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Förord
Alla som följt det nya coronavirusets spridning vet att sjukvårdspersonalen i Region Gävleborg 
arbetar mycket hårt för att minska smittspridningen i länet. Men smittan har inte bara 
hälsofarliga aspekter. Följderna av smittan har också stora negativa samhällsekonomiska 
effekter. Arbetsmarknaden påverkas kraftigt. Varseltakten är större än under finanskrisen 2008. 
Arbetslösheten stiger. Många företag kämpar för sin överlevnad. Det samhällsekonomiska läget i 
vårt län är naturligtvis lika allvarligt som det är för landet i stort. Och vid sidan av att bekämpa 
smittspridningen arbetar Region Gävleborg med att göra allt för att bidra till att skadorna på den 
regionala samhällsekonomin blir så små det bara går.

Region Gävleborg arbetar både med att bekämpa smittspridning och vårda drabbade, och inom 
ramen för organisationens resurser och ansvar göra allt för att lindra konsekvenserna för små och 
medelstora företag i vårt län. Syftet är att möta upp regeringens och samarbetspartiernas åtgärder 
regionalt. Målet är att stötta näringslivet regionalt.

Ett sätt att bidra till detta, är att ge en aktuell och återkommande överblick och analys av 
läge och utveckling i Gävleborgs län kring coronavirusets konsekvenser för näringslivet och 
arbetsmarknaden. Föreliggande rapport ska tjäna detta syfte samt förhoppningsvis kunna utgöra 
ett relevant planerings- och beslutsunderlag. Rapporten kommer att vara en återkommande 
sammanställning där Region Gävleborg summerar hur coronaviruset påverkar näringsliv och 
arbetsmarknad i länet. Periodiciteten kommer att vara en gång per vecka.

Om rapporten kan bidra till att förbättra, fördjupa och förstärka kunskapsläget på dessa områden, 
har den mött sitt syfte.

Eva Lindberg 
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Johan Färnstrand

Regiondirektör 
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Slutsatser



Coronaviruset har haft en stor påverkan på utvecklingen i ekonomin och på arbetsmarknaden. 
Över hela världen ser vi en inbromsning i ekonomin som leder till konkurser och en högre 
arbetslöshet. Dessa effekter ser vi även i Gävleborg. I Gävleborg är främst besöksnäringen, i form 
av hotell- och restaurang branschen, och industrin hårt drabbad. Men även i andra branscher ser 
vi tydliga effekter.

Sedan vecka 12 har nya inskrivningar på Arbetsförmedlingen ökat kraftigt, båda i länet och i 
riket. Toppen av antal nyinskrivna nåddes vecka 14 med 634 nyinskrivna. Störst ökning bland 
inskrivna på arbetsförmedlingen ser vi inom hotell och restaurang, kultur och media, bygg samt 
transportsektorn. Antalet nya inskrivningar har stabiliserat sig på en något lägre nivå (cirka 350) 
efter vecka 14, vilket fortfarande är en betydligt högre nivå än tidigare år (cirka 250 inskrivningar 
per vecka). Om vi tittar på vilka grupper som har blivit arbetslösa är det främst personer under 
30 år, om vi tittar på ålder, och svenskfödda om vi tittar på födelseregion. Detta gäller både i hela 
landet och regionen.
I mars och april har antal varsel varit på nivåer som inte ens uppnåddes under 90-talskrisen 
eller finanskrisen. I Gävleborg är det tillverkningsindustrin som står för flest varsel men sett 
till antal anställda i branschen i länet är det främst besöksnäringen i form av hotell- och 
restaurangbranschen som är hårdast drabbad. Coronavirusets ekonomiska effekter syntes först i 
utbudssidan av ekonomin och har sedan spridit sig genom minskad efterfrågan. Utbudseffekten 
grundar sig dels i att smittan minskar antalet personer som kan arbeta och dels i hårda krav på 
att sjuka inte ska gå till jobbet, stängda gränser och minskad rörlighet samt stängda skolor. Detta 
minskar antalet människor som arbetar och därmed produktionen. Att företag inte kan få tag på 
personal märks inte minst i lant- och skogsbruk som har en högre andel utländsk arbetskraft. Där 
vittnar branschorganisationer och enskilda företag om att läget är akut.

