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Inledning
Vi vill med denna rapport belysa den kris som besöksnäringen befinner sig mitt uppe i
till följd av de restriktioner och rekommendationer införts. Att dessa delvis
kompenserats via olika stödåtgärder har välkomnats av Visita. Ett flertal av dessa har
löpte dock ut vid juni månads utgång och det gjorde dessvärre inte krisen.
Följande rapport ger en bild av besöksnäringen, läget i dess olika delbranscher och dess
framtidsutsikter.
Vi är tyvärr tvungna att konstatera att de rekommendationer och skarpa restriktioner
som råder gör att krisen i besöksnäringen i allra högsta grad är levande. Enligt HUI:s
beräkningar riskerar 9 000 företags verksamhet att avvecklas. 80 000 personer, varav en
stor andel tillhör svaga grupper på arbetsmarknaden, riskerar arbetslöshet. Om man vill
undvika detta är det helt uppenbart att tidigare beslutade stödåtgärder behöver
förlängas för de företag som träffas hårdast. Situationen är ohållbar.
De viktigaste stödåtgärderna att förlänga är hyresrabatten, omställningsstödet och
nedsatta sociala avgifter. Med tanke på hur olika restriktioner och rekommendationer
slår mot olika branscher och att man bör hushålla med skattemedel är det förståeligt om
stödåtgärderna anpassas för en bättre träffbild.
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Coronakrisens påverkan på besöksnäringen
Hur har krisen drabbat sysselsättningen i besöksnäringen?
Coronakrisen har slagit otroligt hårt mot företagen inom besöksnäringen. Branschens
största resurs och kostnad personalen och när intäkterna faller så plötsligt och
dramatiskt måste företagen hastigt anpassa arbetskraftskostnaden. Det har lett till att
extranställningar upphört, varsel, uppsägningar och korttidspermitteringar.

Varsel och uppsägningar i besöksnäringen
-

Minst cirka 18 000 arbetstagare varslade om arbetsbrist1.
13 500 extra anställda som inte längre har någon sysselsättning2
Merparten av de normalt 25 000 sommaranställningarna tillsätts inte3.
Cirka 9 000 ansökningar om korttidsarbete har kommit in, varav 7 300 har
beviljats4.
59 386 anställda inom besöksnäringen omfattas av korttidsarbete5.

Varsel per bransch och län6
Geografiskt sett är anställda inom hotell-och restaurang i Stockholms län är helt klart
hårdast drabbat i absoluta tal med nästan 18 000 personer (t.o.m. maj). Man bör vara
medveten om att företagets hemvist inte nödvändigtvis speglar var arbetsställena i
landet finns. Det stora talet i Norrbottens län beror sannolikt på detta.

Källa: Arbetsförmedlingen (Underskattad eftersom endast företag som har mer än 5 anställda är
ålagda att rapportera in varsel till Arbetsförmedlingen)
2
Källa: HRF
3
Källa: AKU, SCB (samt egna beräkningar)
4
Källa: Tillväxtverket
5
Källa. Tillväxtverket
6
Arbetsförmedlingen. Uppdaterat 26 juni 2020.
1
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I nedan diagram har antalet varslade adderats till antal personer som omfattas av
korttidspermittering och sedan dividerats med antalet förvärvsarbetande per bransch.
Med en andel på 57 procent av branschen som är varslad och/eller permitterad7 är
hotell- och restaurangbranschen klart hårdast drabbad. Detta motsvarar 78 115 personer.

Hur har krisen drabbat besöksnäringens företag?
Konkurser
Enligt preliminära data från Bisnode har antalet företag inom Hotell och restaurang (SNI
55 och 56) som mellan 1/3–29/6 hade ansökt om konkurs, företagsrekonstruktion eller
beviljats konkurs ökat med 96 procent. Antalet helårsanställda som berörs av
ovanstående åtgärder ökade under samma period med 314 procent. 87 procent av ovan
nämnda företag är restauranger och 30 procent belägna i Stockholms län.

