Hallands branscher i relation till covid-19

Branschläget
Halland, 28 april 2020
Med anledning av coronapandemin genomför Region Halland undersökningar av
situationen i olika branscher. Undersökningarna baseras dels på intervjuer med
företag (företrädesvis på VD-nivå) i Halland och dels på tillgänglig statistik.
Frågor? Kontakta näringslivschef ann-mari.bartholdsson@regionhalland.se

Företagstjänster (fokus: juridiska och ekonomiska tjänster)
Inledning
Här fokuserar vi på företagstjänster med inriktning på juridisk
och ekonomisk konsultverksamhet. Juridiska och ekonomiska
företagstjänster omfattar 617 företag i Halland, med
sammanlagt 1010 anställda (vilket utgör 23% av det totala
antalet anställda inom företagstjänster i Halland 2018). Mellan
2010 och 2018 ökade antalet anställda inom denna delsektor i
Halland från 726 till 1010. Dessa företags omsättning uppgick
2018 till 912 990 tkr vilket motsvarar 0,4% av den totala
omsättningen och 1,3% av arbetstillfällena i det halländska
näringslivet.
Röster från branschen
Den generella bilden utifrån genomförda intervjuer är att
branschen klarar sig mycket bra och många ser en ökad
efterfrågan på såväl juridiska som ekonomiska konsulttjänster.
Det finns förstås något undantag, men då verkar man få leta
länge. En Vd uttryckte det som ”Det har inte påverkat oss
negativt, tvärtom faktiskt. Väldigt mycket att göra i och med alla
krispaket, det är en intensiv period med hög volym.”
Företagen är överlag tämligen opåverkade bortsett från att man
har fått justera sina rutiner. Personal som arbetar hemifrån och
färre resor och fysiska möten med kunder, eller som en av våra
intervjuade uttryckte det ”man får vara kreativ i mötessammanhang”, vilket sannolikt många känner igen sig i.
Någon allvarlig oro för branschen finns alltså inte i det korta
perspektivet och de företag som ser en viss minskning tror sig
snabbt kunna komma tillbaka efter krisen. Permitteringar har inte
varit aktuella men en vd menade att i större städer kan det
finnas en risk att yngre jurister som huvudsakligen utför tjänster
som i nuläget inte efterfrågas kan bli permitterade. Några vd:ar
lyfte att det kan bli bekymmer med att få betalt för tjänster, då
många av kunderna är företag som går dåligt och riskerar att gå
i konkurs.
”Vi har högsäsong och har fått ännu mer att göra
på grund av Corona”

Viss oro inför hösten
Några av de intervjuade gav uttryck för att det kan bli en
avmattning inom deras sakområden till hösten, beroende på att
flera av deras kunder riskerar att försvinna från marknaden till
följd av coronakrisen. En vd menade att det vi ser nu skiljer sig
från finanskrisen 2008, ”Skillnaden är att det inte var så mycket
konkurser, företagen fanns kvar, men i detta fall är det många
som försvinner… det är andra förutsättningar. Denna kris är
djupare”. En annan uttryckte det som att ”vi kommer kanske
tappa kunder så småningom om våra kunder går i konkurs”.
Samtidigt ser andra en trolig uppgång i efterfrågan när krisen
avmattas. Skillnaderna i synsätt handlar sannolikt om vilka
tjänster man förmedlar och vilka kunder man har. De som är
verksamma inom exempelvis konkursförvaltning ser ingen
större anledning till oro inför framtiden.
Samtliga intervjuade uppgav sig ha goda kunskaper om de
olika stödåtgärder som finns. Kunskapen har man emellertid
inte för eget stödbehov utan för att man hjälper sina kunder
med att hitta fram. Uttrycket ”den enes död den andres bröd”
skulle kanske vara tillämpligt med tanke på den ökade
efterfrågan, men det är det inte. Några av de vi talat med har
kunder inom branscher som har det mycket svårt (exempelvis
restaurang, taxibolag och liknande) och man lider med den
svåra situation som dessa företag hamnat i.
En av de vi talat med lyfter fram att ingen riktigt vet vad som
kommer hända om de egna anställda drabbas av covid och ger
uttryck för att situationen kanske blir en annan när fler
sjukdomsfall börjar uppträda i Halland.
Tämligen stark bransch
Uppgifter om varsel inom delsektorn är förhållandevis få och det
finns ingen tillförlitlig statistik över den aktuella situationen i
branschen i Halland. Om man däremot jämför soliditeten bland
de halländska företagen inom företagstjänster med
riksgenomsnittet visar det sig att de halländska företagen har en
högre soliditet (58%) jämfört med övriga i riket (50%). Generellt
sett kan man alltså konstatera att de halländska företagen står
finansiellt stadigare jämfört med branschen i övrigt.

”Kan bli en del ökning inom områden som gör att vi
behöver nyanställa till och med”
”Alltid när det går dåligt får vi mycket att göra”