Stängda gränser och minskad resande har främst drabbat besöksnäringen men den gör det också 
svårt att få fram insatsvaror till industrin. Industrin drabbas dessutom av minskad efterfrågan på 
den internationella marknaden. Många evenemang och besöksmål har ställt in eller håller stängt, 
andra har valt att anpassa sin verksamhet och håller öppet i begränsad skala. Hotell och restaurang 
håller igång verksamheter men har sett en dramatisk nedgång i omsättning sedan mars. 
Redan innan coronaviruset orsakade en kraftig ekonomisk inbromsning, fanns indikationer 
att ekonomin var på väg till en lågkonjunktur. Denna process har nu kraftigt accelererats av 
coronaviruset. Tillväxtverkets prognoser visar att Gävleborgs brutto regionalprodukt förväntas att 
krympa med tre procent på grund av coronavirusets effekter. 

Besöksnäring

Besöksnäringen är särskilt utsatt på grund av coronaviruset. På bara några veckor har inte bara 
internationella resor minskat drastiskt men även resor inom landet, båda privata och affärsresor, 
har nästintill upphört. Förbudet på samlingar större än 50 personer har gjort det praktiskt 
omöjligt att organisera några evenemang.
Det har gjort att verksamheter som bygger på övernattningar har tappat i stort sett hela sin 
omsättning. Restauranger har haft möjlighet att ha öppet under vissa förutsättningar och erbjuda 
andra lösningar såsom take-away eller leverans av mat. Detta har dock inte kunnat kompensera 
för den intäktsförlust som branschen har haft under mars och april. 

Besöksnäringen står för en stor andel av permitteringar och varsel som har registrerats. Många av 
de som har skrivit in sig på arbetsförmedlingen har en bakgrund inom hotell- och restaurang. Än 
så länge syns inte en dramatisk ökning av antal konkurser av företag i besöksnäringen men om 
situationen inte ändras drastiskt är konkursen oundviklig för flera.



Näringslivsstruktur i kommunerna i Gävleborgs län

Kartorna nedan visar hur pass utsatta de enskilda kommunerna i länet är, utifrån vikten av de 
mest utsatta branscher för sysselsättningen i respektive kommun.





Nuläget



Antal nyinskrivna arbetssökande 2018-2020

Som bilden nedan visar började antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen öka vecka 12, sedan 
dess har antalet inskrivningar varit betydligt högre än föregående år. Toppen kom vecka 14 med 
nästan en tredubbling jämfört med samma vecka året innan. Sedan dess har inskrivningar minskat 
betydligt men de ligger kvar på en avsevärt högre nivå än tidigare år.

Öppet arbetslösa och arbetssökande i program, fördelat på kommun vecka 19 
2019 jämfört med vecka 19 2020

Om vi tittar hur inskrivningarna har påverkat antal registrerade arbetssökande i respektive 
kommun i länet ser vi att effekterna av coronaviruset inte syns lika tydligt i alla kommuner. Vi har 
ett antal kommuner, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig och Ovanåker, där antal inskrivna 
har ökat med mer än 20 procent jämfört med samma vecka förra året. Samtidigt finns ett antal 
kommuner där effekterna inte alls syns lika tydligt. I Ockelbo finns just nu färre inskrivna jämfört 
med samma period förra året och i Bollnäs, Gävle, Sandviken och Söderhamn är ökningen mellan 
8-15 procent. 

Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning av Region Gävleborg

Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning av Region Gävleborg



Varsel i riket 1981 – 2020

Antal varsel som lades i mars och april har Sverige inte tidigare varit med om. Tidigare kriser som 
till exempel 90-talets fastighetsbubbla eller finanskrisen 2007-2009 resulterade inte i så många 
varslade på så kort tid. Flest varslade under en enskild månad under 90-talskrisen var i november 
1992 med strax över 22 000 varslade, finanskrisen högsta notering hamnade precis under 20 000 
varslade i november 2008. Antal varsel i både mars och april överstiger dessa noteringar med  
42 415 varslade i mars och 26 773 varslade i april. Samtidigt pågick tidigare kriser under längre 
tid. Under 90-talskrisen som pågick under drygt ett halvt decennium varslade totalt nästan en 
halv miljon personer och under finanskrisens år (2007-2009) varslades nästan 250 000 personer.

