt för företagen.

Hyreslättnader har sökts av flera företagen men alla har inte lyckats få hjälp med detta.

Flertalet företag nyttjar även stöden kring arbetsgivaravgift och sjuklön.

Ett par företag säger att behovet av stöd inte finns och har därför inte sökt stöd. Några företag säger att de
inte kan söka stöd då det inte finns några som passar deras verksamhet.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

Kommentarer
Vi har använt oss av permittering och anstånd av skatter. Sen har arbetsgivaavgifter sänkts och sjuklönen står
ju staten för. Vi blev ganska omgående utan likviditet. Det har varit väldigt hjälpsamt, permitteringen känns
bäst. Just nu är det tillräckligt, det vi behöver är stöd med fasta kost så som hyror, vi har stora lokaler. Även
omställningsstödet kan vara aktuellt.
Inget stöd ännu, de stöd som kommit har inte passat oss, det har inte varit anpassat, vi vill vänta med skatter.
Omställningsstödet blir eventuellt aktuellt.
Hyran var en sak som vi försökte med, men det ville inte vår hyresvärd hjälpa till med. Vi har fått hjälp när
någon är sjuk. Det med arbetsgivaravgifterna har varit en stor hjälp, jag tycker egentligen att avgifterna är
alldeles för höga, det är så här det borde vara för att få det att gå runt och för att man ska kunna ha anställda.
Det är tufft i restaurangbranschen. Permitteringsgrunden är något som kan passa oss framöver, men just nu
känner jag att det går ok så vi behöver inte hålla på med det nu.
Hyresstöd och sänkta arbetsgivaravgifter har vi eller ska vi använda oss av. Vet inte hur det ska fungera för oss,
det går inte att säga, det får vi se, men många bäckar små. Jag vet ju många som haft det mycket värre än vi.
Få vi inte omsättning i sommar då blir det dock riktigt tungt. Men intresset verkar stort, så det ser bra ut på så
sätt.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Hälften av företagen säger att de inte saknar något stöd.

Ett företag säger att det vore bättre med stöd från banker än lån med höga räntor som sedan ska betalas
tillbaka.

Skulle situationen med Corona bli värre och att samhället skulle få stängas ner är ekonomiska stöd viktigt.

Ett företag nämner att det borde finnas Coronapersonal runt om i kommuner, uppe på stan och så vidare,
för att se till att folk håller avstånd och sköter restriktionerna.

Förlängning av omställningsstöd och arbetsgivaravgift är önskvärt. Det önskas även ännu större lättnader
kopplat till arbetsgivaravgiften.

Det upplev även svårt för flertalet företag att ta del av hyresstöd.

Ett företag säger att de på något sätt vill kunna ta del av den förlorade inkomsten.

Det upplevs att stöden som finns är svåra att få för vissa företag då de är anpassade till större företag.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Kommentarer
Nej, inte för oss eftersom vi har så speciell situation att vi kunnat rulla på. Hösten brukar inte så kul men nej, vi
saknar inget specifikt stöd.
Coronapersonal som hjälper andra att hålla avstånd kunde ha varit bra, speciellt i stan, nu får servicepersonal
och ordningsvakter gå in och göra sådant och då går resurserna till det istället för att de gör det de egentligen
borde hålla på med. Om man på något vis kunde bidra med sådan personal så skulle det vara bra.
Ja, vi har inte fått något mer stöd än skatten. Men den ska ju tillbaka, det är egentligen bara ett lån, så det är
som att skjuta problemet framför sig. Omställningsstödet är svårt för mig eftersom jag är nystartad och ökat så
mycket varje år Jag har ökat med 100% varje år. Så jag tror inte att det slår så väl ut.
Nej, jag har inget förslag. Jag ser dock att andra mindre verksamheter går omkull. Hade jag inte haft en stark
ägare så skulle jag gått omkull. Vi behöver ju kapital, men vi vet inte om vi får det. Tillväxtverket har vara
supersnabba, det tog bara några dagar innan vi fick stöd. Det var imponerande.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Företagen lyfter ett antal förväntningar och önskemål som de har på kommunerna.

Kommunen ska fungera som ett stöd mot regeringen och prata för företagen.

Kommunen ska se och lyssna på företagen, de ska finnas där som stöd och bollplank.

Det är viktigt att kommunerna är tydliga från början hur saker ser ut.

Kommunen kan ha rådgivande besök och hjälpa oss att göra rätt.

Kommunen kan skjuta upp räkningar och tillsynsavgifter, avgifterna får gärna reducerar eller tas bort helt
under Corona.

Viktigt att kommunen löpande går ut med allmän information.

Kommunen ska vara tillgänglig och öppen för kontakt från företagen.

Kommunen ska vara ett aktivt stöd och hålla en god kommunikation med företagen.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Kommentarer
Jag kan tycka att man kan slopa avgifterna. Jag vet att kommunen har en budget och ökade kostnader... men
jag skulle vara tacksam för allt stöd. Man kan slopa tillsynsavgiften och andra kommunala avgifter helt ett
sådant här år för att underlätta. Vi som företag betalar ju merparten av skatten till skatteverket.
Att de ser och lyssnar på oss om det skulle vara något. Om det hade varit något så hade vi vänt oss till
kommunen, eller till vår hyresvärd. Då hade jag velat ha kommunens stöd. (…)
Personligen förväntar jag mig ingenting. Om jag hade behov av stöd skulle det vara bra att de kunde hjälpa mig
över kröken annars kanske jag skulle falla och hamna i misstro och det skulle gå utför. Men jag förväntar mig
inget direkt.(…)
Man skulle kunna förvänta sig att kommunen skulle kunna minska belastningen av tillsynsavgifter och dylikt,
vilket idag är en stor del av utgifterna. Det är stora pengar som går iväg på tillstånd och administration. Redan
innan Corona var detta en stötesten för oss.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Företagens förmåga att klara situationen beror mycket på hur sommarmånaderna kommer se ut och hur länge
stöden finns att tillgå.

Ett antal företag säger att de kommer att klara sig bra och ser ingen gräns.

Ett företag säger att de kan klara sig till augusti utan mer stöd.

Situationen för företagen beror mycket på restriktionerna och om dessa kan komma att förändras.

Sommaren är högsäsong för flera företag och de hoppas och tror att detta kan göra skillnad för dem. Det
finns dock en oro inför hösten.

Ett företag säger att de är oroliga för hur situationen kommer se ut över jul då en stor omsättning för den
är julmarknad och julbord.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Kommentarer
Vi överlever nog fram till och med Augusti utan mer stöd, men då är det med ägarnas pengar. Utan pengar
hade vi behövt gå i konkurs. Ser vi att det ljusnar lite så har banken sagt ok till att låna ut pengar, för att
finansiera så att vi kan ta emot kunder. Det är så mycket pengar vi har. Men vi kan inte ta mer lån om vi inte
tydligt ser att vi kommer kunna fortsätta. De bygger på att det ljusnar.
Jag tror vi klarar oss fram till oktober. Skulle vi inte få några intäkter klarar vi oss till Oktober, om allt skulle ta
stopp. Om det går bättre går det längre. Sen blir det att klara sig till nästa oktober, då ser vi hur det gått. Men
vi förväntar oss inte samma omsättning.
Eftersom sommaren är högsäsong i vår bransch så hoppas jag att det ska gå bra nu, orosmoment är inför
hösten och om Corona kommer tillbaka med stormsteg.(…)
Det är för svårt att säga, efter sommarn vet jag det. Blir det ingen sommar, om man t.ex. lägger på restriktioner
igen, då har vi ingen uthållighet. Då blir det rekonstruktion i höst.

Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några
åtgärder eller använda några stöd framåt som ni inte
behövt använda idag?
De företag som ser att de kan komma att behöva söka stöd framåt kommer söka omställningsstöd .

Några företag säger att de kan behöva permittera och ett företag hoppas på banklån.

Det finns även förhoppningar gällande hyresstöd.

Ett företag säger att de kommer att försöka söka alla stöd som de kan tänkas få.

Flertalet företag säger att de inte ser att behovet av stöd kommer finnas. Det finns ett par företag som
säger att de behöver stöd men att det inte finns några som de kan söka.
Kommentarer
Nej, och det är väldigt svårt att säga idag. Det beror helt på vad som händer.
Omställningsstödet kan bli aktuellt att söka eftersom det handlar om kostnader. Vi kan inte ta del av
hyresreducering men kan vi förhoppningsvis använda omställningsstödet. Får vi det kan vi eventuellt gå +-0, då
kan vi klara oss. Det blir i alla fall inte lika mycket minus.
Inte i dagsläget, vad jag tror. Det kommer ändå folk till caféet.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Majoriteten av företagen ser inte att det kommer se annorlunda ut för dem i september 2020, de ser ingen
större förändring.

Flera företag ser en ljusning till sommaren och hoppas att säsongen går bra och att det sker en vändning.

Det finns en oro för hösten och att det kan komma en andra våg då.
Kommentarer
Nej, vi kommer inte göra några speciellt förändringar. Ev. har vi bara helgöppet i september. Om man inte kan
sitta ute så har vi stängt. Det ser likadant ut som vanligt. Det kanske kan ge mer detta, det kanske blir jättebra
följder av detta. Det kanske gynnar oss.

Nej, vi kommer inte göra några stora förändringar. Vi kanske kommer att justerar våra öppettider, men inget
mer än så. Det kommer vara mycket lugnare än vanligt, 50-60 %. Även om det lättar från ett totalt stopp så är
det långt ifrån normalt.
Nej vi gör ingen förändring. I september tror jag att Corona är borta. Det är restriktionerna med 50 personer
som är vårt aber. Det är bara barnen som betalar entré här. De har vuxna med sig som inte betalar och vi blir
väldigt fort 50 personer. Vi kan leka både inne och ute, men barn leker i grupp och då är det lätt att även de
vuxna klumpar ihop sig.(…)

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Företagen säger att de efter Corona kommer att jobba på som vanligt, möjligt att de börjar i mindre skala och
trappar sedan upp.

Det är svårt att se hur framtiden kommer att se ut och det är mycket som fortfarande kan förändras.