Stödpaketens användning
I unika situationer krävs unika åtgärder. På kort tid har politiska beslutsfattare på
jämförelsevis kort tid infört ett antal olika stödpaket som tagit sikte på att minska de
ekonomiska effekterna för företagen. Visita har välkomnat dessa och den dialog som
funnits mellan bransch och politik.
Som tidigare nämnts är korttidspermitteringar den åtgärd som behövts och nyttjats
mest av företag inom besöksnäringen. Detta eftersom branschen till sin natur är mycket
personalintensiv. Till arbetskraftskostnaden hör även de sociala avgifterna som
tillfälligtvis satts ned. Den åtgärden var dessutom enkel och snabb, vilket gjorde att
Obs! Viss överlappning finns. En person kan vara både korttidspermitterad och varslad. Senast
data över antal förvärvsarbetande per bransch avser 2018.
7
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hjälpen nådde fram. Att staten har tagit över ansvaret för sjuklönerna har också varit
både viktigt och nödvändigt med anledning av förändringen av
hälsorekommendationerna samt det minskade karensavdraget.
Hyreskostnaden är den näst största kostnaden för företag i besöksnäringen. Därför var
det viktigt att ”hyresrabatten” infördes. Nyttjandegraden har dock varierat väsentligt..
Det visar sig vara svårt att förlita sig på att andra näringsidkare ska bortse ifrån sin
normala affärsmodell för att distribuera ekonomiskt stöd som dessutom uppfattas som
riskfyllt. För de som lyckats få tillgång till dessa medel har det dock varit mycket viktigt.
Därför behöver åtgärden förlängas.
När det gäller övriga kostnader som är svåra för företagen att påverka i ett kort
perspektiv så har ”omställningsstödet” varit en viktig åtgärd. Inte minst det faktum att
det träffar de som drabbats värst mest gör det tilltalande. Det faktum att
ansökningstrycket8 hittills varit på förvånansvärt lågt pekar mot att utformningen
medför vissa problem. Ett sådant är att ansökningar på stödbelopp över 300 000 kr
kräver en revisorsyttranden efter ”full revision”, vilket är ett högre krav än på ett normalt
bokslut. Detta gör att en eventuell utbetalning av stödet för väldigt många företag skjuts
långt fram i tiden samt att kostnaden för att bara ansöka om stödet blir mycket stor i
förhållande till det slutliga stödbeloppet. Det kan inte anses förenligt med syftet. Ett
annat problem är att stödet i sin nuvarande utformning endast omfattar mars och april
medan högsäsongen för många företag inträffar därefter. I maj minskade t.ex.
logiintäkterna på hotell i Sverige med 88 procent9. Det behöver därför förlängas och
eftersom stödet är proportionellt så kan det göras till en förhållandevis låg
offentligfinansiell kostnad jämfört med andra stödåtgärder.

Sammanfattning
Det är tydligt att den kris i besöksnäringen som föranletts av att både värdar och gäster
hörsammat rekommendationer och restriktioner kraftigt drabbat både företag och
anställda. Eftersom besöksnäringen är den näring som anställer högst andel av de
normalt sett svagaste grupperna på arbetsmarknaden kommer nuvarande utveckling
tveklöst att leda till betydligt högre samhällsekonomiska och sociala kostnader längre
fram om man inte förlänger befintliga stödåtgärder. Alternativet är sannolikt betydligt
dyrare och mer smärtsamt.

https://www.far.se/aktuellt/nyheter/2020/juni/far-i-dialog-med-skatteverket-omomstallningsstodet/
9
Källa: Inkvarteringsstatistiken, SCB/Tillväxtverket
8
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Påverkan på några av besöksnäringens delbranscher
Rekommendationer om social distansering i allmänhet och förbudet mot allmänna
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare i synnerhet har
verkat som en strypsnara på efterfrågan i stora delar av besöksnäringen som försatts i
en aldrig skådad krissituation.
I detta avsnitt redovisas respektive delbranschs utgångsläge, utveckling till följd av
restriktioner och rekommendationer samt framtidsutsikter.

Hotell
Nedan redovisas utvecklingen av logiintäkter på hotell i Sverige fr.o.m. 1 mars. I april
nåddes en botten på nästan -90 procent och näst sista veckan i juni var logiintäkterna
fortfarande 74 procent lägre än motsvarande period 2019. Det är förvisso en förbättring
men på de här nivåerna är den närmast irrelevant för hotellens överlevnad.

