
Analys av undersökning 1

Hur Covid-19 
påverkar företag i 
Västerbottens län



Bakgrund

1400 enkäter 
skickades ut

Svarsfrekvens 37%, 
drygt 1/3 svarade 

(518 svar)

Högst 
svarsfrekvens 

bland mikro- och 
småföretag

Samtliga 
branscher finns 
representerade 

med god spridning



• Redan sista veckan i mars 2020 har pandemin nått Västerbotten och dess konsekvenser 
på regionens näringsliv är tydliga.

• Enkäten har fångat upp Västerbottens mikro- och småföretagare i huvudsak inom tjänstesektorn. 

• Cirka 80 procent av företagen rapporterar att de påverkats av Covid-19 utbrotten.

• Närmare hälften av företagen har direkt påverkats, ytterligare cirka en tredjedel har påverkats indirekt.

• Avbryta nyanställningar, avstå lön, ansökt om att korttidspermittera sig själv, minska resande och 
andra löpande utgifter, öka bankkrediterna, eller att företagen letar extrajobb och tar på sig övriga 
uppdrag som ligger utanför verksamhetens huvudsakliga inriktning är åtgärder som vidtagits.

• Majoriteten av företagen ser dessutom risk för att behöva vidta ytterligare åtgärder inom 
tre månader för att minska kostnaderna genom t.ex. minskad bemanning, hålla stängt, korta ned 
personalens arbetstider, sänkta löner eller i värsta fall konkurs.

• Företagen efterfrågar riktade stöd till små företag, tydlig information och snabba åtgärder.

Sammanfattande slutsatser
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• Umeå har 125 företag svarat,  Lycksele 
har 86 företag svarat, i Skellefteå har 
83 företag svarat

• I Åsele har 3 företag svarat, Vilhelmina 
6 företag, Vindeln och Vännäs har 
8 företag svarat i resp. kommun

Företag som svarat på enkäten (antal per kommun)

Antal



13%

11%

20%

6%

29%

21%

Besöksnäring/restaurang/café

Detaljhandel

Industri

Logistik & transport

Tjänsteföretag

Annan

• Bra spridning i svarsfrekvens 
mellan branscherna 

• Flest svar har inkommit från 
tjänsteföretag i regionen

• Logistik- och transportföretagen 
har lägst svarsfrekvens

Branschfördelning bland företag som svarat (%)



67%

12%

9%

5%

3% 2% 2%

1 till 9

10 till 19

20 till 49

50 till 99

100 till 99

200 till 499

>500

• Majoriteten (67%) av företagen har mellan 
1-9 anställda i sin verksamhet.

• 12% av de svarande företagen har 10-19 anställda

• Endast 2% av företagen har fler än 200 anställda

Antal anställda hos företagen som svarat



46%

30%

21%

3%Ja direkt

Ja indirekt

Nej

Vet ej

• Majoriteten har påverkats direkt (46%) eller 
indirekt negativt (30%) av Covid-19

Företag som anser att de har påverkats negativt av Covid-19 (%)



47%

17%

35%

1%Ja

Nej

Inte ännu

Vet ej

• Närmare hälften av företagen (47%) har märkt 
ett minskat kassaflöde 

• 1/3 av de svarande företagen har ännu inte 
märkt av ett minskat kassaflöde

• 17% har ännu inte märkt av ett minskat 
kassaflöde

Företag som har märkt av ett minskat kassaflöde (%)
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• I genomsnitt bedömer företagen att 
man i dag har en likvid uthållighet 
på motsvarande ca 10 veckor

• Det betyder att någonstans runt midsommar 
kommer den likvida krisen att uppstå om 
inget annat inträffar

Genomsnitt:
3.99

Bedömd uthållighet i förhållande till likviditet hos företagen 
(Svarsintervall 1-5 där 1=inom en vecka och 5=inom tre månader)

Inom en vecka Inom tre månader

Antal



• 57% av företagen har vidtagit någon eller några 
former av åtgärder.

• 43% av företagen har vid tidpunkten för deltagandet av 
enkäten inte vidtagit några åtgärder.

• Stoppade investeringar är den åtgärd som är flest 
företag vidtagit (39%).