Företagen har inga speciella planer utan fokus är att klara sig igenom krisen.

Några företag säger att de efter Corona kommer att ta tag i de investeringar och projekt som stannat av på
grund av Corona.

Det är viktigt att besökare börjar komma tillbaka och företagen behöver hitta sätt att locka dit dem igen.

Det kommunen kan göra är att nyttja de lokala företagen så att de får mer jobb.

Kommunen får gärna fortsätta att jobba för nätverkande och informationsträffar för företag.

Kommunen kan även marknadsföra företagen i besöksbranschen och de kan ta in exempelvis artister som
kan uppträda.

Kommunen ska stötta besöksnäringen och ha ett fokus på turistbranschen.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Kommentarer
Jag tror att vi fortsätter som vi gjort fast i mindre skala. Sen skalar vi bara upp igen. Vi kan ganska enkelt koppla
på igen och öka.
Vi har än så länge inga specifika planer, man vet inte hur saker utvecklar sig, det beror helt på hur läget blir. Det
är för långt fram för att säga, det är för osäkert.
Vi kommer att köra på som vanligt, men det kanske inte går redan 1 juli. Ja det finns saker kommunen skulle
kunna göra, men det är mer normala saker. Vi kan behöva hjälp med att få hit artister. Kommunen skulle kunna
annonsera bättre på sina siter om våra aktiviteter och hjälpa oss på sin hemsida. De kan tala om att vi finns.
Jag inser också att det kan finnas de som har golf- eller boule-anläggning som också önskar sig detta. Vi gör ju
saker som inte är i kommersiella syften, då vore det kul med lite reklam.
Nej inte än. När vi genomlevt denna sommar kommer vi sätta oss göra analys, vad har funkat och inte. Hur
skulle man förberett sig bättre, vad har man övergjort. Man försöker bara vara klok. Vet inte, förväntar mig
inget av kommunen. Så är det alltid eftersom jag inte har åretrunt verksamhet blir inte lika drabbad, men för de
som har det skulle kommunen göra att företagare slipper betala eller sänker avgifter för tillsyn etc för att hjälpa
till.

Sammanfattning av intervjuerna
Handel
Botkyrka

1

Haninge

1

Huddinge

3

Nykvarn

2

Nynäshamn

4

Södertälje

2

Tyresö

2

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Företagen inom handel har påverkats till olika grad och på olika sätt av Coronakrisen.

Färghandel, företag som säljer byggmaterial eller uterum säger att de inte påverkats, de har snarare mer
att göra.

Färghandeln upplevde till en början en liten nedgång men försäljningar har sedan ökat och Corona har
istället varit positiv för omsättningen. Många privatpersoner passar på att renovera när de är hemma mer.

Livsmedelsbutikerna har inte påverkats av Corona. I mars och april när folk hamstrade var det väldigt
mycket att göra, lugnade sig i maj.

En livsmedelsbutik säger att kunderna har minskat något men det har inte påverkat omsättningen.

Blomsterbutikerna säger att de stående fakturakunderna avbokat sina veckobuketter och företagskunder
skär ner på beställningar.

Även bröllop och stora fester ställs in och avbokar då blommorna. Det tragiska är att begravningar ökar och
kan då ta igen lite på detta nämns det.

Blomsterbutikerna har påverkats mycket och beställningarna slutade komma helt till en början.

Blomsterbutikerna lever mycket på blombud men de tappar då vissa intäkter då Interflora tar provision.

Det har även varit svårt att få tag på blommor då gränserna är stängda.

Café och restaurang med lunchservering säger att de påverkats mycket.

Ett företag säger att de ligger centralt beläget och att det normalt är mycket företag som köper lunch hos
dem. När många jobbar hemma har företagen nu valt att stänga lunchserveringen då kunderna minskade
drastiskt.

Första månaden gick restaurangen från 40 kunder om dagen till tre kunder men de hade full
personalstyrka. De har nu lagt fokus på färdigrätter för avhämtning.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?










En spelbutik som intervjuats säger att det gått relativt bra i jämfört med andra i branschen. Detta beror på
att de inte enbart är inriktade på spel utan har även post och paketutlämning.
Ett företag som säljer dataprodukter säger att de tidigt började jobba på distans och korttidspermitterade.
Detta slutade de med tidigt då proaktiviteten försvann vilket påverkade produktiviteten.
Företagen säger att de påverkats men inte katastrofalt, till en början sjönk intäkterna med 30-40% men är i
dagsläget 10% tapp i intäkter.
Problemet som företaget upplever är att uteblivna eller försenade frakter påverkat produktiviteten
mycket.
Företag som säljer till bageri och konditori säger att de haft en nedgång i försäljning, ungefär 30%. De har
dock inte haft några kundförluster.
Ett företag som hyr ut och recondar bland annat kylskåp till event är mycket påverkade, försäljningen och
flödet av kunder har minskat mycket.
Även en lampbutik säger att de tappat mycket och omsättningen har nästan halverats.
En frisörsalong som intervjuats säger att de tappat mycket, främst till en början. I april var det 43% tapp i
omsättningen, maj 26% och juni ser ut att bli 20% tapp.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Kommentarer
Det är bara positivt. Första månaden var det en liten nedgång, men sedan har det bara ökat och vi har
jättemycket att göra. För oss har Corona varit positivt om man ser till omsättningen. Sedan önskar vi
naturligtvis att Corona aldrig hade kommit, men vi klarar oss bra i krisen. Vi är en färgbutik och säljer mycket
hemmagrejer. Nu när man inte kan göra så mycket annat än att vara hemma så är det många som verkar passa
på att renovera och fixa och pyssla om sitt hem, vilket då gynnar oss.
Företaget har påverkats väldigt mycket. Företaget ligger mitt i centrum med mycket företag runt omkring. Vi
har även lunchservering, men eftersom i princip alla dessa företag runt omkring oss nu jobbar hemifrån så har
fått stänga lunchserveringen. De som inte jobbar i centrum åker inte in till centrum mer än de absolut måste vilket påverkar oss. De första månaderna var en skräckupplevelse. Det sjönk från 40 kunder till 3 men med full
styrka på personalen. Nu är vi endast jag och en i köket som lagar mat. Vi marknadsför oss mer nu med att vi
har färdiga maträtter för avhämtning.
Vi har tappat mycket av vår omsättning. Under april månad tappade vi 43 %, i maj 26 % och i juni ser det ut
som att vi kan komma att hamna på 20% tapp. Det ser ut som att det kan ljusna lite nu.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Företagen har haft olika behov gällande åtgärder beroende på hur mycket de påverkats. Flertal butiker har
genomfört skyddsåtgärder för kunder och personal.

De företag som inte påverkats så mycket har generellt inte genomfört några åtgärder mer än för hygien
och smittorisk. Det handlar om handskar, handsprit, spott skydd vid kassor, avskärmningar och
klistermärken.

Flertalet företag har behövt dra ner på personal, dra ner på antalet timmar för timanställda, sagt upp
personal eller korttidspermitterat.

Några butiker har tagit bort smakprovning och demo i butiken.

Butiker som drabbats hårt drar ner på då mycket kostnader som det går, problemet om de blir för få kvar i
personalstyrkan är att servicen blir lidande när kunderna ökar igen.

Några butiker har även dragit ner på öppettider.

Ett företag har även behövt byta lokaler till billigare hyra.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Kommentarer
Vi har inte behövt genomföra några specifika åtgärder under Corona krisen.

Vi korttidspermitterade under fem veckor, men det har vi tagit bort nu och kör som vanligt då vi märkte att det
mer påverkade oss negativt än det hjälpte oss då effekterna av Corona var värst för oss i början. Produktiviteten
dämpades också under korttidspermitteringen så för oss blev det bättre att återgå till det vanliga.
Vi har inte behövt permittera personal utan vi har kvar vår personal som tidigare. Vi har egentligen inte behövt
ta till några specifika åtgärder under Corona krisen.
Ja, vi har korttidspermitterat. Vi drar in på alla kostnader vi kan som till exempel gör uppehåll i
pensionssparandet. Vi drar helt enkelt åt överallt där det finns en kran att vrida åt. Vi hoppas att vi kommer att
klara detta och överleva. Konsekvensen av detta blir t ex att om/när det kommer in flera kunder samtidigt så
kan vi inte ge så bra service i och med att vi är färre som jobbar än tidigare. Nu under sommaren kommer vi
också att ha stängt en dag i veckan, lördagar.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Majoriteten av företagen har inte gjort någon förändring av affärsmodellen.

Ett företag säger att de behövt vara uppfinningsrika så att kunderna inte glömmer bort dem.

Fokus för restaurangen är nu på avhämtning.

En butik säger att de får vara mer flexibla, köra ut varor till kunder, tar han om kunder utanför butiken och
tar nu emot Swish.
Kommentarer
Nej, inga former av förändring för mina del. Det rullar på som vanligt, dock något mindre.
Man måste bli uppfinningsrik för att på något sätt göra så kunderna blir påminda om att de inte ska glömma
bort att vi finns. Vi har t ex börjat med färdiga maträtter för avhämtning. Föreningen Rädda Småföretagare
försöker förmå kunder att de ska gå till oss små lokala butiker istället för att gå till matvaruaffären och handla
allt där. Det är bra. Jag har också inriktat mina inköp från mer lyxiga specialvaror till mer dagligvaror då det
inte är så intressant att köpa lyx när man kanske har dåligt med pengar.
Ja, det kan man säga. Vi måste var mer flexibla nu än tidigare. Vi kör t ex ut varor till kunder nu, vilket vi inte
har gjort tidigare. Kunderna betalar med swish. Vi tar också hand om kunder utanför butiken, som inte vill
komma in - ofta personer i riskgrupp.

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

Det är inget av företagen som ser att deras kompetensförsörjning har påverkats av Coronakrisen.
Kommentarer
Nej, kompetensförsörjningen har inte påverkats.
Situationen kommer inte att påverka vår kompetensförsörjning.
Det har jag inte tänkt på, det är inte det som känns som det viktigaste här. Men eventuellt kan det vara så.
Det tror jag inte att det kommer att göra. Inget som jag kan se nu i alla fall.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

De företag som planerat för investeringar och expansion har fått avvakta med dessa sedan Coronakrisen kom.

