SVERIGES NÖJESPARKER
– motorer i destinationsutvecklingen

VAD VORE SVERIGE UTAN
SINA NÖJESPARKER?
Vi medlemmar i Svenska Nöjesparksföreningen har över sex miljoner besökare om året,
omsätter två miljarder och har över 7 000 anställda på lönelistan. Två tredjedelar av
våra anställda är under 25 år, och nöjesparken är ofta deras första arbetsplats. De senaste fem
åren har vi i genomsnitt investerat cirka 400 miljoner i parkerna varje år, och levererar in
avsevärda summor till statskassan i form av momsinbetalningar. Fast det där är egentligen
bara en liten del av sanningen. Vill du få en rättvis bild av nöjesparkernas samhällsekonomiska
bidrag får du börja räkna kassor långt utanför våra egna portar. Går det bra för oss får det
ju konsekvenser även för hotell, restauranger och alla andra som har något att vinna på en
stark turism.
Som exempel kan nämnas att Liseberg genererar intäkter på drygt 2,8 miljarder i Göteborgsregionen, trots att själva parken ”bara” omsätter en miljard. Och så där ser det ut överlag kring
nöjesparkerna. Totalt genererar de svenska nöjesparkerna ett tillskott till svensk samhällsekonomi på närmare sex miljarder kronor om året. Nöjesparkerna har alltså en central roll
i turistindustrin. De är tillväxtmotorer. I vissa regioner fungerar de som nav kring vilka besöksnäringen kretsar. Katalysatorer som får människor att bestämma sig för att besöka en viss ort,
en viss region eller till och med ett visst land.
Det är med stor glädje som vi gemensamt har möjlihget att presentera en helt ny rapport som
kartlägger nöjesparkers turistekonomiska betydelse – lokalt, regionalt och för Sverige. Den visar att
vår totala inverkan på svensk ekonomi är 5,8 miljarder.
Att säga att nöjesparkerna är viktiga för svensk turism – och därmed – svensk ekonomi – är ingen
överdrift. Det är ett faktum.
Nöjesparker är glädjespridare av rang. Men att åtta parker har gått samman i en gemensam
organisation beror framförallt på att vi har insett vi har en del gemensamma utmaningar och
frågeställningar att ta itu med. Längst bak i den här skriften tar vi upp några av dem.

Trevlig läsning!

Pelle Johannisson
Ordförande Svenska Nöjesparksföreningen

RAPPORTSAMMANFATTNING
På uppdrag av Svenska Nöjesparksföreningen (SNPF) har konsultbyrån Leisure Development
Partners (LDP) genomfört en studie för att ta reda på nöjesparkernas samhällsekonomiska
effekter. Studien är gjord regionalt och på ett övergripande Sverigeplan.
LDP är en av världens ledande konsultbyråer inom attraktions- och besöksnäringen, med
över 50 års erfarenhet av marknads- och ekonomianalyser.

SVENSKA NÖJESPARKSFÖRENINGEN
SNPF är en ideell intresseorganisation som samlar
åtta medlemsparker runt om i Sverige. De åtta
medlemsparkerna är Astrid Lindgrens Värld,
Furuvik, Grönalund, Gustavsvik, Kolmården,
Liseberg, Parken Zoo och Skara Sommarland.
2014 hade medlemsparkerna totalt:
• 6,27 miljoner besökare
• 2,05 miljarder kronor i omsättning
• 7 393 heltids- och deltidsanställda
• 2 075 heltidstjänster
Sedan 2010 har parkerna investerat i genomsnitt
392 miljoner kronor per år i nya attraktioner
och anläggningar.
UPPDRAG OCH METOD
LDP har undersökt den samhällsekonomiska
turismeffekten av de åtta parkerna inom
Svenska Nöjesparksföreningen.
I studien har LDP fokuserat på tre områden:
• Verksamhetseffekt – dels den ekonomiska
effekten, dels sysselsättningseffekten av den
löpande verksamheten.
• Byggnationseffekt – dels den ekonomiska
effekten, dels sysselsättningseffekten av
parkernas pågående investeringar.
• Turistekonomisk effekt – den totala
inverkan på turismen i regionen.
För var och en av de uppmätta effekterna har
LDP uppskattat den direkta inverkan, det vill
säga genererade intäkter och skapade arbetstillfällen i parken, den indirekta inverkan, det