Källa: Ekonomifakta, bearbetning av Region Gävleborg



Antal varslade i Gävleborgs län

Nedan visas antal varsel i Gävleborgs län, observera att maj bara avser första veckan av månaden.  
I början av året var det nästan inga varsel i länet men i mars såg även Gävleborg en kraftig 
uppgång i antal varsel. Vid en titt på siffrorna på veckobasis går det att se att Gävleborg hade en 
topp på 343 varslade vecka 13 och sedan en snabb nedgång till lägre nivåer. Sista veckan i april, 
vecka 18 kom en till topp på strax över 200 varslade men sedan har antal varsel gått ner igen till 
lägre nivåer första veckan i maj.

I statistiken från Arbetsförmedlingen registreras varsel i länet där företaget (och inte arbetsplatsen) 
är registrerat. Det gör att relativt många varsel registreras i Stockholm när personalen som 
berörs av varslet finns registrerade över hela landet. Nationellt arbetar cirka 15 av alla anställda 
i företag som har sitt säte i ett annat län. Detta gör att varselstatistiken för Gävleborg i viss mån 
underskattar hur många personer som berörs i länet. Nedan ser ni en beräkning som visar hur 
många personer skulle påverkas av varsel om de hade varit fördelade lika över hela landet.

Branscher som sticker ut är företagstjänster, transport, hotell- och restaurang och tillverkning 
och utvinning. Bilden visar båda att antal varsel i vissa branscher egentligen är högre än det som 
är rapporterat i den rapporterade statistiken men även att Gävleborg är mindre hårt drabbat än 
många andra län. I tillverkningsindustrin har Gävleborg relativt få varslade. Att antalet egentligen 
skulle vara högre är inte sannolikt då de stora arbetsgivarna i branschen är företag med sitt 
säte i Gävleborg. I hotell- och restaurang och företagstjänster är situationen annorlunda. Stora 
hotellkedjor, matkedjor och företag som säljer företagstjänster är i större utsträckning registrerade 
i Stockholm och andra storstadsområden. Deras varsel registreras därför inte i Gävleborg även om 
personalen som drabbas befinner sig i länet. För dessa branscher är det inte osannolikt att antal 
personer som berörs av varslen ligger närmare den gröna stapeln än den blåa.

Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning av Region Gävleborg



Antal varslade, rapporterad och beräknad i Gävleborg, mars-april 2020,  
uppdelad på bransch

Samma sätt att registrera används av Tillväxtverket för att hantera ärenden om korttidsarbete 
(KTA). För Gävleborg är det främst inom tillverkning, att antal personer som berörs av ett ärende 
om korttidsarbete understiger antal ärenden länet skulle ha haft, vid en lika fördelning i landet. 
Detta indikerar snarare att tillverkningen i länet har klarat sig relativt bra och inte att antal 
personer som berörs av ärenden om korttidsarbete egentligen är högre i Gävleborg.

Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning av Region Gävleborg



Antal korttidspermitterade, rapporterad och beräknad i Gävleborg, april-maj 2020, 
uppdelad på bransch

När Gävleborg jämförs med närliggande län och/eller liknande näringslivs- och 
arbetsmarknadsstrukturer har Gävleborg betydligt färre anställda som berörs av beslut om 
korttidsarbete än andra län. Det kan dock framförallt kopplas till tillverkningsindustrin. 
Besöksnäringen har drabbats nästan lika hårt i Gävleborg som i Dalarna som har betydligt fler 
anställda i branschen. Inom företagstjänster (M & N) ligger Gävleborg också något högre än 
jämförbara län.

Källa:Tillväxtverket, bearbetning av Region Gävleborg



Antal korttidspermitterade, april-maj 2020, uppdelat på län och bransch

Antal påbörjade konkurser i Gävleborgs län

Antal konkurser ligger för närvarande på några enstaka per vecka. Antal påbörjade konkurser 
ligger något högre under mars och april jämfört med januari och februari men det handlar om 
lika många anställda. 

De branscher som berörs är bygg, hotell- och restaurang, handeln och partihandel där hälften av 
de påbörjade konkurserna har ägt rum i år. Där i alla fall två av dessa branscher tillhör de som är 
mest utsatta för negativa effekter av coronaviruset.