Några företag har ställt in evenemang som de brukar delta på eller anordna.

Expansionerna handlar bland annat om öppnande av en till butik och bygga ut butiken som finns vilka
företagen fått vänta med.

Ett företag säger att de innan Corona var inne i en stor tillväxtfas men detta stannade av och de får avvakta
med alla strategiska planer.

Flera företag säger att de just nu håller hårt i pengarna och är försiktiga gällande investeringar.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

Kommentarer
Vi fick hoppa över Trädgårdsmässan i år och den är annars en mässa där vi säljer en hel del.

Ja, vi har tvingats skjuta på planerade investeringar. Vi hade planerat att bygga om frukt- och grönavdelningen,
men det får nu vänta tills tillvaron och allt runtomkring är det normala igen.
Nej, jag har inte behövt ställa in eller skjuta på planerade expansioner eller investeringar. Det enda jag gör är
att hålla igen lite på marknadsföringen och kostnaden för det.

Nej, vi har inte tvingats ställa in eller skjuta på investeringar.
Ja, vi avvaktar med större investeringar som vi hade tänkt genomföra.
Det enda vi har tvingats ställa in är event som vi brukar ha ett antal gånger under året där vi bjuder in våra
kunder. Eftersom det inte får vara några större folksamlingar har vi ställt in dessa.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Företagen säger att de generellt har ganska bra koll på de nationella stöden men känner inte till de kommunala.

Det fanns hos flera företag en stor oro i början av Corona och de tog då reda på mycket gällande stöden.

Företagen som inte har behov av stöd har heller inte så djup kunskap om dem.

De företag som ingår i en koncern får information från huvudkontoret.

Företag där majoriteten av de anställda är timanställda har inte kunnat nyttja stöden och har därför inte
satt sig in i dem så mycket.

Företagen säger att de fått information från bland annat media eller så har de sökt efter information, de
tycker inte att det varit så svårt att hålla sig uppdaterade om dem.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Kommentarer
Ja, jag försöker hänga med, men det är svårt att säga om jag känner till alla stöd eller inte. Jag försöker så gott
jag kan i alla fall, men det är mycket information och jag har fullt upp med allting runtomkring mig. Jag har två
blomsteraffärer och familjen på det.
Vi kvalificerar inte för de stöd som finns och vi har egentligen inte heller behov av stöd som det ser ut idag.
De kommunala stöd som erbjuds är jag inte insatt i. De nationella följer jag och tycker att jag har koll på vilka
stöd som passar för oss.
Ja , jag känner till de stöd som finns, i stora drag. Både kommunala, regionala och nationella. Jag har en fördel i
och med att Coop levererar stöd till mig på så sätt att de håller mig uppdaterad med vad som gäller och
information som jag behöver.
De kommunala stöden känner jag inte till. Men regionala och nationella stöd känner jag till. Vi tillhör en
koncern så vi har ju också hjälp från dem med vad det är för stöd som är aktuella osv.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

Flertalet av företagen har tagit del av olika former av stöd under Coronakrisen, det är några företag som inte
haft behov.

Stöd gällande arbetsgivaravgift och sjuklön har i stort sätt alla företag nyttjat då dessa inte behöver sökas.

Flera företag har korttidspermitterat personal.

Hyreslättnader har även sökts av några företag.

Ett par företag ska även söka omställningsstöd.
Kommentarer
Vi har inte tagit del av några stöd som erbjuds.
Vi har tagit del av att skjuta upp hyran i tre månader. Vi har en privat hyresvärd. Vi kollar nu på om det går att
få ytterligare hyresrabatt för kommande månader. Omsättningsstödet är också något som vi hoppas kunna
söka. Jag kollar med min revisor och han får hjälpa mig. Men det stödet kan man ju inte söka ännu, men jag
hoppas att det är något som vi kan få.

Korttidsarbete har vi använt oss av. Även sjuklöneansvaret som staten tagit över.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Relativt många av företagen säger att de inte saknar några stöd men några företag nämner några förslag på
stöd som de gärna sett.

Ett företag efterfrågar stöd från kommunen som hjälper invånare att handla på ett säkert sätt.

Gratis parkeringar är något som efterfrågas och skulle hjälpa butikerna.

Ett företag nämner att det som hjälper dem är bidrag och inte lån som måste betalas tillbaka.

Det är ekonomiska stöd av olika slag som hjälper nämns det.
Kommentarer
Ja, jag saknar att kunna få hjälp med timanställda. Det är bara de med fast anställda som kan få hjälp. Handeln
över huvud taget är ju en stor arbetsgivare till timanställda och det är många ungdomar som nu blir helt utan
inkomst. De kommer i kläm och det skulle också kunna ha hjälpt oss att ha någon form av stöd för även dessa
så att vi kanske kunnat ha kvar några fler timmar än i dag.
Inget som jag har tänkt på.
Ja, det gör jag verkligen. Parkeringssituationen i kommunen är en katastrof. Det lilla kommunen gör är långt
ifrån tillräckligt. De skulle erbjuda fri parkering under Corona för att gynna företagarna, för att göra det möjligt
att få kunderna att komma till oss utan dyra avgifter på parkeringar. Skriv det för det tycker jag är väldigt
viktigt att det kommer fram till kommunen.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Företagen förväntar sig en ödmjukhet från kommunen och att de tar väl hand om invånarna och framför allt de
äldre.

Företagen vill se en snabbare hanteringen gällande hyreslättnader av de kommunala bostadsbolagen.

Information är viktigt, det ska finnas fortlöpande information gällande vad kommunen gör nu under
Corona.

Kommunen kan hjälpa småhandlarna så konkurrensen mellan exempelvis en mindre blomsterbutik och
ICA inte blir så hög.

Kommunen kan även informera invånarna om att de ska gynna de lokala företagen i kommunen.

Utöver detta har företagen inte speciella förväntningar eller önskemål som de kan komma på.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Kommentarer
Oj ,det är inget som jag har tänkt på. Jag tar en vecka i taget och hoppas att jag ska kunna hålla butiken öppen
och har inte tänkt så mycket på vad jag förväntar mig av kommunen. Det tog lång tid innan vi fick hyreshjälp
från kommunen - där hade de kunnat agera snabbare. Sedan tycker jag att vi har fått dålig information. Saknar
en fortlöpande information. Skulle uppskatta om kommunen berättade för oss att det förts diskussioner men att
inget är bestämt, så att man ändå får veta att de ändå gör något. Om det sena inte blir något av det så har
man i alla fall fått veta att kommunen försökt och blir det något av det så har man varit uppdaterad under hela
resans gång.
Jag har inte funderat kring vad jag förväntar mig av kommunen.
De gör nog det de ska. Men många gånger kan jag tycka att de genomför förändringar utan att egentligen
tänka efter så mycket före. De är till för medborgarnas bästa och inte tvärtom.
Egentligen har jag inte förväntat mig så värst mycket av kommunen mer än när det gäller parkeringen, som jag
nämnde tidigare. Det skulle gynna oss företagare om man hade fri parkering för våra kunder nu under Corona.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Majoriteten av företagen ser att de kommer att klara sig relativt bra och ser ingen specifik livslängd på
företagen.

Företagen ser inte att det finns någon gräns då de går relativt bra för dem.

De ser en relativt ljus framtid även om det är tufft just nu. Det är svårt att se effekterna av Corona på
längre sikt.

Ett företag säger att de kan fortsätta hur länge som helst, bara transporterna fungerar.

Det är några företag som säger att de klarar sig året ut om inget förändras, det beror på hur länge krisen
fortsätter.

Om det inte sker några förändringar ser de flesta av företagen inget hot.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Kommentarer
Jag tar nog mer en dag i sänder och tänker inte så mycket på framtiden. Men vi har haft en jättebra påsk och
även en jättebra mors dag, så det har ändå fungerat bra hittills. Dessutom är det en del begravningar också,
men de är inte heller alltid som de brukar var då en del görs via webben numera och de får heller inte vara så
många som samlas under en begravning, vilket naturligtvis påverkar. Men det funkar för oss och det rullar på
så jag ser inte att det finns någon gräns just nu för hur länge vi klarar oss.
Vi klarar oss. Jag får ingen lön och jag har en timanställd när jag behöver. Har även minskat på inköpen. Så det
funkar som det är idag.
Som det ser ut just nu och om det fortsätter ungefär så här så kommer jag att kunna klara det här året i alla
fall. Blir det en längre Corona kris än så så får vi se. Svårt att spekulera i just nu.
I och med att vi kommer att lämna nuvarande lokal och få en mycket billigare hyra så kommer detta att göra
stor skillnad för oss. Om det verkligen skulle bli kris så kan jag även säga upp 1-2 anställda, men inte mer. Idag
är vi 10 anställda. Men jag tror att vi kommer att klara detta.

Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några
åtgärder eller använda några stöd framåt som ni inte
behövt använda idag?
De företag som kan tänkas behöva stöd framåt säger att det då handlar om fortsatt hyresrabatt och
omställningsstöd.

Ett företag säger att om sommaren fortsätter vara dålig kommer de vara tvungna att säga upp personal.

Det finns även företag som kan tänkas behöva permittera beroende på hur sommarmånaderna kommer se
ut.

Resterande företag tror inte att de kommer vara i behov av några stöd.
Kommentarer
Inte som det ser ut idag. Vi har verkligen haft tur i denna kris och kommer inte att behöva genomföra några
åtgärder eller använda stöd framåt.
Det kan hända. Jag har ju bara sänkt hyra till sista juni och jag hoppas att jag kan få det ytterligare lite längre.
Får jag inte det så kommer jag att behöva någon form av hjälp. I juni var jag tvungen att köpa in lite varor till
studenten och även ta in lite personal för att gör iordning beställd mat till studenten. Så jag har haft en del
kostnader nu, men vi får se hur det går under sommaren.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
De flesta av företagen tror inte att det kommer vara någon större skillnad för dem i september.

