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Hur har företagen 
påverkats av COVID-19? 

Uppföljningsenkät till företag i Mellersta Norrland, 
med fokus på bransch 
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Enkäten är framställd av Handelskammaren under april 2020. 
För Mellersta Norrland var det sammantaget 1 220 svarande 
företag, varav 316 i Västernorrlands län och 904 i Jämtlands län.  

Detta är en statistisk sammanställning uppdelad på branscher för 
Västernorrland och Jämtlands län.  

Sammanställd av:  
Gunnar Holmgren, Region Västernorrland 
Emma Persson, Region Jämtland Härjedalen 
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Hur påverkas företagen idag? 

Vilken är er huvudsakliga bransch? Uppdelat på 
Jämtlands län och Västernorrlands län.  

Av samtliga företag som svarat på enkäten befinner sig huvuddelen inom 
tjänsteföretagen, nästan 26 procent i Jämtlands län och 27,5 procent i 
Västernorrlands län. ”Annan bransch” är det en relativt hög andel som svarat, 17,4 
procent i Jämtland och 20,3 procent i Västernorrland. I Jämtlands län är det 
Besöksnäring/restaurang och caféer som ligger på 3:e plats, där det är 16 procent av 
de svarande företagen som har sin huvudsakliga bransch. I Västernorrland är det 
industrin som ligger på 3:e plats (16,8 procent).  
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Hur många anställda har ni? 

Det är tydligt att både i Jämtlands län och i Västernorrland så har en stor del av de 
svarande mindre företag med 1-4 anställda. Och majoriteten av företagen har 
antingen enskild firma eller 1-9 anställda. (81,6 procent av de svarande i Jämtlands 
län och 74 procent i Västernorrland). 

Bland de svarande branscherna i Mellersta Norrland på storleklass fanns flest 
enskilda firmor inom de kulturella och kreativa näringarna där var andelen närmare 
63 procent, medan dessa var under 3 procent bland industriföretagen, som i stället 
hade flest arbetsställen med över 50 anställda, närmare 22 procent. Logistik och 
transport och detaljhandel var de branscher med flest anställda inom små 
arbetsställen med 1–9 anställda, med drygt 70 procent.    
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Hur länge har företaget varit verksamt i branschen? 

Ovanstående diagram visar tydligt på att det är en hög andel av företagen som varit 
verksamma i sin bransch mer än 15 år (52,8 procent i Jämtlands län och 58,9 
procent i Västernorrlands län).  Generellt sett är det en hög andel inom industrin 
som haft företagen länge och besöksnäringen har ett något lägre genomsnitt.  

Det fans även väldigt få svarande industriföretag som varit verksamma en kort tid. 
Vilket kan förklaras av att det generellt på branschnivå är väldigt få företag som 
nyregistreras inom industri men där de befintliga företagen har en högre 
överlevnadsgrad än i förhållande till exempelvis företag inom handel och 
restaurang.  
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Har er verksamhet påverkats negativt relaterat till 
COVID-19 utbrottet? 

Västernorrlands län:

Jämtlands län: 
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Gällande frågan om verksamheten har påverkats negativt i och med COVID-19 
utbrottet, visar både Jämtland och Västernorrland på att ganska många branscher 
har haft en direkt påverkan. Det är besöksnäringen/restaurang/café samt kulturella 
och kreativa näringar som visar på den högsta andelen som påverkats direkt (se 
ovan). Men även vård och omsorg samt detaljhandeln har en hög andel som haft en 
direkt påverkan av COVID-19.   

I jämförelse med den tidigare enkäten är det märkbart fler företag i både 
Västernorrland som i Jämtlands län som uppger att deras affärer direkt påverkats 
negativt oavsett branschtillhörighet. 
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Hur har efterfrågan på företagets produkter/tjänster 
påverkats sedan COVID-19 utbrottet?  

Jämtlands län: 

Västernorrlands län: 

Både i Jämtlands län och i Västernorrland har efterfrågan minskat i och med 
COVID-19 i alla branscher. Men det finns vissa företag som svarat att efterfrågan 
har ökat. Högsta antalet svarade som säger att efterfrågan ökat finns inom 
tjänsteföretagen (19 stycken i Mellersta Norrland). Besöksnäringen är den bransch 
där det är klart flest som sagt att efterfrågan har minskat (167 stycken i Mellersta 
Norrland).   
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Har ni märkt av minskat kassaflöde?  