vill säga leverantörskedjor och effekter på andra
företag i området, och inducerade effekter,
som är den inverkan som utbetalade löner till
anställda har på samhällsekonomin.
Både verksamhetseffekt och byggnationseffekterna är bedömt med utgångspunkt i
branschmultiplikatorer. LDP har använt riktmärken från den brittiska sektorn, som härefter
är justerat med officiella input/output-modeller
som tillhandahållits av SCB.
För att undvika en överskattning av effekterna,
har LDP också undersökt möjligt ”läckage” (när
effekter realiserade utanför regionen, det vill
säga importerade varor/tjänster eller anställda
utanför det lokala området ). LDP har även tagit
höjd för ”förskjutning”, det vill säga en möjlig
minskning av annan verksamhet i det lokala
området på grund av parkens aktivitet.
Den turistekonomiska effekten ligger
utanför normala branschmultiplikatorer. Med
utgångspunkt i såväl kvalitativa och kvantitativa
studier har LDP mätt volymen av turistgästnätter
som är direkt hänförliga till parkernas aktivitet.
För att bedöma den monetära effekterna av
turismen har denna volym multiplicerats med
de genomsnittliga dagliga förbrukning per turist.

RESULTAT
Studien visar att den är den totala inverkan på
ekonomin för Svenska Nöjesparksföreningens
medlemmar är 5,8 miljarder.
Tittar man på parkerna var för sig så har till
exempel Gröna Lund, Astrid Lindgrens Värld
och Kolmården en mycket stor inverkan på
den lokala turismen där de genererar mellan
230–247 miljoner kronor till den lokala
turistindustrin.

Den största aktören i sammanhanget, Liseberg,
genererar hela 1,1 miljarder till turismen i
Göteborgsregionen, vilket inkluderar intäkter för
övernattningar, shopping, caféer och restauranger
och andra utflyktsmål. Resultaten är imponerande, inte minst när man tittar på de mindre
regionerna och studerar parkernas stora betydelse
för de lokala marknaderna. Tabellen nedan visar
en översikt av den totala samhällsekonomiska
effekten av parkernas verksamhet.

TOTALA EFFEKTEN
Antal
anställda
(sysselsättning helår)

Total
ekonomisk
effekt (SEK)

Byggnationseffekt
(sysselsättning, helår)

Byggnationseffekt
(SEK)

Turisteffekt
(antal
gästnätter)

Turistekonomisk
effekt (SEK)

Astrid Lindgrens
Värld

168

255 884 386

92

35 375 001

239 989

246 708 730

Furuvik

76

113 977 159

42

16 245 000

32 540

32 400 040

Gröna Lund

497

679 093 389

162

64 980 000

190 552

230 068 692

Gustavsvik

70

89 506 492

36

13 769 571

129 766

132 356 525

Kolmården

471

433 198 233

174

67 146 000

224 945

231 243 460

Liseberg

1172

1 349 062 882

774

309 593 600

904 858

1 104 885 930

Parken Zoo

90

90 278 487

40

15 551 880

42 531

42 469 350

Skara Sommarland

92

155 799 862

42

16 245 000

112 693

114 242 505

Källa: LDP

SLUTSATS
Effekterna av parkernas verksamhet är
betydande, speciellt i förhållande till den
totala storleken i dessa regioner.
Verksamheterna stödjer inte bara leverantörer till parkerna, men också de samverkande sektorer, som till exempel hotell
och restaurangbranschen. Dessa positiva
effekter är naturligtvis en oerhörd fördel
för regionen.
Parkerna har också ofta en starkt varumärkesbyggande funktion, där de bidrar
till att lyfta kunskapen kring och imagen
för hela destinationen.

SAMMANSTÄLLNING AV EFFEKTER
Sysselsättningseffekt

Gästnätter
(antal)

Total
ekonomisk
effekt
(MSEK)