Det beror mycket på antalet kunder och hur sommaren kommer att se ut för dem.

Flera företag ser en uppgång och tror att sommaren kommer att se relativt bra ut.

Ett företag tror att det kommer fortsätta gå utför och hoppas på att det kommer en räddning i höst om
Corona avtagit något.

Ett företag tror att de möjligt kan ha drabbats mer i september.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
Kommentarer
Det är svårt att säga. Det beror på hur mycket kunder som kommer att röra sig i centrum, men kanske att det
kommer att fortsätta som det gör nu. Vi har ju sett en liten uppgång under maj.
Försäljningen kommer förmodligen att ha gått tillbaka något. Kunderna är lite tveksamma inför en så pass stor
investering som det ändå är. Men det var värst i början och nu tycker jag att det har blivit lite bättre när den
värsta oron för Corona krisen på något sätt har lagt sig.
Fram till september tror jag inte att Corona kommer att ha påverkat oss. Det är nog tiden därefter som det i så
fall finns frågetecken kring.
Det kommer att fortsätta att gå utför för oss. Vår räddning kommer att vara hösten, om Corona har avtagit
tillräckligt mycket då.
Den kommer förmodligen att ligga på en ganska lika nivå som innan Corona. Det är vad jag tror.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Företagen säger att det är lite svårt att spekulera kring detta men de flesta tror att de har en ljus framtid och
kan fortsätta som vanligt när krisen är över.

Färghandeln säger att de kommer att gå ur denna kris mycket bättre än de anat.

Det finns en oro hos vissa företag att köpbeteendet hos människor har förändrats efter Corona och att den
digitala marknaden kommer ta över ännu mer.

Spelbutiken som intervjuats nämner att de kommer att ta bort spelavdelningen och satsa på något annat.

Företagen som säljer produkter för trädgård och renovering tycks se ett ökat intresse för trädgård och
renovering och hoppas på mycket jobb.

Alla företag hoppas på att saker kommer återgå till det normala men för ett antal företag handlar det nu
om att överleva krisen.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Kommentarer
Oj, så långt har jag inte tänkt. Vi tar en dag i taget. Men när Corona är över är det väl att se till att allt blir som
"vanligt" igen och att alla tidigare kunder som inte är här nu hittar tillbaka hit.
Jag funderar på om vi kanske kommer att ta bort vår spelavdelning och kanske satsa på något annat i den
hörnan. Folk spelar mer på nätet nu och går inte lika ofta in i en butik för att spela. Vi kommer att satsa på
paket, post och andra tjänster och det kommer att bli vår ryggrad istället för spel. Det är tack vare dessa
tjänster som det ändå går så bra för oss i dag, som det gör.

Jag tycker nog att framtidsutsikterna efter Corona är ganska goda. Det finns allmänt ett ökat intresse för att
jobba med sina trädgårdar och för att renovera och utöka med anläggningsarbeten. Så jag kommer
förhoppningsvis att kunna jobba på som nu, men med lite bättre efterfrågan och större investeringslust från
kunderna.
Vi hoppas ju att vi kan komma tillbaka i samma läge som vi var i innan Corona krisen. Men annars så har jag
inte funderat så mycket på det.

Sammanfattning av intervjuerna
Logistik och Transport
Botkyrka

2

Haninge

3

Huddinge

1

Nykvarn

2

Nynäshamn

3

Södertälje

2

Tyresö

2

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Företagen inom logistik och transport har påverkats till olika grad och på olika sätt.

Företag inom buss och resebranschen säger att själva resedelen har påverkat väldigt mycket.

Ett bussbolag kör åt Viking Line och där har alla fartyg tagits ut drift. Det totala tappet ligger på 60-70% i
intäkter.

Företaget säger att de fått en del nya uppdrag som hjälpt dem och de har inte behövt permittera personal.

Företagen säger att deras påverkan beror mycket på deras kunders påverkan. Ett företag har inte påverkats
så mycket då deras kunder fortfarande mår ganska bra.

Ett företag säger att de blev väldigt rädd till en början och förberedde allt för korttidspermittering.
Företagen har färre körningar men har klarat sig relativt bra ändå och har då inte behövt permittera.

Företagen har även kunnat ändra prisbild och har då inte tappat så mycket.

Flera företag har kunnat lösa situationen genom att anställda kan ta ut semester ibland när de inte har
tillräckligt att göra.

Ett företag hoppas och tror att det kommer att ske en förändring under sommaren och att det kommer att
se bättre ut i höst, de har än så länge ett tapp på 20% i omsättning.

Ett annat företag som drabbats väldigt hårt säger att de gått ner 70-80% i omsättning.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?










Ett företag säger att de drog igång sin krisberedskap väldigt snabbt men har ändå klarat sig bra. De har haft
något högre sjukfrånvaro.
Det är mycket att jobba med gällande restriktioner så att chaufförerna är skyddade.
Ett enmansföretag som kör travhästar säger att han inte har något att göra nu och har inga intäkter alls.
De företag som har transporter till hotell och restauranger har tappat en del då marknaden där har
stannat.
För vissa företag är det en del jobb som skjuts upp till framtiden vilket gör att de inte kan fakturera som de
behöver.
Ett företag säger att de just nu har mer att göra än normalt.
Några företag säger att de inte alls har påverkats utan verksamheten rullar på som vanligt. Vissa har
istället fått dra ner ordentligt på verksamheten. Det beror mycket på vad det är för transporter och vilka
kunder som företagen har.

Hur har ditt företag påverkats av Corona och den rådande
situationen?

Kommentarer
Vi har påverkats men inte så mycket. Jag skulle säga att vi minskat med 10-13 procent ungefär. Vi har många
kunder som är helt opåverkade och då påverkar det heller inte oss. Sen finns det inom ett visst område som de
är påverkade vilket då i förlängningen påverkar oss. Vi är beroende av hur det går för företagen som vi jobbar
för. Men jag skulle inte säga att det är en katastrof på något sätt.
Vi har tappat ungefär 10 % i omsättning och vi har tagit hem några bilar som kör på hotell och restauranger
eftersom den marknaden nästan har stannat av.

Corona har inte haft någon påverkan alls på vårt företag. Vi har inte sett några negativa effekter.
Det fungerar och löper på men jag skulle säga att vi har tappat ungefär 20 procent av vår omsättning. Jag
hoppas nu att det ska bli förändringar fram i september och att det därefter kommer att rulla på som vanligt.
Jag tror inte att det kommer att bli så stora förändringar under sommaren då det är semestertider.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Vissa företag har behövt ta till en mängd åtgärder för att verksamheten ska fungera medans en del företag inte
behövt några åtgärder alls.

Några företag har permitterat, varslat och sagt upp personal.

Företagen är även försiktigt och drar ner på kostnader och har inköpsstopp.

Ett antal intervjupersoner är egenföretagare och dessa har inte genomfört några åtgärder.

Ett par företag har mer att göra varav ett rekryterar folk.

Har ni behövt genomföra några specifika åtgärder under
Corona krisen? Vilka åtgärder har ni behövt ta till?

Kommentarer
Hela resedelen i vårt bolag har i princip permitterats på grund av att det inte arrangeras några resor nu
någonstans. Vi har dock sluppit permittera bussförare. Att inte kunna bedriva resedelen i företaget har
naturligtvis fått stora konsekvenser då det är en stor del av våra intäkter.
Nej faktiskt tvärtom så rekryterar vi nu. Vi behöver mer folk.
Jag har sänkt min lön. Det är den enda åtgärd som vidtagits. Vi är fem anställda i företaget.

Vi har permitterat tre personer.
Vi har inte behövt genomföra några specifika åtgärder under Corona krisen.
Vi har korttidspermitterat 40 procent på hela arbetsstyrkan. Vi började med detta den 10 maj och har det till
sista juni. Sen är det semester och då kommer vi inte att ha det under juli och augusti men om det fortsätter så
kommer vi sen kommer vi att fortsätta i september och året ut.

Har situationen lett till förändring av affärsmodell eller ny
samverkan?

Majoriteten av företagen säger att de inte gjort några förändringar i deras affärsmodell. Detta kan förändras då
det beror på hur stor chansen till jobb är framåt.

Ett företag säger att de har lite andra former av uppdrag nu under Corona.

Det som har förändrats är de dagliga rutinerna, exempelvis digitala möten. Detta bidrar till att
nyförsäljningen blir lidande.
Kommentarer
Nej det har det inte. Även om vi har andra typer av transporter så är det fortfarande sjötransport som vi håller
på med och när inte annat fungerar så vänder de sig till oss.

Nej, jag ligger lågt nu och väntar på att verksamheten ska kunna komma igång igen.
Nej det har inte förändrats det kommer till det affärsmässiga. Det som har förändrats är ju när det kommer till
dagliga rutiner och annat som kommer i kölvattnet. Vi kan inte ha några möten och vi åker inte på möten. Allt
sker digitalt så det är en stor förändringar för oss. Eftersom vi är ett tjänsteproducerande företag så lever ju vi
på kundrelationer och möten med kunder. Det har en stor påverkan men vi har inte ändrat någon i några
affärsmodeller. Man går in någon form av försvarsmod, övervintring. Det är svårare att göra affärer digital.
Man kan ändå göra affärer. Det som blir lidande är all form av nyförsäljning för det här har ju en påverkan av
hela samhället och alla har ju gått in i någon form av försvara och övervintring så det blir en kedjeeffekt.
Normalt i maj har vi stor aktivitet på vår försäljning men nu vill alla vänta tills efter sommaren

Kommer situationen påverka er kompetensförsörjning?

Företagen ser inte att Corona har haft någon negativ påverkan på kompetensförsörjningen utan tror att det
finns fler chaufförer till förfogande på marknaden.

Företagen tror annars att det inte kommer påverka dem då majoriteten inte planerar att anställa fler i
nuläget eller efter Corona.