Det ska sägas att krisen inte slår helt symmetriskt på hotellmarknaden. Storstäderna är
hårdare drabbade än övriga Sverige och Stockholm är hårdare drabbat än övriga
storstäder. Då ska man veta storstäderna stod för nästan 40 procent av hotellmarknaden
under 2019.
Anledningen till detta mönster är först och främst att Stockholm är den region som
drabbats hårdast av smittan. Redan innan mötesrestriktionerna trädde i kraft hade
dessutom nya resepolicies aktiverats på många företag, vilket i praktiken stängde ner
stora delar av affärsresandet. Införande av reserestriktioner stoppade också blixtsnabbt
all internationell efterfrågan. Därefter har besöksanledning efter besöksanledning
antingen förbjudits eller ställts in. Exempel är inställda mässor, konserter,
idrottsevenemang och förbjudet öppethållande för nöjesparker och stängda muséer.
7

Utfall i storstäderna
Stockholm: Andelen belagda hotellrum var den senaste veckan var 78 procent lägre än
motsvarande period förra året (då den låg på 78 procent). I genomsnitt har
beläggningsgraden sedan den 16 mars varit 10 procent (jmf. 77 procent).
Göteborg: Andelen belagda hotellrum var den senaste veckan var 72 procent lägre än
motsvarande period förra året (då den låg på 92 procent). I genomsnitt har
beläggningsgraden sedan den 16 mars varit 14 procent (jmf. 77 procent).
Malmö: Andelen belagda hotellrum var den senaste veckan var 67 procent lägre än
motsvarande period förra året (då den låg på 81 procent). I genomsnitt har
beläggningsgraden sedan den 16 mars varit 16 procent (jmf. 72 procent).

Framtiden
I följande diagram10 från Konjunkturinstitutet ser man hur hotellföretagen bedömer
utvecklingen av efterfrågan i Konjunkturinstitutets undersökning
Konjunkturbarometern, dels nuläget (utfallet hittills), dels hur man förväntar sig att den
kommer att utvecklas. Det som redovisas i tidsserierna är nettotal. Nettotal är skillnaden
mellan andelen företag som uppger att efterfrågan kommer att öka/har ökat respektive
kommer att minska/har minskat. Ett positivt värde indikerar alltså en ökning av
efterfrågan och ett negativt värde indikerar en minskning. Frågorna besvaras under
innevarande månads första 3 veckor.

Man kan se att bedömningen av den framtida utvecklingen av efterfrågan och
bedömningen av utfallet följer varandra ganska väl. Det ger en indikation om hur
skickliga företagen är på att förutse utvecklingen. Följsamheten är märkbart bättre på
hotell än på restaurang.
Med hänsyn till de åtgärder och rekommendationer som råder samt att de saknar en
bortre tidsgräns är efterfrågan av hotellrum i Sverige mycket kraftigt begränsad.

10
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När det gäller utfallet hittills motsvarar -94 att i princip alla svarar att deras bokningar är
för få. Bedömningen av utvecklingen av efterfrågan på 3 månaders sikt är förvånansvärt
låg med hänsyn till det värsta möjliga utgångsläget. -18 motsvarar ungefärligen
genomsnittsnivån under finanskrisen men med hänsyn till utgångsläget så går det inte
att jämföra. Man borde förvänta sig ett positivt nettotal.
Nedan diagram visar den bokade beläggningsgraden (antalet sålda hotellrum/hotellrum
till salu), d.v.s. bokningsläget, för 88 hotell i Sverige den 26 juni jämfört med motsvarande
tidpunkt förra året. Det visar tydligt att bokningsläget är kraftigt påverkat hela
sommaren igenom. Totalt sett så är bokningsläget cirka 60 procent sämre än det var vid
samma tidpunkt förra året. Till detta ska läggas att årets bokningar givetvis är präglade
av en mycket större sannolikhet att avbokas men också att bokningarna görs med en
betydligt kortare framförhållning än normalt, vilket gör det väldigt mycket svårare för
hotellen att planera sin verksamhet.

Visitas undersökning av effekt på hotellmarknaden av förändrade
reserekommendationer
Här följer en redovisning av hur bokningsläget på hotell i Sverige påverkades av de
förändrade reserekommendationerna.
Där ser man att den bokade beläggningsgraden vid två olika tidpunkter under 2019
(grön) och 2020 (röd). Den första tidpunkten var tisdagen innan
reserekommendationerna aviserades (den 11 juni v. 24) och den andra är följande tisdag.
Skillnaden mellan de streckade linjerna och de ifyllda linjerna är antalet nya
bokningar/avbokningar sedan de nya rekommendationerna trätt i kraft.
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Några observationer
1.

2.
3.
4.
5.