Astrid Lindgrens
Värld

260

239 989

538

Furuvik

118

32 540

163

Gröna Lund

659

190 552

974

Gustavsvik

106

129 766

236

Kolmården

645

224 945

732

1 946

904 858

2 764

Parken Zoo

131

42 531

148

Skara Sommarland

134

112 693

3 999

1 877 874

Liseberg

Total

286
5 840

Våra hjärtefrågor

ETT SÄKERT VAL.
En del skulle aldrig komma på tanken att ta plats i någon av de mer hissnande åkattraktionerna
på Liseberg eller Gröna Lund. För andra är det just den där kittlande känslan man är ute efter:
Man vill pröva sitt mod, tänja sina gränser. Man vill se om man kan övervinna sin egen rädsla.
Men helst på ett garanterat säkert sätt, förstås. Och då finns det knappast någon bättre plats
än en nöjespark. Det finns det siffror på. Undersökningar visar att risken att bli inblandad
i en olycka på en nöjespark är mellan sex och tio gånger lägre än om man ägnar sig åt exempelvis golf eller fiske. (Vill du verkligen utmana ödet är det sporter som fotboll, basket och
inlinesåkning som gäller. Där är riskerna upp till hundra gånger högre än i nöjesparken.)
Det där är ingen slump. Säkerheten har alltid haft högsta prioritet på de svenska nöjesparkerna.
Vi var också drivande när den första europeiska säkerhetsstandarden utvecklades. Den fastslår minimikrav på allt från design och konstruktion till installation, drift och underhåll, och glädjande nog har den använts av hela den europeiska nöjesparksindustrin sedan den infördes 2004.
Det betyder naturligtvis inte att vi kan slå oss till ro. Det finns ingenting som inte kan förbättras
ytterligare. Standarden behöver anpassas efter den tekniska utvecklingen och utvecklas för att
bättre passa exempelvis vattenparker och lekplatser. Lagstiftningen och kontrollsystemen i de olika
länderna behöver samordnas, och vi strävar eter att den europeiska standarden ska utvecklas till en
gemensam global standard.
Utveckling, samordning, kontroll. Det är det bästa sättet att öka säkerheten, i och utanför Sverige.
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SAMMA MOMS SOM ALLA ANDRA,
ÄR DET FÖR MYCKET BEGÄRT?
Vi är medvetna om att vi nu kan bli anklagade för att tala i egen sak. Men det kan inte hjälpas, för vi upplever
verkligen att det finns en del frågor som måste upp på dagordningen.
Momssatserna inom svensk besöksnäring är en sådan fråga. Nöjesparkerna är en av få aktörer som
fortfarande betalar 25 procent moms på avgifter för entré och attraktioner. Det snedvrider konkurrensen både gentemot liknande alternativ i Sverige och i relation till konkurrenter i våra grannländer.
Det får en del märkliga konsekvenser. Tänk dig till exempel att du ska gå på konsert i Stockholm.
Spelas den på Skansen får du betala sex procent i moms på biljettpriset. Är uppträdandet däremot på
Gröna Lund rakt över gatan blir momsen istället 25 procent.
Är detta verkligen rimligt? Det tycker inte vi. Vi tycker att företag med likartade verksamheter ska
konkurrera på lika villkor. Fick vi bestämma skulle momsen för nöjesparkerna därför sänkas till en
nivå mot-svarande den så kallade ”kultur-momsen” på sex procent. Effekterna av en sådan sänkning
skulle bli såväl sänkta priser som investeringar och nyanställningar.
Därmed skulle vi tävla på samma villkor som våra konkurrenter. Och våra nöjesparker – motorerna
i svensk besöksnäring – skulle få större möjligheter att växa och utvecklas. Sänkningen skulle därmed fungera som ett indirekt stöd även för exempelvis hotell, restauranger och transportbranschen.
Det skulle faktiskt kunna bidra till att lyfta en hel stad, eller till och med en hel region.
För övrigt talar allt för att de positiva ekonomiska effekterna skulle bli större än de negativa, även
för staten som förstås går miste om lite momsintäkter. Det som man förlorar på gungorna tjänar
man in på karusellen, för att använda en passande liknelse.
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UTMANA OSS GÄRNA. MEN GÖR
DET PÅ LIKA VILLKOR.
Våra medlemsföretag är kommersiella företag på en konkurrensutsatt marknad. Vi får ingenting
gratis. Det är en tuff och osäker bransch, och arbetet underlättas inte av att vi ofta konkurrerar med
besöksmål som får stöd av det offentliga. Det brukar röra sig om bidrag till driftskostnader eller
subventionering av den initiala investeringen. Bidragen kommer ofta från kommuner, men även andra
aktörer är inblandade. Det händer exempelvis att EU-medel används för att stödja utvecklingen av
nya besöksmål i regioner med svag ekonomi.
Att det finns verksamheter som behöver stöttas av offentliga medel är självklart. Det är inte det vi
vänder oss mot. Problemet är att det ibland sker på ett godtyckligt sätt.
Utvecklandet av nya besöksmål ska rimligtvis stödjas av väl genomförda studier, baserade på en