Fokus för flera företag är att överleva och inte utöka personalstyrkan.
Kommentarer
Vi kommer inte att göra några ändringar men om vi ökar till hösten så ligger vi på max och då kan jag behöva
1-2 anställda ytterligare till hösten.
Tidigare har det varit chaufförsbrist i vår bransch, men det tror jag inte att det kommer att vara när Corona
krisen är över. Det är många bussbolag som kommer att gå i konkurs, så det kommer säkert inte att vara
samma brist på chaufförer som innan krisen.
Situationen kommer inte att påverka vår kompetensförsörjning som jag kan se det nu.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

Ungefär hälften av företagen säger att de hade planer på att investera eller expandera innan Corona. Företagen
har nu fått avvakta med dessa investeringar.

Tidigare fanns det en bra utveckling inom resedelen vilket stannat av nu, företagen tror att det kommer att
tas upp igen efter Corona.

Ett företag säger att de avvaktar med att köpa in nya lastbilar och ett annat hade planer på att köpa mark
för parkeringar vilket de får vänta med.

Företagen håller igen på alla kostnader som går.

Har ni tvingats ställa in eller skjuta på planerade
expansioner/investeringar?

Kommentarer
Ja lite grann. Vi har gjort en 30 procentig förskjutning. Det handlar om att vi avvaktar med att köpa nya
lastbilar.
Ja det har jag. Jag skulle behöva förnya mina bilar men det får vi vänta med.
nej det har jag inte. Sen är det väl klart att jag tänker mig för innan jag investerar nu efter man har hotet över
sig just att man själv kan bli sjuk. Men det är fortfarande så overkligt. Det mesta rullar på precis som vanligt.

Nej, jag har inte haft några investeringsplaner.
Vi har inte tvingats att ställa in eller skjuta på planerade investeringar. Vårt företag går precis lika bra nu som
innan Corona.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

De flesta av företagen känner till de nationella stöden någorlunda men har inte fördjupat sig i dem.

De företag som inte behövt stöd har inte satt sig in i information gällande dem.

Ett företag säger att det är svårt att vara insatt då stöden ändras mycket. Dock upplever flera företag att
det är lätt att hitta information om dem.

Företagen säger att de främst hört om stöden i media men även sökt information och fått det via
branschorganisationer.

Det är ett par företag som säger att de är väl insatta i stöden, resterande har övergripande koll.

Känner ni till de stöd som erbjuds företag nu under Corona
krisen?

Kommentarer
Kanske inte fullt ut för egen del men jag kollade upp detta med korttidspermitteringar när vi trodde att det var
aktuellt. Vår ekonomifunktion sitter i Finland och de har full koll.
Jag känner att vi är väl insatta i de stöd som erbjuds företag nu under Corona krisen. Informationen är lätt att
få tag i.
Vi har inte behövt leta aktivt. Vi har det här med att sjuklönerna betalas tillbaka och sen var det här med att det
låg en viss ersättning av arbetsgivaravgiften på upp till 30 anställda och till en viss lön. Det är väl det men det
behöver vi inte aktivt göra något åt.
Ja, jag känner till alla stöd som finns. Jag har verkligen satt mig in i allt för att se vilka stöd vi kan söka för att få
hjälp att ta oss igenom denna krisen.
I stort jag, men eftersom vi inte är drabbade och har behövt fundera på att söka något stöd så har vi inte heller
fördjupat oss allt för mycket i stöden.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

11 av de 15 företagen säger att de inte aktivt sökt några stöd utan har automatiskt fått stöd gällande
arbetsgivaravgift och sjuklön.

De stöd som har sökts är korttidspermittering, Almibrygglån för att stärka likviditet, omställningsstöd och
hjälp med skatt och moms.

Företagen upplever att stöden har varit bra och hjälpt dem.

Ett företag säger att de inte vill dra på sig för mycket lån som ska betalas tillbaka då de hoppas att det finns
ett liv för företagen efter Corona.

Har ni tagit del av några stöd som erbjuds? Vilka?

Kommentarer
I dagsläget ser vi inte att vi har några sådan behov. Men det får vi se längre fram.

Stödet kring sjuklönerna är det enda som vi har använt oss av, då vi inte haft behov av annat stöd.
ja korttidspermitteringar. Det har varit tillräckligt och väldigt bra stöd.
Nej inget annat. Sen blev det ju det här med att man kunde få tillbaka sjuklöneersättning men det var ju inget vi
sökte för själva. Vi hade en del sjukfrånvaro i mars och april. Vi hade då fem konstaterade fall och det var
mycket på just en arbetsplats. En period var vi nere på 2/3 av ordinarie personal. Nu i maj så har vi inte haft
någonting.
Vi har inte tagit del av några stöd som erbjuds. Vi har klarat oss ändå så här långt.

Saknar du något stöd, både kommunala, regionala och
nationella, som skulle hjälpa er?

Generellt ser inte företagen att de saknar några fler stöd, antingen är de nöjda med de stöd som finns eller ser
inte behov av stöd.

Ett företag tycker att det från början skulle funnits ett kontaktsstöd och likviditetsstöd för de branscher
man visste skulle drabbas hårt av Corona.
Kommentarer
Det skulle vara sänkta arbetsgivaravgifter och allmänna utbetalningar. I övrigt så har vi faktiskt haft färre sjuka
under denna period än annars.
Det skulle ha funnits ett direkt kontantstöd från början, ett likviditetsstöd. Det hade varit bra om det funnits i
början av krisen till de branscher där man vet att stora delar kommer dö. Den varianten har man kört i Tyskland
med direkta kontantstöd till verksamheter.
För mig handlar det om stöd när man är sjukskriven och hur man kan få hjälp med det.
Nej, jag saknar egentligen inget. Vi kommer att få likviditetsproblem i juli och augusti, men det är inget vi kan
få bidrag till. Vi har ju sökt alla bidrag som vi kan få och jag kan inte se vad det skulle kunna vara ytterligare för
bidrag.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Företagen ser att det är bra om kommunerna kan vara behjälpliga på de sett de kan.

Flera företag tycker att det kommunerna gjort har varit bra, exempelvis förläggning av kredittider och
webbinarier.

Det är viktigt att kommunerna även har ett fokus på de gamla och hur de tas om han om på boenden.

Det anses att kommunens stöd behövs mest inom skola vård och omsorg. Även småföretagare och
restauranger är ofta i större behov av hjälp.

Det är även viktigt att kommuner nyttjar och köper tjänster av lokala företag.

Flertalet företag säger att de inte vet vidare vad kommunerna kan göra för dem.

Vad förväntar ni er av respektive kommun under denna
kris?

Kommentarer
Det är bra om de är behjälpliga på de sätt som de kan och jag har varit med på ett webbinarium som de bjöd in
till. Där var jag med första gången men hade inte möjlighet andra gången. Det gav väl en del så till vida att
man fick höra hur andra har det och vad man bör tänka på och så men jag har inga större krav på kommunen.
De är behjälpliga alla sätt tycker jag och vi har haft en del kontakt tidigare för vi ville synas bättre och där har
jag fått konkret hjälp.
Jag har inte funderat något på vad vi kan förvänta oss av kommunen under Corona.

Jag vet inte om man kan begära så mycket. Det är ju inte kommunens fel att ett virus har kommit över oss utan
vi står alla i detta. Staten har ändå gjort så mycket som man kan tycker jag men så vet man inte hur det blir i
slutändan och hur vi ska komma tillbaka på fötter som land.
Har inte alls funderat kring vad man kan förvänta sig av kommunen under krisen.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Hur länge företagen klarar av situationen ser väldigt olika ut och beror mycket på hur kommande månader kan
tänkas se ut.

De företag som inte påverkats så hårt av Corona säger att framtiden ser ljus ut och att de kommer att klara
av situationen länge.

De företag som är merpåverkade säger att de skulle klara av situationen allt från några månader till två år.

För de hårt drabbade företagen är det viktigt att det börjar komma in jobb och bli mer normalt ganska
snart, gärna till eller efter sommaren.

Ett företag säger att de klarar sig så länge de får permitteringsstöd. Tas det bort behöver de varsla.

Hur länge uppskattar ni att ni kan klara av den situation
som är idag?

Kommentarer
Om det fortsätter som nu kanske vi kan hålla ut i 6 månader till. Det beror lite på vad som händer runt omkring.
Om vi kan få lindrade krediter och uppskjutna amorteringstider som är för våra bussar. Skulle de anstånden
dras eller inte förlängas är det inte säkert att vi ens klarar oss i 6 månader.
Det kan jag inte säga och vill inte heller för det tror jag betyder otur men det är viktigt att det börjar rulla på
fram i september. Jag hoppas på det och efter det får jag ta beslut beroende på hur det ser ut.
Som det ser ut nu kommer vi att kunna fortsätta som vanligt framåt. Vi har som sagt haft turen att inte
påverkas nämnvärt av Corona krisen.
Jag uppskattar att vi klarar oss några månader till. Det är ju inga nya projekt som startas upp nu. Om det inte
blir bättre för oss efter sommaren så får vi ta till några åtgärder.
Jag uppskattar att vi kan klara oss i två år till. Vi har sparade medel som vi får nalla av.

Ser ni att ni kan komma att behöva genomföra några
åtgärder eller använda några stöd framåt som ni inte
behövt använda idag?
Företagen säger att det är något svårt att se om stöd kan komma att behövas framåt men majoriteten av
företagen tror inte att det behovet kommer att finnas.

Några företag säger att varsel kan behövas, framför allt om stöd försvinner.

Ett företag säger att omsättningsbidrag ska sökas då de behöver stärka sin likviditet.

Ett annan företag nämner att de sökt alla stöd som de kan få.
Kommentarer
Om vi får en ökning i höst kan vi behöva rekrytera.
Vi behöver förstärka likviditeten så där kanske vi behöver göra något ytterligare. Vi ska ju ansöka om
omsättningsbidrag och hoppas mycket på det.
Jag har svårt att se det just nu. I början på augusti kan jag se det bättre vad vi kommer att behöva göra eller
om vi klarar oss utan att behöva göra något ytterligare.
Nej det tror jag inte. Det är svårt att driva firman bara med mig. Jag behöver mina anställda.