Västernorrlands län:  

 

Jämtlands län:  

 

Även kassaflödet har minskat hos många av de svarande företagen efter utbrottet av 
COVID-19. Men det skiljer sig mellan branscherna hur stor andel som haft en 
påverkan i kassaflödet. Inom besöksnäringen finns den högsta andelen företag som 
svarat att kassaflödet minskat, vilket gäller både i Västernorrland och i Jämtlands 
län. I Västernorrland är andelen som märkt av ett minskat kassaflöde som minst 
inom industrin och i Jämtlands län är det inom fastighetsbranschen.   
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Hur lång uthållighet bedömer ni att ni idag har avseende 
likviditet?  
Där 1=är inom 2 veckor och 5=inom tio veckor eller längre.  

Västernorrlands län:  

 

Jämtlands län: 

 

Hur lång uthållighet företagen anser sig ha varierar beroende på bransch och län. 
Det är däremot en hög andel företag som har en likviditet som är tio veckor eller 
längre. Besöksnäringen har däremot relativt låg likviditet för både Jämtland län och 
Västernorrland. Att konstatera är att i Jämtlands län är det endast 
besöksnäring/restaurang/café där andelen företag med högsta likviditetsgraden (5) 
inte är 60 procent eller mer. I Västernorrlands län är det fler branscher där mindre 
är 60 procent av företag som svarat 5 (högsta likviditetsgraden). Det vill säga att 
Västernorrland har en något högre spridning av branscher som har en lägre 
likviditet.  
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Finns det risk för konkurs i ert företag?  

Västernorrlands län:  

 

Jämtlands län:   

 

Företagens bedömning huruvida det är risk för konkurs visar på en viss variation 
mellan länen men främst mellan branscherna. Vissa branscher har även för få 
svarande för att man ska kunna dra några större slutsatser.  
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Det är ett stort antal som inte ser någon risk för konkurs hos sitt företag inom 
branschen ”annan”. Vilka som ingår där är till stor del oklart.  

Andelen företag inom detaljhandeln som ser risk för konkurs är högre i 
Västernorrland jämfört med Jämtlands län.  

Besöksnäringen upplever risk för konkurs i hög grad, både i Jämtlands län och i 
Västernorrland. I Jämtlands län är det 61 procent av företagen som ser en risk för 
konkurs, motsvarande siffra för Västernorrland är 70 procent.  

Om det finns risk för konkurs, så skiljer sig det inom de olika branscherna hur långt 
tidsintervall det handlar om. Det är mycket kort tidsintervall (inom en månad) för  
till exempel vård och om sorgs branschen.  Det är mycket kort tidsintervall (inom en 
månad) för till exempel vård och omsorgsbranschen. 

   

Ser ni en risk att inom tre månaders tid behöva vidtaga 
åtgärder för att minska era kostnader? 
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På lång sikt, hur stor påverkan tror ni att COVID-19 
utbrottet kommer att ha på verksamheten?  

Jämtlands län: 

 
Västernorrlands län:  

 
 

Gällande frågan hur företagen tror att COVID-19 utbrottet kommer på påverka 
verksamheten på lång sikt, är det besöksnäringen och de kulturella och kreativa 
näringarna som påverkas mes, både i Jämtland och Västernorrland. 
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Upplever ni problem med godstransporter inom Sverige 
sedan COVID-19 utbrottet? 

Jämtlands län:  

 

Västernorrlands län:  

 
Angående upplevda problem med godstransporter inom Sverige är det 
besöksnäringen som ser ut att vara påverkad hos båda länen. I Västernorrland är 
det även en relativt stor andel av företagen inom kulturella och kreativa näringar 
som upplever problem med godstransporter inom Sverige.  
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Upplever ni problem med resor inom Sverige sedan 
COVID-19 utbrottet? 

Jämtlands län: 

Västernorrlands län: 

De företag som svarat att de upplever problem med resor inom Sverige sedan 
COVID-19 är främst inom Besöksnäringen och den Kulturella och kreativa 
näringen. Andelen är något högre i Västernorrland än Jämtland.  
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Hur påverkar utländsk efterfrågan er verksamhet? 

