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Besöksnäringen är den bransch som drabbas först av restriktionerna i samband med
Coronapandemin, tätt följt av transportbranschen. Sveriges befolkning rekommenderas att stanna
hemma i största möjliga mån och, i övriga fall, iaktta social distansering. Vid sidan av verksamheter
som inriktar sig på möten och social samvaro, så blir även transportnäringen hårt drabbade. När
efterfrågan så kraftigt sjunker drabbar det relativt snabbt de sysselsatta i branschen med varsel och
uppsägningar som följd.
Drygt 4 % av Sveriges befolkning i åldersgruppen 20-64 år är sysselsatta inom transportbranschen1,
eller 234 000 personer. Med social distansering följer en kraftig minskning av affärsresor såväl som
privatresor och flyg-, tåg- och bussavgångarna har blivit betydligt färre. Vi har även ett minskat
antal skol- och sjuktransporter till följd av stängda skolor och prioriteringar i sjukvården. Många
flygbolag, bussbolag och taxiföretag kämpar nu för sin överlevnad och för många av de 234 000
anställda är framtiden oviss.
Även i Västerbotten jobbar drygt 4 % i transportbranschen2 och minskningen av resandet drabbar
många av dessa 5 855 personer i länet. Sysselsättningen i branschen skiljer sig dock åt mellan
kommunerna och en inlandskommun drabbas hårdast. I Åsele är branschen större än i övriga länet
och nära 8% av den yrkesaktiva befolkningen jobbar i dessa yrken.
Besöksnäringen och transport är branscher som drabbas särskilt hårt av restriktionerna i samband
med Coronapandemin 2020. Drygt 6,5% av västerbottningarna jobbar i dessa branscher och många
av dessa personer riskerar alltså att förlora sina arbeten i pandemins tidigare skede. Branscherna är
sammantaget störst i Åsele och Storuman och här jobbar drygt 10% av befolkningen i dessa yrken.
Länsgenomsnitt döljer ofta stora skillnader mellan länets olika kommuner och inslaget av de tidigast
drabbade branscherna är bara en av de faktorer som uppvisar mycket stor variation i våra 15
kommuner.

I SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) omfattar branschen verksamheter inom transport
samt magasinering.
2 Som andel av befolkningen i åldersgruppen 20-64 år.
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Andel i transport och besöksnäring sammantaget
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Andel förvärvsarbetande i befolkningen (20-64 år) år 2018. Källa: SCB RAMS
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