Vi vill göra en uppföljning kring hur ni påverkats av Corona
under september och vi vill boka in dig för en andra
intervju då. Hur tror du att er verksamhet kommer att ha
påverkats till dess (September)?
De flesta företag säger att det kommer förmodligen se likadant ut i september som det gör nu, om inga större
förändringar sker under sommaren.

Ett företag säger att semestern kommer hjälpa nu under sommaren då de har lågsäsong.

Det är ett företag som är osäkra på om de kommer att finnas kvar i september då situationen är väldigt
svårt för dem.
Kommentarer
Vi kommer inte att göra något annorlunda än vanligt under sommarperioden.

Jag tror att det kommer att se ganska likadant ut efter sommaren som det gör nu.
Jag tror att min situation kommer att se ganska likadan ut efter sommaren. Men sedan får vi väl se hur hösten
kommer att se ut.
Det är omöjligt för mig att säga hur vi kommer att ha påverkats fram till i september.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Ungefär hälften av företagen ser att de har goda framtidsutsikter och ser positivt på framtiden. De flesta har
inga specifika planer utan vill mest se att jobben rullar på som innan.

Ett företag säger att de lärt sig mycket av krisen och möjligt att det kan leda till några förändringar.

Framtiden beror mycket på företagens kunder, hur de vill samverka och närkontakt. De väntar på att
säljsidan ska dra igång så att de kan återgå till normalt.

För vissa företag är det svårt att ha framtidsutsikter då de har det tufft och tar en dag i taget för att
överleva.

För några företag hänger framtiden på myndigheter och de stöd och hjälp de kan få framåt.

Det är inget av företagen som har någon tanke kring vad kommunen kan göra för dem framåt.

Hur ser era framtidsutsikter ut ”post Corona”?

Kommentarer
För tillfället är det inget som jag har tagit i beaktande och det är svårt att veta. Vi har sett att det snurrar på
rätt normalt och förhoppningsvis får vi en höjning till hösten och då tar jag tag i det då. Vi har samma
terminalverksamhet i södra Finland så om vi får för mycket i Sverige så kan jag lätt styra om det till Finland tills
vi har fått ordnat med det i Sverige.
Det beror väldigt mycket på våra kunder och hur de vill samverka med oss och hur mycket närkontakt man kan
ha. I så fall tror jag att det kommer bli väldigt mycket aktiviteter på säljsidan och att det vanliga säljarbetet kan
dra igång och att vi kan ha mycket mera kontakt ute och påverka de olika uppdragen. (…)
Jag har inga särskilda planer för företaget. Jag tycker att allt är så overkligt och jag har heller inte haft det när
mig på något sätt.
Vi ser ändå positivt på framtiden och när Corona krisen är över kommer vi att börja titta på att verkställa de
investeringar som vi har skjutit på. Vi vill komma i fas med nya bilar och kommer att beställa nya bilar för att
inte komma på efterkälken. Nu tar vi hjälp av semestern en månad, men sedan måste vi satsa igen om vi ska få
en bra utveckling av företaget.

Sammanfattning och Analys

Bygg - och Fastighetsbranschen



Majoriteten av bygg och fastighetsföretagen har klarat sig relativt bra under Coronakrisen men de har
påverkats på olika sätt beroende på vilka kunder de har och vilken inriktning de har i verksamheten. Det är
ett par företag som sett ett stort tapp i omsättningen då det är många byggprojekt som har pausats.



Flera företag uttrycker en oro inför framtiden då de tycks se att en lågkonjunktur är på väg och att det
finns ett generellt tapp i branschen. Det finns en viss osäkerhet hur framtiden ser ut. De faktorer som
påverkar företagens framtid är Sveriges ekonomi i helhet men även kundernas intresse och till hur stor del
de har påverkats. Fokus för många företag är att sälja in nya jobb och låsa projekt så att de ser att de har
jobb framåt i tiden.



Företagen har behövt förändra vissa saker i verksamheterna och jobben ser för några företag annorlunda
ut. Säkerhets – och hygienrutiner har ökat. Privatpersoner är rädda för att släppa in företag i hemmen och
utomhusjobb så som altaner och terrasser har ökat. Majoriteten av företagen har inte behövt göra några
större åtgärder i och med Corona.



Några företag har upplevt personalbrist på grund av hög sjukfrånvaro och brist på utländsk arbetskraft då
gränserna är stängda. För några företag har detta varit positivt då de tack vare sjukfrånvaro inte behövt
permittera folk. Detta även lett till att tidplaner inte kan hållas. Det blir ett problem för företagen när deras
underleverantörer saknar personal då projekt skjuts upp och blir stillastående.

Bygg - och Fastighetsbranschen



Företagen ser inte att kompetensförsörjningen påverkats av Corona utan det är en allmänt problem i
branschen då antalet utbildningar inom bygg har minskat. Företagen är därför väldigt måna om att ha kvar
nuvarande personalstyrka då de vet att det sen är svårt att hitta duktiga och seriös arbetskraft. Det är från
företagen önskvärt att kommunerna ser över detta med utbildningar inom branschen då det är ett stort
problem.



Företagen ser inte att det är aktuellt att göra några investeringar eller expansioner då det är en osäker
situation och de vill hålla hårt i pengarna i detta läge.



Gällande stöden som finns att tillgå i och med Corona så känner majoriteten av företag till de nationella
stöden främst. Vissa företag har inte så god kunskap kring dem då det inte haft något behov av stöd. Det
är relativt få företag som känner till de regionala och kommunala stöden.



Fastighetsägarna har god kunskap gällande stöden då de hjälper andra företag att söka dessa, framför allt
när det gäller hyresreduceringar.



Företagen har främst fått information gällande stöden från media och nyheter. Några har även fått
information från branschorganisationer. Det är några företag som aktivt sökt efter information på olika
myndigheters hemsidor och de har upplevt att det varit relativt lätt att få information.

Bygg - och Fastighetsbranschen



De stöd som företagen främst känner till är korttidspermittering, stöd för arbetsgivaravgifter och stöd
gällande sjuklön.



Majoriteten av företagen har inte sökt några stöd då de främst inte ser att de har något behov. De stöd
som företagen tagit del av är korttidspermittering, sänkta arbetsgivaravgifter och stöd för sjuklön. Alla
företagen utom ett har upplevt att stöden varit tillräckliga för dem.



Företagen ser generellt inte att det kommer att finnas något behov av stöd framåt. Det viktiga är att de
stöd som finns idag förlängs. Det beror mycket på hur branschen kommer se ut och om det kommer ske
några förändringar.



Det är enbart några få företag som säger att de saknat något stöd. Det som är viktigt för dem är att stöden
som finns förlängs. Det är ett företag som säger att de saknat stöd från näringslivskontoret och önskar ett
större engagemang därifrån. Det kommunen kan göra för att stötta företagen är genom jobb och fler
upphandlingar som lokala företag kan vara med i.



Det företagen önskar och förväntar sig av sina kommuner är att kommunen är aktiv ut mot företagen och
visar ett intresse och engagemang. Nätverk som startats under Corona upplevs som positivt och är
önskvärt att dessa fortsätter. Det är viktigt för företagen att kommunen hjälper företagen genom att anlita
dem och ge dem jobb. Hyresreducering från kommunala bostadsbolaget är viktiga och det måste hanteras
på ett enkelt och smidigt sätt.

Bygg - och Fastighetsbranschen



Företagen är ganska positiva gällnade deras uthållighet nu under krisen men det finns många faktorer som
kan påverka detta. Företagen hoppas på att jobb kommer att komma in men det beror mycket på Sveriges
ekonomiska situation och hur den påverkats av Coronakrisen. Det finns även en osäkerhetgällande
arbetskraft. Några företag säger att uthålligheten för dem beror på hur länge stöden kommer att finnas
tillgängliga.



Företagen tror inte att situationen för dem kommer att se annorlunda ut i september, det beror på hur
branschen och samhället förändras och hur sommarmånaderna kan tänkas se ut.



När Coronakrisen är över tror företagen att de kommer att jobba på som förut så länge som kunderna
kommer tillbaka. Det kommunen återigen kan göra för företagen är att beställa jobb av dem.

Tillverkning



Företagen inom tillverkning har påverkats till olika grad beroende på vilka kunder de har och inom vilken
inriktning som verksamheten är. Företag inom medicin och livsmedelstillverkning har inte påverkats
negativt utan har sett en positiv ökning i omsättningen och antal jobb.



Biltillverkningen är hårdare drabbad, framför allt motorsportstillverkningen. Försäljningen har påverkats
mycket och företagen kan inte vara ute och träffa nya kunder.



Det finns en stor oro för framtiden hos många av företagen. De är beroende av sina kunder och deras
situation kan ändras snabbt. De företag som har mycket att göra trots Corona har inte vågat anställa fler då
det kan ske en förändring snabbt.



Den höga sjukfrånvaron har även varit ett stort problem för företagen då de hamnar efter i sin tidplan. Det
finns också en rädsla att bli smittade hos många av de anställda men tillverkning är en bransch där
hemmaarbete är svårt. De som arbetar på kontoret kan jobba hemifrån men de inom produktionen
behöver vara på plats. Företagen gör så gott de kan för att hitta lösningar för detta.

Tillverkning



Majoriteten av företagen har valt att inte göra några åtgärder i och med Corona, detta då de flesta inte
upplever någon större förändring i orderingången. Det finns en oro hos några företag att de inte
genomfört tillräckligt med åtgärder ifall situationen förvärras längre fram.



De företag som genomfört åtgärder har korttidspermitterat personal, de tackar ja till jobb de normalt inte
tar, de ska ha semester under sommaren vilket inte är normalt. De anställda som kan jobbar hemifrån gör
det och företagen har genomfört åtgärder gällande hygien och smittskydd.



Företagen har inte gjort några specifika förändringar gällande affärsmodell mer än att de vänder sig till nya
målgrupper. Hemarbete och allmänt mer digitalisering har införts och det har skett vissa omorganisationer
intern.