Källa:Tillväxtverket, bearbetning av Region Gävleborg

Källa: Retriever, bearbetning av Region Skåne



Antal konkurser i Gävleborg 2020, uppdelat på bransch

Källa:Retriever, bearbetning av Region Skåne



Lokala  
näringslivet



Flera kommuner vittnar om att det händer mycket inom näringslivet. Det positiva är att 
samarbetet har ökat mellan företagarna. ICA Ugglebo i Ockelbo har stöttat övriga näringslivet 
genom att köpa presentkort som sedermera har getts bort till kunder under devisen ”är man stor 
ska man vara snäll”. Även i Sandvikens kommun vittnar om ett ökat samarbete mellan företagen 
för att tillsammans skapa intäkter för varandra. I Ovanåker har man sett en ökning i försäljningen 
när befolkningen i större utsträckning stannar i den egna kommunen för att handla istället för att 
åka till närliggande (större) tätorter för sina inköp.

Det är inte heller alla företag som har drabbats hårt av effekterna av coronaviruset. Företagarna 
rapporterar att en del företag till och med har ökat sin omsättning. Här handlar det dels om 
företag som drar nytta av att befolkningen är hemma mera och säljer varor som används 
hemmavid. Det handlar exempelvis om matvarorbutiker, byggvaruföretag och trädgårdshandel.
Samtidigt har många företag drabbats väldigt hårt. Inom handeln har företag som säljer sådant 
som lätt går att skjuta på framtiden som exempelvis bilhandeln en kraftig nedgång i försäljningen. 
Båda Sandviken och Gävle rapporterar stora försäljningstapp kopplat till handeln i stadskärnorna. 
Även inom företagstjänster som vars tjänster inte är absolut nödvändigt för att hålla verksamheter 
igång har sett en kraftigt minskad efterfrågan.

Besöksnäringen

Besöksnäringen i Gävleborg har haft en positiv utveckling senaste 10 åren. Antal totala gästnätter 
har ökat cirka 40 procent under perioden 2010-2019, utländska gästnätterna har ökat med cirka 
77 procent och totala logiintäkterna har ökat med cirka 33 procent. Antal årsarbetare inom 
turismen har pendlat mellan ca 5 000- 6000 under perioden. 

I och med Corona pandemin förändras nu läget för besöksnäringen vilket kommer att påverka 
näringens tillväxt väsentligt. Företagarna vittnar om en stor oro inför framtiden och många är nära 
konkurs. Både Sveriges Handelskamrar och Kurbits gjorde skyndsamt en varsin undersökning i 
näringslivet när coronaviruset var ett faktum. Resultaten visar att övervägande delen av företagen 
anser att pandemin haft en direkt negativ påverkan på verksamheten och skillnaden är ganska 
liten mellan företag av olika storlekar. Besöksnäringen är den bransch som drabbats hårdast av 
coronaviruset, framförallt hotell- och restaurangbranschen samt mötesindustrin. Besöksnäringen 
tror sig även vara den bransch som påverkas mest av coronaviruset på längre sikt. Oron inom 
näringen är mycket stor efter de senaste månadernas avbokningar och inställda evenemang. 
Många upplever läget som ett stillestånd och befinner sig i ett avvaktande läge. Fler verksamheter 
stänger igen. Vissa campingar noterar dock en ökning av ”långliggare”, som bokar flera veckor 
för husvagn eller husbil, medan övriga bokningar minskar. Bilden nedan visar varsel i riket inom 
branscher med koppling till besöksnäringen. Hotell- och restaurang varslade redan i mars medan 
företag vars verksamhet bygger på upplevelser kom med varsel något senare. 

De värst drabbade branscherna är hotell- och restaurang, besöksnäringen, konferensanläggningar, 
eventbolag och företag som jobbar med transport och resor. Det är vad Företagarna beskriver som 
”krisens epicentrum”. Verksamheter har tappat nästan all sin omsättning och personal har i många 
fall redan sagts upp eller varslats om uppsägning. Att just besöksnäringen drabbas hårt är något 
som även Ockelbo kommun rapporterar om. Verksamheter inom besöksnäringen som har riktat 
in sig på internationella besökare ser i stort sett hela säsongen rasera framför deras ögon vilket 
skapar en oerhörd stress. Ovissheten gör det omöjligt att ha framförhållning och planera samt 
arrangera evenemang.



