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Studien

• Syftet var att få en djupare inblick i företagsverksamheter, för att få en 
detaljerad lägesbild över hur företag runt om i länet har drabbats.

• Intervjuerna genomfördes med VD eller annan kvalificerad företrädare för 
företagen.

• Svaren är inte uttömmande, och siffrorna ger därför inte ett statistiskt resultat. 
Studien gav istället en aktuell lägesbild ur företagens egna perspektiv.



Intervjuade företag, 100 st



Påverkan

Många företag uppger att det är svårt att 
sia om framtiden, men att de vet att 

konsekvenserna kommer blir större om 
restriktionerna fortsätter, gränserna hålls 
stängda och besökare uteblir. Detta gäller 
främst för företag verksamma inom eller 
kopplade till besöksnäring, handel och 

restaurang/café, men även företag inom 
andra branscher.

Flera företag ser även minskad 
orderstock framöver, fastän de just nu har 
mycket att göra. Oron för vad som händer 

när antalet order tar slut är stor. 
Osäkerheten kring öppna gränser och 
huruvida eventuella stöd kommer att 

finnas [kvar] gör att det är svårt att 
planera verksamheten.



Förändring av omsättning jämfört med budget

På frågan om hur omsättningen hade 
påverkats jämfört med budget svarade 

70 företag att den hade minskat.

Av de företag som hade tappat mest i 
omsättning var flest verksamma inom 
eller i anslutning till besöksnäringen 

och andra branscher med fysiska 
besök, men omsättningstapp återfinns i 

alla branscher och i alla kommuner. 



Ökad / förväntad omsättning

30 företag svarade att omsättningen 
hade ökat eller att den var som 

förväntat. Dessa företag var mestadels 
verksamma inom industri, livsmedel 

samt bygg och fastighet.

Det ger en fingervisning om att 
pandemin inte nödvändigtvis har 

påverkat företag inom dessa branscher 
lika mycket som inom andra branscher. 



Förändring anställda

Flera företag lyfter 
korttidspermitteringen som anledning 

till att de inte har sagt upp [fler] 
anställda. Det kan ha räddat många 

jobb.

Antalet avslutade anställningar har 
dock ökat markant sedan studien i 

maj, då 14 företag uppgav att de hade 
sagt upp personal.



Omställningar

Den vanligaste omställningen var 
anpassad paketering & marknadsföring, 

följt av ny eller ändrad marknad och 
anpassad tjänst eller produkt. Även 

digitalisering och nya distributionskanaler 
eller sätt att sälja fick många svar, och 

dessa gick ofta hand i hand.

Företag som inte är så hårt drabbade (exv. 
inom industrin) har ställt om i mindre 

grad, medan företag som är hårt 
drabbade ofta har genomfört flera typer 

av förändringar.



Investeringar

60 företag uppgav att de kommer att 
investera inom det närmsta året. 40 

svarade nej, varav 19 återfinns i någon 
av gränskommunerna.

Den vanligaste orsaken till att inte 
investera, med 29 av 40 svar, är det 

osäkra omvärldsläget som råder

Företag i Kiruna och Luleå uppgav att 
det inte är möjligt att investera i 

nuläget då det saknas lämpliga lokaler 
och/eller placering för nya lokaler i 

städerna.



Region Norrbottens stöd

20 företag svarade att de inte visste om 
att det fanns stöd att söka hos regionen.

Ansökningsförfarandet för stöd anses 
även av många vara för komplicerat och 
tidskrävande, och många företag orkar 

inte eller har inte resurser att sätta sig in i 
vad som kan sökas och hur man kan söka 
stöden. Det lyftes även fram att det kan 

behövas stöd för att söka stöd.

Det råder en viss förvirring kring 
regionala stöd, där många bolag inte vet 

vilken aktör som ansvarar för regional 
utveckling och dess stöd.



Stöd som kan vara behjälpliga

”90% konsultstöd är jättebra, men man 
kanske hellre ska ge ut mindre och istället 
göra det mer tillgängligt så att fler får ta 

del av det? För om man vänder på frågan: 
vilka får faktiskt stöd från regionen om 

det inte får vara konkurrens? Träffar 
stöden rätt då?”

”Regionala investeringsstöd är viktiga för 
den fortsatta utvecklingen, och för 

industrins omställning mot hållbarhet”

”Värdera de regionala stöden i 
förhållande till effekterna, och inte till 

storleken på företagen”



Omvärldsbevakning

När företagen svarade ”utanför 
branschen eller nätverket” så nämnde 
de ofta nyheter och media, endast ett 

fåtal företag uppgav att de pratade 
med företag inom andra branscher. 

Många pratar med sina kunder, då det 
ger en bra omvärldsbevakning.

Vi ser ett fortsatt behov av arenor där 
företagen kan höja blicken och få 

värdefull input från andra branscher 
och marknader.



Tack för er tid!

Vid frågor, kontakta Linda Nilsson (VD) eller Elin Stenvall (Internationell samordnare)

linda@norrbottenshandelskammare.se

elin@norrbottenshandelskammare.se
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