Kompetensförsörjningen i branschen kommer inte påverkas negativt tror företagen, snarare en positiv
påverkan. Det finns generellt en brist på utbildningar inom branschen men de tror att det kommer att
finnas mer utbildad personal på arbetsmarknaden i och med uppsägningar och konkurser. Det är viktigt för
företagen att de behåller nuvarande personal så länge det är möjligt.

Tillverkning



Alla företag utom två som hade planerade investeringar har avvaktat med detta och har pausat pågående
projekt. Företagen är försiktiga då det finns en oro inför framtiden och vad som kan tänkas hända.



Gällande stöden har företagen någorlunda koll på de nationella stöden men inte så bra koll på regionala
eller kommunala stöd. Företagen har hört med andra företag hur de använt stöden, de följer media och
folkhälsomyndigheten. Företagen tycker att det varit lätt att hitta information men informationen upplevs
som otydlig och kriterierna för att söka stöd ändra ofta.



De företag som inte haft något behov av stöd har heller inte sökt någon information gällande dem. De
företag som ingår i en koncern får information från huvudkontoret.



Majoriteten av företagen har inte sökt något stöd, antingen så har behovet inte funnits eller så har
företagen inte haft möjlighet att söka stöd. De stöd som har nyttjats är korttidspermittering, stöd för
sjuklön och sänkta arbetsgivaravgifter. Stöden har upplevs som bra men det upplevdes krångligt att söka
korttidspermittering då kriterierna ändrats löpande.

Tillverkning



Företagen säger att de till stor del inte saknar några stöd, detta då behovet av stöd inte finns. Det som
saknas är långsiktiga nationella planer och mer fasta beslut, detta skulle skapa en större trygghet för
företagen. Kommunerna ska även se till att kollektivtrafiken är säker genom exempelvis fler avgångar.



Företagen ser inte att de är i behov av att söka stöd framåt i tiden, det är dock något svårt att bedöma nu.
Det är möjligt att korttipspermittering kan bli aktuellt om situationen inte förändras säger ett företag.



Företagen förväntar och önskar att kommunerna skickar ut information löpande gällande situationen och
vad kommunen gör. Myndighetsutövningen ska fortsatt var snabb och smidig oavsett Corona och Corona
får inte vara någon ursäkt för dröjsmål. Kommunerna ska även se till att kollektivtrafiktrafiken är trygg och
de får gärna lätta på olika former av avgifter för företagen. Kommunen ska finnas till för att hjälpa och
stötta företag och vara där för att rädda dem.



Hur länge företagen kan klara den rådande situationen beror mycket på hur de påverkats och hur
situationen kan tänkas se ut framåt, om några förändringar sker. Flertalet företag ser ingen gräns för hur
länge de kan klara sig men förvärras situationen och jobb försvinner förändras saker snabbt. Fortsätter
exempelvis gränserna vara stängda så påverkas exporten mycket. Även försäljningen påverkas mycket om
folk inte börjar träffas igen.

Tillverkning



Företagen tror inte att det kommer ske några större förändringar fram till september utan de tror att de
kommer att jobba på samma sätt.



Företagen har annars en relativt positiv inställning mot framtiden, det är många aspekter som spelar in
och bidrar till en osäkerhet. Det beror bland annat på företagens kunder och hur de klarar sig.



Företagen hoppas att de ska kunna återgå till det normala när Corona är över, vissa kommer att ta upp de
investeringar och expanderingar som de avvaktat med under Corona.



Det kommunerna kan göra när Corona är över är att förenkla för etableringar och expanderingar, minska
avgifter och se till att utbildningar inom branschen finns.

Tjänster och Service



Företagen inom tjänster och service har även de påverkats till olika grad beroende på bransch och kunder.
De företag som arbetar med ekonomi och administration har fått mer att göra under Corona och de
företag som arbetar med data har en normal orderingång, de hade mer att göra i mars men lugnade sedan
ner sig. Även elektriker har inte påverkats. Företag in om sanering och renhållning har påverkats till en viss
del men har räddat mycket av omsättningen i och med att de kan göra andra typer av jobb.



De företag som drabbats mycket jobbar inom taxi och bilverkstad/bilservice, föreläsare, anordnare av
bröllop och evenemang och tvätteri.



Företagen har inte genomfört några specifika åtgärder i och med Corona. De som fortfarande har mycket
jobb anställer nya. Några företag har korttidspermitterat, varslat eller sagt upp personal och inhyrd
personal har tagits bort.



Vissa företag har gjort en del förändringar i affärsmodellen medan vissa jobbar på samma sätt fast i mindre
skala. De företag inom ekonomi jobbar mer Corona-anpassar, det är mer fokus på digitalisering och
hemarbete.



Företagen ser inte att kompetensförsörjningen påverkats negativt utan de tror att det kan bli lättare att
anställa personal.

Tjänster och Service



Hälften av företagen säger att de hade planer på att investera eller expandera innan Corona. Några företag
har genomfört dessa under Corona men det är några som avvaktat med planerna.



Generellt har företagen inte sökt några stöd. De stöd som används är sänkt arbetsgivaravgift, stöd kring
sjuklön, korttidspermittering, omställningsstöd och några företag har försökt att få hyreslättnader. Stöden
har upplevts som bra och har hjälpt företagen.



Det företagen saknar kring stöd är mer stöd och hjälp gällande hyror, omställningsstöden bör ha gällt
under en längre period, egenföretagarna saknar riktade stöd till dem och det önskas minskade skatter och
moms. Företagen vill även ha ytterligare lättnader för arbetsgivaravgiften och de säger att det är viktigt att
det finns bra stöd och inte bara lån som ska betalas tillbaka.



Majoriteten av företagen tror inte att de är i behov av stöd framåt, möjligt att hyreslättnader och
omställningsstöd kan bli aktuellt för visa. Ett par företag säger att de inte har möjlighet att söka stöd alls.



Företagen förväntar sig att kommunerna främst hjälper de branscher som drabbats väldigt hårt av Corona.
Kommunerna ska synas och vara öppna med det de gör nu under Corona. Kommunerna ska lyfta och
marknadsföra företagen och kommunerna ska försöka se till att invånarna handlar lokalt. Kommunerna får
gärna hjälpa till med hyreslättnader för företagen. Det har upplevs väldigt positivt när kommunen hör av
sig och frågar hur det går och att de skickar ut löpande information.

Tjänster och Service



Företagen ser generellt att de har en lång uthållighet men det beror på hur situationen förändras framåt.
Företagen säger att prognosen pekar mot en lågkonjunktur vilket kan komma att påverka många företag.
Företagens kunder och hur dem påverkas är avgörande på många sätt. Så länge det finns stöd och hjälp
klarar sig flera företag bra.



De ser inte att det kommer att ske någon större förändring fram till september och majoriteten av
företagen tror inte att de kommer att förändra något. Det finns en förhoppning att det ser bättre ut i
september och flera företag ser redan en ljusning.



Efter Corona kommer några företag att satsa på utveckling medans de andra kommer att jobba på som
vanligt. Företagen hoppas att jobben återgår till det normala och företagen är relativt positiva inför
framtiden. De tror att många företag kommer att jobba mer flexibelt och hemarbete kommer vara mer
normalt.



Det kommunerna kan göra efter Corona är att marknadsföra företagen i kommunerna.

Besöksnäringen



Den bransch som har påverkats mest av Corona är besöksnäringen, det skiljer sig dock åt lite mellan
företagen. De företag som inte påverkats utan ökat sin omsättning är ett Café, ett bageri och en restaurang
som har säsongsöppet. Cafét är lokaliserat till stor del utomhus och har därför lätt att följa restriktionerna.



De företag som påverkats mycket är olika typer av lekland, slott, turist – och friluftsanläggningar, hotell och
vandrarhem och till viss del restauranger.



I stort sätt har alla företag inom besöksnäringen behövt genomföra olika åtgärder i och med Corona. De
behöver ta hand om gästerna på ett annat sätt och se till att distansering och renhållning är på rätt nivå.
Restriktionerna ska hållas vilket företagen jobbar mycket med. Restaurangerna jobbar mer med takeaway.
Några företag har behövt varsla, permittera och säga upp personal.



Företagen har fått göra en del förändringar i deras affärsmodeller för att anpassa sig efter Corona och
restriktionerna. Bland annat har de tagit fram nya erbjudanden, de jobbar mer med marknadsföring och
samarbetar mer med andra företag. De som kan försöker flytta ut verksamheterna så att besökarna kan
vistas utomhus.



Kompetensförsörjningen har inte påverkats negativt utan företagen ser en positiv påverkan då många
tyvärr blivit av med jobb. Fokus för företagen är att behålla sin nuvarande personal.

Besöksnäringen



Företagen avvaktar nu med de planerade investeringarna och expansionerna, de måste hålla i varenda
krona. Några företag har även påbörjat projekt som de inte haft möjlighet att göra färdigt.



Företagen har relativt god kunskap gällande stöden som finns tillgängliga, de känner främst till
korttidspermittering, hyresstöd och omställningsstöd. Det är flera företag som inte har möjlighet att nyttja
stöden.



Många företag har aktivt letat efter information om stöden och de följer media och får information från
branschorganisationer. Företagen tycker att det varit lätt att hitta information men de upplevs som
krångliga att förstå, bland annat då det står olika saker på olika ställen. Grundinformation är lätt att hitta
men detaljerna är svårare. Det upplevs även att stöden är mer riktade mot större företag.



Majoriteten av företagen har tagit del av stöden, de har bland annat korttidspermitterat, sökt anstånd för
skatter, hyreslättnader, stöd för arbetsgivaravgift och sjuklön, omställningsstöd och kulturstöd. Stöden
upplevs som bra och att de hjälpt företagen, dock har permittering upplevs som något krångligt att
hantera. Hyreslättnader har varit svårt att få säger vissa företag. De företag som inte sökt stöd har
antingen inte haft behov eller inte kunnat söka på grund av kriterierna.

Besöksnäringen



De stöd som företagen saknar är bidrag istället för lån från banker, generellt mer ekonomisk hjälp,
förlängning av nuvarande stöd och det behöver vara enklare att få hyreslättnader.