Behov av att vidta åtgärder för att minska kostnader (%)*
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• 68% av företagen anser att de inom tre månader kommer 
behöva vidta någon eller några åtgärder.

• 13% av företagen vet ännu inte om de förväntas vidta 
åtgärder inom tre månader.

• 19% av företagen ser inget behov av att vidta åtgärder.

• Stoppade investeringar, varsel och permitteringar
är de åtgärder som företagen anser vara mest effektiva för att 
minska kostnader.

I dagsläget: Inom tre månader:

*Notera att flera svar var valbara på dessa två frågor. Omfattningen 
av svaren är beräknade i förhållandet till antal företag.



Stoppat egna löner Lägga om resurser till utbildningsverksamheten, investerat i distansutbildningshjälpmedel

Bett bank om uttökad checkkredit Ingen ersättning vid uppsagd personal

Tar extrajobb vid sidan av verksamheten Skaffat utrusting för att kunna jobba hemifrån

Färre inköp Låter bli att betala medlemsavgifter till föreningar

Söker fler uppdrag Har redan låga kostnader så finns inget att ta av

Avbokat lokal Sålt tillgångar

Ansökt om att skjuta på avbetalningar Avslutat pensionssparande

Minskat timmar på vidareanställd personal Tar själv extra semester

Undersöka möjligheter att korttidspermittera mig själv Mindre resande

Färsökt påverka hyresvärden Ledning avstår bonus

Tidigarelägga planerade jobb Minskat marknadsföringen

Försöka sälja av befintligt lager Minskad tid för våra frilansare

Anställer inte i dagsläget Städa själv

Inställda event och konferenser Förändrade öppettider

Stoppat yogaklasser/föreläsningar/evenemang som innebär samling om 10-25 personer i samma utrymme Stängt restaurangen

Avslutat vissa anställningar Minskat svinn

Exempel på åtgärder som företag har vidtagit
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• Permittering/varsel och stoppade 
investeringar är de åtgärder som 
anses mest nödvändiga för att företagen 
ska kunna minska sina kostnader inom 
tre månaders tid.

*Notera att flera svar var valbara på denna fråga. Omfattningen 
av svaren är beräknade i förhållandet till antal företag.

Åtgärder som bedöms behöva vidtas inom tre månader 
för att minska företagens kostnader (%)*
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• Närmare hälften (49%)  av de svarande 
företagen bedömer att pandemin har stor 
inverkan på lång sikt för företagets 
verksamhet.

• För 16% är utvecklingen på lång sikt är 
avgörande för verksamheten. 

• Endast 22 företag (4%) bedömer att 
utvecklingen på lång sikt är av minimal 
påverkan på verksamheten. 

Företagens uppfattning om Covid-19 påverkan på lång sikt för verksamheten (%)



15%

71%

14%Ja

Nej

Vet ej

• Än så länge upplever inte så många företag 
(15%) som svarat på enkäten att man ännu 
har leveransproblem

Problem med leveranser inom Sverige (%)



Internationell påverkan

EXPORT- OCH IMPORTFÖRETAG



19%
Export-
företag

81%
Ej

exportföretag

• Knappt en femtedel av företagen är exporterande (19%).

Exporterande företag i enkäten Importerande företag i enkäten

23%
Import-
företag

77%
Ej

importföretag

• Nästan en fjärdedel av företagen är importföretag (23%)
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• 68% (65 företag) har en omsättningsbaserad 
export under 65%

• 32% (31 företag) har en omsättningsbaserad 
export över 65%

Exportomsättning bland de företag som anger att de exporterar (%)

EXPORT



• 37% av de exporterande företagen upplever 
transporthinder från Sverige 

• Över hälften av de svarande företagen upplever 
ännu inga störningar i transporten från Sverige 

Transportproblem –leveranser från Sverige Transportproblem - leveranser mot andra regioner

• 2/3 (59%)  av de exporterande företagen upplever 
transportproblem mot länder inom EU 

• Därefter anger 17% av företagen att det finns leverans-
/transportproblem mot Norden