Det är helt olika nivåer på den bokade beläggningsgraden mellan 2019 och 2020.
Den bokade beläggningsgraden under sommaren är 67 procent lägre både innan
och efter förändringen av reserekommendationerna än vid motsvarande
tidpunkter förra året.
Påbokningen/skillnaden var större mellan motsvarande tidpunkter 2019 än 2020.
Totalt sett ökade den bokade beläggningsgraden under den här perioden med 4
procentenheter under 2019 och endast 1 procentenhet under 2020.
Vi ser alltså inte en tillstymmelse till ”ketchupeffekt”.
Att bokningarna ökat jämfört med läget för ett par veckor sedan är varken konstigt
eller en signal om att vi är tillbaka i någon slags normalläge. Ett sådant skulle
indikeras av att den streckade röda linjen skulle ligga i paritet med den gröna
streckade linjen.

Orsaker:
1.

Osäkerheten vad gäller hälsoläget är fortsatt stor, både vad gäller individen själv
och hur spridningen faktiskt ser ut samt vilka rekommendationer/restriktioner
som kommer att gälla när semestrarna de facto börjar.
2. Om en halv miljon personer är korttidspermitterade och har varit mer eller
mindre lediga i flera månader. Hur påverkar det dem och deras familjers
semesterbeteende?
3. Vissa yrkesgrupper är mycket osäkra på om de kommer att få en normal
semester, vilket kommer att påverka även familjens semesterbeteende.
4. Bokningshorisonten har successivt flyttat närmare under hela 2010-talet. Man
bokar alltså allt närmare vistelsen. Denna utveckling accelererar i takt med
osäkerheten i detta läge.
10

5. Förmodligen prioriterar man både billigare och säkrare (ur ett
smittskyddsperspektiv) alternativ såsom camping och privatuthyrda
bostäder/fritidsboenden före svenska hotell. Hotell är också den dominerande
boendeformen i storstäder, där man kan förvänta sig att efterfrågan viker i högre
utsträckning till följd av att de flesta besöksanledningar där är stängda.

Sammanfattning
Det är smärtsamt tydligt att krisen i allra högsta grad fortfarande är ett faktum på
hotellmarknaden. Situationen förvärras dessutom av ett dåligt utgångsläge innan krisen
och ett krisartat bokningsläge framöver. Hotellen, framför allt i storstäderna, som varit
fruktansvärt hårt drabbade går en mycket tuff sommar tillmötes. Inte minst på grund av
att de rådande restriktionerna effektivt stängt ner majoriteten av besöksanledningarna.
Detta påverkar också andra konsumtionen i andra delbranscher av besöksnäringen
mycket negativt såsom restauranger, handel och persontrafik.

Restaurang
Preliminära data från Caspeco11 visar att omsättningen sedan måndagen den 16 mars
sjunkit med i genomsnitt 61 procent på de 600 restauranger som Caspeco följer i Sverige
(-69 procent i Stockholm). Under ledigheter i synnerhet med fint väder, förbättras
situationen något varpå intäkterna återigen sjunker tillbaka. Den senaste veckan var
intäktsbortfallet i genomsnitt -47 procent (-61 procent i Stockholm).
Man kan se att det procentuella intäktsbortfallet som förväntat har minskat i takt med
att mer och mer servering kan ske utomhus.
Ser man på det glidande medelvärdet som jämnar ut dagssiffrorna så ser man egentligen
en förbättring av intäktsbortfallet på cirka 10 procentenheter under de sista två
veckorna i april till cirka -65 procent fram till torsdagen den 29 maj. Därefter ser man en
förbättring med cirka 15 procentenheter. Detta beror sannolikt på väder och mer
ledighet och en ny nivå kring -50 procent jämfört med cirka -65 procent tidigare. Trots
förbättringarna är det uppenbart att restaurangerna har långt kvar till ett normalläge.
Stockholm och storstadsregionerna är hårdare drabbat än riket i övrigt.