De stöd som kan bli aktuella att söka längre fram är omställningsstöd och korttidspermittering. Det är flera
företag som inte ser att de är i behov av att söka mer stöd i framtiden.



Företagen tycker att kommunerna ska fungera som ett stöd gentemot regeringen och att de ska lyssna och
vara ett stöd och bollplank för företagen. Det är viktigt att kommunerna är tydliga med hur de jobbar och
det ska finnas löpande information från kommunerna. Skjuta upp och reducera avgifter är önskvärt.
Kommunerna ska vara tillgängliga och öppna för kontakt och kommunikation med företagen, de ska vara
ett aktivt stöd.



Hur länge företagen klarar situationen beror mycket på de kommande sommarmånaderna då dessa är
högsäsong för de flesta företag. Stöden och hur länge restriktionerna kommer gälla påverkar även mycket.
Flera företag ser däremot ingen gräns för hur länge de klarar sig.



Företagen ser inte att det kommer ske någon förändring för dem till september. De tror att det blir en
ljusning under sommaren. Det finns istället en större oro inför höst och vinter.

Besöksnäringen



Efter Corona tror företagen att de kommer jobba på som vanligt, möjligt i mindre skala först och att de
sedan trappar upp. Det är svårt att se framtiden då det är mycket som kan förändras. Majoriteten av
företagen har inga specifika planer efter Corona.



Det kommunen kan göra efter Corona är att använda sig av lokala företag i upphandlingar och köpa
tjänster av dem. Kommunerna ska också marknadsföra och fokusera på besöksnäringen.

Handel



Företagen inom handeln har även de påverkats till olika grad beroende på vilken inriktning de har. De
butiker som inte påverkats av de intervjuade företagen är färghandel, bygghandel, butik som säljer uterum
och livsmedel.



De företag som påverkats är blomsterbutiker, café och restaurang, spelbutik, databutik, företag som säljer
till bageri och konditori, företag som säljer och hyr ut till event, lampbutik och frisörsalong.



Företagen har haft olika behov av att genomföra åtgärder beroende på hur stor påverkan varit. De flesta
butiker har behövt genomföra åtgärder för smittorisk och hygien. Företag har varit tvungna att dra ner på
personal och timmar, de har sagt upp och permitterat personal. Några butiker har dragit ner på
öppettiderna och ett företag har bytt lokal.



Det är inget av företagen som förändrat sin affärsmodell. Butikerna behöver istället vara mer flexibla och
restaurangerna jobbar mer med takeaway.



Kompetensförsörjningen är opåverkad.



Företagen avvaktar med investeringar eller expansioner, evenemang har ställts in och alla företag håller
hårt i pengarna.

Handel



Företagen har generellt bra koll på de nationella stöden men känner inte till de regionala eller kommunala.
De företag som inte haft behov av stöd har heller inte aktivt sökt någon information gällande dem. De
företag som har mycket timanställda har heller inte haft möjlighet att nyttja stöden och har därför inte
sökt information. De som sökt information och fått information via media säger att det inte varit svårt att
hålla sig uppdaterad.



Flertalet företag har tagit del av stöden, sänkt arbetsgivaravgift och stöd gällande sjuklön har i stort sätt
alla företag nyttjat. Utöver det har korttidspermittering, hyreslättnader och omställningsstöd sökts.



Företagen saknar generellt inga stöd, det som framkommer är gratisparkeringar, mer bidrag istället för lån
och fler ekonomiska stöd.



Företagen ser att de möjligt kan behöva fortsatta hyreslättnader och flera företag har eller ska söka
omställningsstödet. Möjligt att några företag kan behöva permittera eller säga upp personal.



Företagen förväntar sig att kommunerna är ödmjuka och tar hand om invånarna i kommunen. De förväntar
sig snabbare hantering gällande hyreslättnader från kommunala bostadsföretagen. Företagen vill även ha
fortlöpande information om situationen.

Handeln



Företagen har klarat sig relativt bra och ser ingen gräns för hur länge de klarar av situationen. De ser en
ljus framtid trots att situationen nu är tuff, det är samtidigt svårt att se effekterna av Corona.



De ser inte att situationen kommer att se annorlunda ut i september men det beror på antalet kunder och
hur sommaren kommer se ut. Företagen hoppas på en räddning och börjar se en uppgång.



Företagen tycker att det är svårt att spekulera gällande framtiden men tror att den är ljus så att de kan
fortsätta att jobba som tidigare. Det finns en oro hos flera företag att människors köpbeteenden förändrats
mycket under Corona och att den digitala handeln kommer ta över ännu mer.

Logistik och Transport



Företagen inom logistik och transport har påverkats på olika sätt beroende på till vilken grad deras kunder
påverkats. De företags som jobbar med bussresor har drabbats mycket. Även transporter till hotell och
restauranger har sjunkit väldigt mycket. Flera företag har försökt att hitta nya uppdrag för att täcka upp
tappet. Företagen jobbar även mycket med restriktionerna och chaufförernas säkerhet.



Vissa företag har genomfört en mängd åtgärder medans andra inte haft behov eller kunnat genomför
några. Företagen har bland annat varslat, permitterat eller sagt upp personal. Företagen har dragit ner på
alla kostnader de kan och har köpstopp. De företag som har mer att göra nu under Corona har rekryterat
personal. De som är egenföretagare har inte kunnat göra några åtgärder.



Företagen har inte gjort några förändringar i affärsmodellerna däremot har de har tagit på sig lite andra
uppdrag än de normalt gör och ändrat sina dagliga rutiner, exempelvis genom digitala möten. Det som
framför allt blivit lidande under Corona är nyförsäljningen.



Företagen ser inte att Corona haft någon negativt påverkan på kompetensförsörjningen utan det finns fler
chaufförer att anställa nu, företagen planerar ändå inte att anställa i nuläget.



Företagen avvaktar med planerade investeringar och expansioner och de håller igen på kostnader.

Logistik och Transport



Företagen känner till de nationella stöden någorlunda väl men de som inte haft behov av stöd har inte satt
sig in i dem. Det upplevs som lätt att hitta information om stöden men det är svårt att vara insatt då
stöden ändras ofta. De företag som sökt stöd har gjort det via media och hos myndigheter.



Majoriteten av företagen har inte aktivt sökt några stöd men tagit del av lättnad av arbetsgivaravgifter och
sjuklön. Utöver det så har några företag permitterat, sökt omställningsstödet och stöd gällande skatt och
moms. Dessa har varit till bra hjälp men det är viktigt att det inte är för mycket lån utan att det finns bra
ekonomiska stöd.



Företagen ser inte att de saknar några specifika stöd generellt.



Det är svårt att veta huruvida företagen kan tänkas behöva några stöd framöver. Flertalet företag tror inte
att det är aktuellt. Omställningsstödet kan möjligt vara intressant och det kan även behövas varsel.



Företagen tycker att kommunerna varit behjälpliga under Coronakrisen men det är viktigt att fokus ligger
på de som behöver hjälp, exempelvis äldre människor. Det kommunen kan göra är att nyttja och köpa
tjänster av lokala företag.

Logistik och Transport



Hur länge företagen klarar situationen beror mycket på de kommande månaderna och vad som händer. De
som inte är påverkade ser en ljus framtid. Det är viktigt för företagen att det börjar komma in jobb ganska
snart. Det är även viktigt att stöden fortlöper, utan dem skulle situationen vara betydligt svårare.



Företagen ser inte att det kommer se annorlunda ut för dem i september, om inga större förändringar sker.



Ungefär hälften av företag uttrycker att de har goda framtidsutsikter. Majoriteten av företagen har inga
specifika planer inför framtiden utan vill kunna jobba på som innan Corona. Det är för flera företag svårt
att ha framtidsutsikter då situationen är svår, fokus är att överleva. Framtiden hänger mycket på stöd och
hjälp och att kunderna återkommer och nyförsäljningen kan komma igång.

Analys



Alla branscher har påverkats av Corona men till lite olika sätt och grad. Det framkommer relativt tydligt att
huruvida de har drabbats beror på vilken verksamhet och vilka kunder de själva har. Ett exempel är
handeln där företagen har drabbats på olika sett beroende på vad de säljer och vilka kunder de har. Under
Corona när många är hemma har det varit populärt med trädgården och renoveringar och butiker inom
det området har gått bättre under Corona.



Branschen som drabbats hårdast, sett till antal företag som drabbats och tapp i omsättning, är
besöksnäringen. Även i denna bransch har några företag inte drabbats så hårt utan snarare gått bättre.
Dessa företag har möjlighet att följa restriktionerna på ett bra sätt och besökarna kan vistas utomhus vilket
antagligen känns som ett ganska tryggt besöksmål.



Mindre än hälften av de företag som intervjuats har behövt genomföra några åtgärder eller sökt stöd. De
stöd som företagen nämner är i stort sätt alla nationella stöd. Det framkommer att företagen inte har så
god kunskap eller nyttjat de kommunala eller regionala stöden. Kommunerna behöver här se över vad den
låga kunskapen kring kommunala stöd beror på. Finns det tillräckligt med information kring dem, vart finns
informationen och är den lättförståelig och lättillgänglig?

Analys



Relativt många företag har en positivt inställning till framtiden och hoppas och tror att det kommer att
komma in jobb igen. Majoriteten av företagen tror exempelvis inte att det kommer att ha skett några
större förändringar till september. Det finns dock en osäkerhet för många företag och en stor oro för
framtiden och vad som kan tänkas hända. Företagen försöker jobba på och hålla sig flytande och hoppas
att stöden fortlöper och att jobben kommer in snart.



Det kommunerna ska tänka på är att finnas tillgängliga och vara öppna mot företagen och visa ett
engagemang. Kommunerna får gärna lyfta och marknadsföra företagen och försöka se till att så många
medborgare som möjligt handlar produkter och tjänster lokalt. Har kommunerna möjlighet så är det bra
om de kan nyttja sina lokala företag i så stor utsträckning som det går. Information är även viktigt och
företagen vill veta vad som händer och vad kommunerna gör för att hjälpa företagen under krisen.
Löpande informationsutskick är exempelvis önskvärt.