Arbetskraftsbrist

Det har även uppstått brist på arbetskraft inom vissa branscher. Vård- och omsorg är en bransch 
där ökade behov finns dels på grund av ökad efterfrågan men också  förlorad arbetskraft på grund 
av sjukdom. Ett exempel är skogsbruket som tidigare år har använd sig av utländsk arbetskraft. 
Arbetarna man har haft tidigare har inte kunnat resa till Sverige vilket har tvingat företagen att 
hitta nya lösningar. 

Tillverkningsindustrin

Sandviken och Ovanåker är två kommuner som har en väldigt stor andel av sysselsättningen inom 
tillverkningsindustrin. I Sandviken har det varit en viss negativ påverkan men branschen har 
klarat sig bra i jämförelse med andra utsatta branscher. I Ovanåker finns företag som har tappat 
tillgång till utländska marknader vilket gör att varor som är redo för transport blir kvar. Samtidigt 
rapporteras att den enskild största arbetsgivaren i kommunen, Svenska Fönster i Edsbyn, planerar 
en expansion och kommer att behöva nyanställa. 

Mellansvenska handelskammaren upplever att industriföretagen hittills har klarat sig bättre 
än förväntat. Samtidigt varnar de att signalerna från företagen är att det kan bara handla om 
en viss fördröjning av effekterna och att läget kan försämras snabbt och att det kan uppstå 
likviditetsproblem i slutet av året.



Källa: Arbetsförmedlingen, bearbetning av Region Gävleborg



Stöd och insatser



 

Kommunerna i länet håller tät kontakt med besöksnäringsföretagen i respektive kommun, ringer 
runt och för dialog om läget samt informerar om den hjälp som finns att få. Kommunerna 
styr om i sin verksamhet för att i ännu större utsträckning stötta företagen. Ett exempel är 
Sandviken som i år lägger all turistisk sommarmarknadsföring genom ”Din lokaltidning” istället 
för att producera ett eget magasin. De flesta kommuner koncentrerar sig även alltmer på att 
marknadsföra ”hemester” och naturupplevelser. Kommunerna har förstärkt sin företagsservice och 
fler har inrättat ”företagsakuter” där företagen kan få konfidentiell och gratis rådgivning. 

Region Gävleborg har avsatt 15 miljoner kronor till omställningsstöd för att hjälpa små 
och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronaviruset. Stödet ska gå till att 
genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen. Vidare erbjuder Region 
Gävleborg besöksnäringsföretagen ”Kurbits Omställning”. Kurbits är ett internationellt 
affärsutvecklingsprogram som innehåller specialdesignade verktyg särskilt framtagna och 
anpassade för småskaliga företag inom turist- och besöksnäringen. Målet är att ge företagen 
möjlighet att öka sin lönsamhet och stärka konkurrenskraften men även att skapa nya samarbeten.  
”Kurbits Omställning” är speciellt framtaget efter vad som efterfrågats av besöksnäringsföretagen i 
denna speciella pandemitid. 

Region Gävleborg har även gjort en projektansökan till Tillväxtverket. Inom ramen för 
den ansökan finns ett område för insatser till speciellt utsatta branscher där fokus ligger på 
besöksnäringen. Fler insatser planeras förutsatt att projektet beviljas. Insatserna kommer då att 
göras tillsammans med fler samverkansparter i regionen såsom Visit Hälsingland Gästrikland AB, 
Destination Järvsö samt Besöksnäringsföreningen i Gästrikland. 

Ljusglimtar

Region Gävleborg har sedan 2012 arbetat tillsammans med Visit Sweden för att locka 
internationella besökare till Sverige och Gävleborg. I och med coronaviruset avstannar allt 
internationellt resande och det förväntas vara lågt under de kommande två åren, men ljusglimtar 
finns ändå framöver. De upparbetade kontakterna med utländska researrangörer är stabila och 
intresset för området har inte svalnat på grund av pandemin. Intresset tenderar till och med att 
öka, dels eftersom Sveriges har valt att inte helt stänga ner samhället och dels för att Sverige är 
ett land som är känt för naturupplevelser och få människor, vilket är en stor marknadsfördel 
när resandet kommer igång igen. Intresset för natur, utomhusaktiviteter och lokala upplevelser 
förutspås att öka ännu mer och Gävleborgs turistiska styrkor finns inom natur- och 
kultursegmenten. 



Kontaktuppgifter:

Jan-Olof Friman 
tf regional utvecklingsdirektör

jan-olof.friman@regiongavleborg.se

076-130 28 50 
026-53 17 12

www.regiongavleborg.se