EXPORT

37%

56%

7%Ja

Nej

Vet ej

17%

59%

7%

7%

10%Norden

EU

Asien

Nordamerika

Annan



27%

12%

19%

21%

21%

>65%

45-65%

25-45%

10-25%

<10%

• 27% av de svarande företagen har över 65% 
importerade insatsvaror till sin produktion

• 21% av de svarande företagen har mindre 
än 10% importerande insatsvaror till sin 
produktion 

• Sammantaget betyder detta att av de företag 
som har svarat på enkäten är det 73% som 
har mindre än 65% importerade insatsvaror-
dvs. att det förekommer mindre import för 
majoriteten av de importerande företagen. 

Importerande företag: andel av insatsvaror som är importerade (%)

IMPORT



• Av de svarande företagen ser mer än hälften 
leveransstörningar i sin import. 

Importföretagens upplevda leveransproblem (%) Företagens upplevda transportproblem (%)

• Ungefär en lika stor del som upplever problem med 
transport, ser inte problem med transport. 1/10 av 
företag vet inte om de påverkas eller upplever 
transportproblem till följd av Covid-19s konsekvenser.

IMPORT
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• EU är regionen som de flesta företagen upplever 
transport-/leveransproblem från. 

• Minst problem upplevs från Nordamerika (2%) 
och andra ospecifierade regioner (2%). 

Regioner som företagen upplever transport-/leveransproblem från (%)

IMPORT



Internationell påverkan

SAMTLIGA 518 SVARANDE FÖRETAG



279

74
61

27

62

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5

Genomsnitt:
2.04

• En övergripande majoritet av de svarande 
företagen anger att de inte alls påverkas av 
utländsk efterfrågan. 

• Ca 12% (62 företag) uppger dock att den 
utländska efterfrågan har en kraftig inverkan 
på verksamheten.

• Det sammanlagda genomsnittet för i vilken 
grad företagen påverkas är relativt sett låg.

Hur påverkar utländsk efterfrågan er verksamhet? 
(Svarsintervall 1-5 där 1=inte alls och 5=kraftigt)

Antal

SAMTLIGA 518 SVARANDE
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Genomsnitt:
2.11

• De flesta företag uppger att de inte 
påverkas i någon större utsträckning av 
UD’s restriktioner vilket ger ger ett 
genomsnitt på 2.11. på skalan 1-5. 

• Mindre än 10% (47 företag) påverkas 
kraftigt av UD’s restrikioner. 

Hur påverkas er verksamhet av UD´s restriktioner? 
Svarsintervall 1-5 där 1=inom en vecka och 5=inom tre månader)

SAMTLIGA 518 SVARANDE
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• Majoriteten av företagen anger att de inte 
har någon specifik utländsk marknad som 
är särskilt viktig för verksamheten

• Norden och EU är för sammanlagt 24%% 
vardera de viktigaste marknaderna för 
verksamheterna/dess försäljning

Vilka utländska marknader är viktigast för er verksamhet/försäljning? (%)

SAMTLIGA 518 SVARANDE



Regering, myndigheter 
och statliga åtgärder



23%

54%

15%

8%Mycket bra

Bra

Mindre bra

Bristfällig

• 86% av respondenterna uppfattar informationen 
från svenska myndigheter som mycket bra eller 
bra.

• Endast 8% av företagen anser att svenska 
myndigheter bristfälligt hanterat den allmänna 
situationen med Covid-19.

Företagens uppfattning om svenska myndigheters allmänna hantering av Covid-19 (%)



1% 2%

9%

84%

4%Ja, lån från bank

Ja, anstånd med skatteinbetalningar

Ja, statliga lönesubventioner vid
korttidspermitteringar

Ingen av dessa

Vet ej

• Av de svarande företagen är det 
endast drygt 1/10 som hittills har tagit 
del av statens presenterade åtgärder. 

Har företagen tagit del av åtgärderna – vilka?