Där 1= inte alls och 5 = kraftigt 

Jämtlands län:  

Västernorrlands län: 

Hur den utländska efterfrågan påverkar företagens verksamhet beror lite på vilken 
bransch och vilket län det handlar om. Generellt sätt är det industrin och 
besöksnäringen som till stor del svarat att den utländska efterfrågan påverkat 
verksamheten. I Västernorrland är det en högre andel av företagen som svarat att 
det har en kraftig betydelse inom industrin och besöksnäringen. I Jämtlands län är 
det något mer spritt bland branscherna huruvida utländsk efterfrågan har en kraftig 
betydelse.      
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Har ert företag tagit del av någon av de statliga 
åtgärderna och i så fall vilka? 

Jämtlands län: 

Västernorrlands län: 

I Jämtlands län har 41 procent av företagen inom besöksnäring/restaurang/café 
använt sig av statliga lönesubventioner vid korttidspermittering. Även andra 
branscher har använt sig av detta stöd i ganska hög utsträckning. Lån från bank och 
anstånd med skatteinbetalningar är inte alls lika vanligt förekommande. Det är 
många företag som inte använt någon av åtgärderna alls.  

Även i Västernorrland är det en majoritet som inte använt någon av åtgärderna. 
Men 33 procent av inom besöksnäring/restauranger/café har använt statliga 
lönesubventioner vid korttidspermittering, industrin 23 procent. Av företagen inom 
Kulturella och kreativa näringar har 41 procent använt lån ifrån bank.   
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• Angående frågan hur företagen har påverkats av UD-s restriktioner visar det
på att en stor andel företag inom branschen besöksnäring har påverkats
kraftigt, 60 procent i Västernorrland och 55 procent i Jämtland. I Jämtlands
län har även detaljhandeln påverkats tydligt, 30 procent av företagen inom
handel svarar att de påverkats kraftigt av UD-s restriktioner. Även Kulturella
och kreativa näringar samt tjänsteföretag har påverkats kraftigt i Jämtland
(drygt 25 procent).

• I frågan hur företagen uppfattar informationen om COVID-19 utbrottet från
svenska myndigheter har övervägande delen av företagen svarat bra eller
mycket bra.
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Vilka problem upplever 
exportföretagen?  
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Är ni ett exporterande företag? 

Jämtlands län: 

Västernorrlands län: 

Det är tydligt, enligt ovan att Västernorrland har en hög andel inom industrin som 
är exporterande företag, 68 procent detta jämfört med Jämtlands län där andelen 
exporterande företag inom industrin är 47 procent. Jämtlands län har däremot en 
högre andel exporterande företag inom besöksnäringen 33 procent, jämfört med 
Västernorrland, 23 procent.  
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Upplever ni problem med leveranser från Sverige sedan 
COVID-19 utbrottet? 

Det är ungefär 25-45 procent av de exporterande företagen som upplever problem 
med leveranser från Sverige. Den största delen av de exporterande företagen 
upplever däremot inte problem med leveranser från Sverige.  

De företag som upplever problem med leverans finns huvudsakligen inom 
besöksnäringen samt industrin och de företag som har leverans till EU. Industrin 
upplever också leveransproblem till Asien.  
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Vilka problem upplever 
importföretagen? 
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Är ni ett importerande företag? 
Jämtlands län:

Västernorrland: 

Industrin dominerar bland andelen importerande företag. Det är dock en högre 
andel inom industrin i Västernorrland som är importerande företag jämfört med 
Jämtlands län. Inom detaljhandeln är det också en relativt hög andel företag som 
importerar. I Västernorrland ligger andelen importerande företag inom Kulturella 
och kreativa näringar också ganska högt. 
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De är över hälften av de importerande företagen som ser störningar med sina 
insatsvaror sedan COVID-19 utbrottet.   

Gällande leveranser är det huvudsakligen från EU och Asien som problem med 
leveranserna upplevs.  

Sammantaget är det många företag som påverkats av COVID-19 utbrottet oavsett 
bransch. Vid jämförelse mellan Västernorrland och Jämtland framkommer att 
industrin påverkas tydligare i Västernorrland då industrin är en större bransch i 
Västernorrland jämfört med Jämtland. Jämtlands län har påverkats en aning mer 
inom besöksnäringen då den är betydande i Jämtlands län. Detaljhandeln är 
påverkad såväl i Jämtland som i Västernorrland. Kulturella och kreativa näringar i 
Västernorrland visar på tydligare påverkan i statistiken än Jämtlands län.   
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