11

Caspeco tillhandahåller bl.a. kassa-, löne- och bokningssystem till cirka 600 restauranger och kan därmed
följa till exempel försäljning dag för dag. Deras kundsammansättning är dock inte representativ för den totala
restaurangnäringen. De har till exempel låg representation i snabbmatssegmentet som inte är riktigt lika hårt
drabbat. Datan ska ses som preliminär och justeras hela tiden lite grand retroaktivt.
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Många restauranger har stängt ner sin verksamhet antingen helt eller delvis. Måndagen
den 20 april, uppgick till exempel andelen stängda restauranger till mer än 40 procent.
Den här siffran varierar och kommer sannolikt att göra det än mer till följd av att vissa
endast kommer att hålla öppet när vädret är tillräckligt bra för att uteserveringen ska ha
omsättning. Den senaste veckan var i genomsnitt 20 procent av restaurangerna i urvalet
stängda.
Som framgår ovan så är olika initiativ i sociala medier, take away, hemkörning,
uteservering etc. inte i närheten av att kompensera det bortfall som sker i övrigt. I stora
drag är det som hänt att delar av lunch- och middagskonsumtionen, som i vanliga fall
utgör 45 procent av marknaden, i hög grad flyttats ut från arbetsplats- och centrumnära
restauranger till bostadsnära restauranger medan merparten av konsumtionen helt
enkelt upphört. Ett fåtal restauranger kan därmed uppleva en ökad omsättning medan
de restauranger som vanligtvis omsätter de stora volymerna upplever intäktsbortfall på
betydligt mer än genomsnittet. Man ska också ha i åtanke att de rekommendationer om
social distansering som gäller leder till en utglesning och begränsar därmed per
definition antalet möjliga gäster att servera. En restaurang som idag är ”fullsatt” kan
därmed i värsta fall redan i utgångsläget ha tappat 50 procent av sin potentiella
försäljning, endast för att uppfylla rådande regler.
Även andra typer av restauranger som exempelvis sport- och nöjesrestauranger,
personalrestauranger och hotellrestauranger är hårt drabbade. Dessa utgör sammanlagt
cirka 30 procent av marknaden.

12

Framtiden
Man kan se att det procentuella intäktsbortfallet som förväntat har minskat i takt med
att mer och mer servering kan ske utomhus. Denna utveckling kommer sannolikt att
förstärkas till följd av att fler går på ledighet. Vädret kommer också därmed att få
jämförelsevis större betydelse än vanligt för den framtida utvecklingen på de
restauranger som har uteserveringar.
I följande diagram12 från Konjunkturinstitutet ser man hur restaurangföretagen bedömer
utvecklingen av efterfrågan i Konjunkturinstitutets undersökning
Konjunkturbarometern, dels nuläget (utfallet hittills), dels hur man förväntar sig att den
kommer att utvecklas på 3 månaders sikt. Det som redovisas i tidsserierna är nettotal.
Nettotal är skillnaden mellan andelen företag som uppger att efterfrågan kommer att
öka/har ökat respektive kommer att minska/har minskat. Ett positivt värde indikerar
alltså en ökning av efterfrågan och ett negativt värde indikerar en minskning. Frågorna
besvaras under innevarande månads första 3 veckor.
Man kan se att bedömningen av den framtida utvecklingen av efterfrågan och
bedömningen av utfallet följer varandra hyfsat. Det ger en indikation om hur skickliga
företagen är på att förutse utvecklingen.
Varken nivåerna eller förändringarna (månad vs månad) har inträffat sedan
undersökningen började 2003. Detta gäller alltså fortfarande trots mer positiva signaler i
juni månad. Finanskrisen drabbade inte restaurangbranschen särskilt hårt. Volymen av
sålda restaurangtjänster krympte som mest med 4,5 procent ett enskilt kvartal. Det syns
också i diagrammet att finanskrisen var en västanfläkt i jämförelse. I juni månad syns en
ganska stor förbättring av förväntningarna jämfört med maj. Något annat vore märkligt
med tanke på att man kommer ifrån den värsta bottennotering man kan tänka sig. Det
har förmodligen en hel del att göra med att en del restauranger ser viss lättnad i att se
att det finns efterfrågan på servering utomhus. Nivån är dock fortfarande dubbelt så låg
som under finanskrisens värsta notering och indikerar en fortsatt negativ utveckling i av
restaurangförsäljningen.