Det behövs riktade stöd till småföretagare Direkta bidrag är nog det enda som kan hjälpa småföretagare i denna situation

Saknar information om hur det ska gå till för den enskilde företagaren rent praktiskt Stärkande för stora företag, dåligt för små

Anser att det är bra åtgärder Ännu är det inte tydligt om stöd för korttidsarbete

Bra för stunden men skjuter fram problemen Bra men långt mycket fler och "givmildare" åtgärder kommer krävas

Tar för lång tid att ta del av åtgärderna Vissa förslag kan nog vara till hjälp för oss

Frågar mig själv om ett lån i denna situation är en lösning, svårt att se det. Det är komplexa frågor, det är lätt att vara kritisk

Kan vara bra att slopa arbetsgivaravgifter helt under 1-2 månader så fler kan behålla jobbet. Regelverket för korttidspermitteringar och sjukfrånvaro är bra

Åtgärderna är inte till för småföretagare Alldeles för dyra lån

Bra åtgärder men otillräckliga

Företagens synpunkter på regeringens åtgärder



Ser nattsvart ut Fokusera på att stänga städerna så de inte rör sig ut i landet

Det är tråkigt att som företag ligga på gränsen hela tiden med löner, skatter och prispressning. 
Det gör ju att man inte kan klara av sånt här. Regeringen måste komma med ett riktigt datum då dom tror att livet börjar återgå till det normala

Hur kommer regeringen att se till att öka marknaden i Sverige efter den här krisen? Hjulen i ekonomin måste börja snurra igen

Hjälp familjer med mat nu när skolan är stängd, köp av lokala restauranger eller caféer Förhoppningsvis kommer denna erfarenhet leda till ett sundare och klokare samhälle där 
resurshållning och miljöhänsyn ökar och klyftan stad-landsbygd minskar

Det finns en vardag bortom detta, förhoppningsvis har vi lärt oss något Ökad tydlighet utifrån ett helhetsperspektiv för att dämpa paniken så att vi törs höja blicken igen 
med fokus framåt

Hoppas att medias bevakning av detta håller sig till sanningen och inte överdriver rapporteringen, 
med följd att hela Sverige stannar

Att regeringen prioriterar sjukvården, personal och övriga resurser för människoliv går före allt 
kommersiellt

Det kommer bli mycket besvärligt att klara ekonomin Åtgärderna är alldeles för omfattande och anpassas inte till den skillnad som faktiskt finns mellan 
Stockholm och övriga delar av landet

Kommunala fastighetsbolag borde absolut säga ifrån sig hyror under krisen Jag förstår allvaret och tar mitt ansvar på bästa sätt

Lika viktigt att testa svårt sjuka inom norra norrlands inland Dagis och skolor borde ha stängts för längesedan

Vi hoppas de mer utsatta företagargrupperna i samhället kommer klara sig Tycker inte man ska stänga skolorna

Farligt! Tror många företag kommer gå omkull och många kommer ha dåligt ställt Viktigt med prognoser på duration

Balans mellan perspektiv. Folkhälsan nu gentemot totalt
Folkhälsomyndigheten behöver kommunicera tydligare om metoder, modeller, data och 
antaganden

Det råder viss masshysteri över alla åtgärder, det är många företag som skruvar åt mera än vad 
som är nödvändigt

Företagens övriga synpunkter



Sammanfattning



Har företaget påverkats?
• Cirka 80 procent av företagen rapporterar att de påverkats av COVID-19-utbrotten. 

Cirka hälften av företagen har direkt påverkats, ytterligare cirka en tredjedel har påverkats indirekt

• Västerbotten har en något lägre andel som påverkats direkt än övriga regioner och en något högre andel indirekt påverkats

Har företaget vidtagit åtgärder för att minska kostnader?
• Mellan 39-43 procent har stoppat investeringar
• Mellan 16-21 procent har permitterat/varslat

• Mellan 24-29 procent har vidtagit andra åtgärder
• Mellan 39-43 procent har ej vidtagit åtgärder
• Västerbottens företag har genomgående de lägre andelarna för åtgärder och den högsta andelen som ej vidtagit åtgärder

Hur påverkas näringslivet i Västerbotten? 



Hela näringslivet har påverkats kraftigt, mest 
utsatt är besöksnäring/restaurang/café och 

detaljhandel, som även har vidtagit åtgärder 
för att minska kostnader i störst utsträckning 