förståelse för kommersiella villkor, marknadspotential med mera, men så har inte alltid varit fallet.
Resultatet har blivit en rad attraktioner som saknar kommersiell grund och helt enkelt inte kan överleva utan ytterligare stöd.
Det som behövs är alltså någon form av åtgärder som säkerställer att offentliga subventioner inte
snedvrider konkurrensen med befintliga kommersiella aktörer. Dessutom krävs riktlinjer som garanterar att EU-medel bara ges efter rimliga och väl genomförda studier.
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VI ÄR EN RESURS SOM BORDE
UTNYTTJAS BÄTTRE.
Den nationella strategin för utveckling av svensk besöksnäring har höga ambitioner: Målet är att dubbla
omsättningen till år 2020. Det skriver vi gärna under på. Frågan är bara hur det ska gå till.
Svensk turism har sin mest aktiva period under sommaren. Juli är den klart främsta turistmånaden,
och då kan vi i princip inte ta emot fler besökare. Och det gäller inte bara nöjesparkerna utan även
många andra populära turistmål.
Om vi på något sätt kunde förlänga säsongen skulle det gynna hela den svenska besöksnäringen.
Genom att sprida ut besökarna över en längre period skulle köerna och trängseln minska, vilket skulle
förbättra upplevelsen och öka förutsättningarna att få hit utländska besökare. Besöksnäringen måste
ju vara tillgänglig när våra utländska gäster vill besöka oss.
Vad krävs för att det ska kunna bli verklighet? Vi tror att mer flexibla semestrar och skollov skulle
kunna vara en del av lösningen. Idag ligger ju sportlovet på olika tider, och vi borde kanske fundera på
om inte samma system skulle kunna användas även för sommarlovet och höstlovet.
Förutom att gynna hela besöksnäringen skulle det underlätta för unga människor att få in en fot
på arbetsmarknaden. Det här är som bekant en grupp som inte har det alldeles lätt. Ungdomsarbetslösheten är oacceptabelt hög och många är utan jobb under mycket långa perioder.
Besöksnäringen är en av få branscher där de har en ärlig chans att komma in; av de 7 000 personer
som de svenska nöjesparkerna sysselsätter är ungefär två tredjedelar under 25 år.
Det är kanske inte alltid ett avancerat arbete. Men det är ett riktigt jobb som kräver en hel del av den
enskilde individen. Och vi vet av erfarenhet att det ger våra ungdomar helt nya möjligheter att etablera
sig på arbetsmarknaden.
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INFRASTRUKTUREN MÅSTE UTVECKLAS I TAKT MED TURISMEN.
Våra medlemmar har över sex miljoner besökare varje år. Tillsammans omsätter vi två miljarder
och det totala ekonomiska utfallet har beräknats till nära sex miljarder. Det är en näring som växer
och en bransch där jobben aldrig riskerar flytta utomlands. Nöjesparksbranschen är, kort sagt, en
viktig framtidsnäring. Detta verkar de flesta – inklusive våra politiker – vara ense om. Just därför
är det märkligt att det idag inte finns någon nationell samordning för att utveckla den kanske allra
viktigaste beståndsdelen. Vi tänker på infrastrukturen. Sverige är ett långt och till ytan stort land,
men det är glest befolkat. Besöksnäringen bygger på att folk kan ta sig fram och tillbaka mellan
sina hem och sina besöksmål.  Satsningar på utvecklde trafiksystem – väg, järnväg, flyg – är således en
förutsättning för turism och resande.
Vi tror att det krävs en nationell samordning på departementsnivå för åtgärder som främjar
besöksnäringens långsiktiga behov av effektiv infrastruktur. Dessutom borde näringen vara en
naturligt remissinstans när utveckling och förändring av trafiknät planeras.
Det här är stora och komplexa frågor, där ingenting sker över en natt. Vi är gärna en del i den
processen, för vi tror faktiskt att vi har en del att bidra med.
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Föreningen, som bildades 2009, samlar för närvarande åtta svenska nöjesparker – Liseberg, Kolmården,
Furuviksparken, Skara Sommarland, Astrid Lindgrens Värld, Parken Zoo, Gröna Lund och Gustavsvik
Resort.
Svenska Nöjesparksföreningen är en del av Visita, en bransch- och arbetsgivarorganisation inom den
svenska besöksnäringen, och är medlemmar i IAAPA (International Association of Amusement Parks
and Attractions).
Syftet med föreningen är att främja nöjesparkernas gemensamma intressen och verka för ett gott
förhållande mellan medlemmarna och myndigheter, organisationer och leverantörer.
Vi arbetar särskilt för att öka förståelsen för branschens betydelse och för att utveckla och förbättra
säkerheten på anläggningarna.

KONTAKT:
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ordförande Svenska Nöjesparksföreningen
pelle.johannisson@liseberg.se
Clara Nilsson,
sekreterare Svenska Nöjesparksföreningen
c.nilsson@visita.se
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