12
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Sammanfattning
Efterfrågan i på restaurangtjänster har stagnerat sedan 2017 och samtidigt har
konkurrensen ökat vilket medfört ett tryck på marginalerna, vilket gjort att den redan
jämförelsevis låga ekonomiska motståndskraften i branschen försämrats under de tre
åren som föregick nuvarande kris. Utgångsläget i restaurangbranschen var därmed
dåligt.
Enligt den högfrekventa data vi har tillgänglig har omsättningen på restaurang i Sverige i
genomsnitt minskat med cirka 61 procent sedan den 16 mars när restriktioner och
rekommendationer på allvar slog undan benen på branschen. Trots att situationen har
förbättrats i två etapper till följd av mer uteservering har intäktsbortfallen de senaste
veckorna uppgått till cirka -50 procent. Det är självfallet inte en ekonomiskt hållbar nivå
och kommer i frånvaro av stödåtgärder att leda till uppsägningar och konkurser.
Även i restaurangbranschen slår dock restriktionerna och gästens förändrade beteende
branschen assymetriskt. Samtidigt som ett fåtal restauranger t.o.m. kan uppleva ökad
omsättning är det desto fler som upplever större intäktsbortfall. I stort har
restaurangbranschen tagit stort ansvar för att fortsätta sin servering. Detta ansvar
medför per definition en utglesning och därmed kraftigt decimerade möjliga intäkter. En
”fullsatt” uteservering idag innebär sannolikt mer än 50 procent mindre
försäljningspotential för restaurangen som helhet jämfört med förra sommaren.
Restaurangföretagarna förväntar sig fortfarande att efterfrågan kommer att minska
under de närmaste 3 månaderna. Krisen är alltså inte bara akut i nuläget utan väntas
fortsätta men förvärras av det faktum att flera ekonomiska stödåtgärder nu löpt ut.
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Konferensmarknaden
Antalet konferensgäster (på de 91 anläggningar som Benchmarking Alliance följer i
Sverige) har under perioden 16/3-16/6 sjunkit med 93 procent (vid svarsfrekvens = 86
procent), jämfört med motsvarande dagar förra året.
I nedanstående diagram syns den förkrossande utvecklingen i konferensbranschen i
spåren av strategin för att bekämpa smittspridningen. Det syns också att efterfrågan på
konferensen hade börjat vika redan innan förbudet mot allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med fler än 500 personer hade trätt i kraft. Det är dock i
samband med ikraftträdandet av denna restriktion vecka 11 som det verkligt dramatiska
fallet inträffar. Inom en mycket kort tidsrymd bokades alla konferenser av och inga nya
bokningar gjordes. Därefter har konferensanläggningarna i princip stått tomma på
konferensgäster.
Både nedgången under vecka 15 och uppgången under vecka 16 är följder av
påskeffekten.

Framtiden
I maj syntes tändes ett visst ljus i tunneln när bokningar för hösten började göras. Men i
juni, innan semestrarna tog sin början bokades många av dessa av eller sköts upp. Många
företag ansåg att det var alldeles för osäkert att konferensen skulle kunna bli av
eftersom man inte hade en aning vilka restriktioner och rekommendationer som
kommer att gälla då.

Sammanfattning
I samband med att förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
med fler än 500 personer trädde i kraft utplånades i princip all efterfrågan på
konferenser. Därefter har konferensanläggningarna ekat tomma och även om
orderböckerna under en period fylldes på inför hösten så hann mycket åter bokas av
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innan semesterperioden. Framtiden för konferensbranschen ter sig i dagsläget i bästa
fall som mörk.

Sommarturismen
Det faktum att turister i olika målgrupper/nationaliteter lyder under olika restriktioner
och beter sig annorlunda gör att krisen slår asymmetriskt i olika branscher och på olika
destinationer. Vissa destinationer och delbranscher kommer därmed att drabbas väldigt
mycket hårdare än andra.
Nedan följer en sammanställning av statistik som specifikt avser sommarsäsongen och
gästnätter i alla logislag. Här ser man de destinationer som har den största
koncentrationen av gästnätter till sommarperioden – sommarkommuner. Eftersom de
normalt har mer än 70 procent av sina intäkter i juni-augusti är företagen i dessa
kommuner givetvis extra känsliga för intäktsbortfall under sommaren. Faller dessa
intäkter bort så får man i stort sett invänta nästa sommar för en påfyllning av kassan, om
man håller ut så länge. Det är alltså inte i dessa kommuner som man har flest
sommargäster, utan de som är mest beroende av sommarturism.
Anläggningarna på dessa orter är ofta förhållandevis småskaliga jämfört med större
städer och drivs inte sällan som familjeföretag. Däremot utgör de ofta en större del av
kommunens ekonomi under sommarmånaderna än kommuner som är mindre beroende
av sommarturism. I ljuset av detta riskerar konsekvenserna här att bli relativt sett större
och mer ”personliga”.

De mest utpräglade sommarkommunerna (gästnätter på
hotell, vandrarhem, stugbyar och camping)

Kommun

Andel
svenska
gästnätter
som infaller i
juni-aug

Andel
utländska
gästnätter
som infaller i
juni-aug

Andel av det
totala antalet
gästnätter
Antal
som infaller i gästnätter i
juni-aug
juni-aug

1 Borgholm

88%

89%

88%

891 943

2 Orust

76%

90%

79%

111 588

3 Söderköping

74%

89%

77%

83 120

4 Vimmerby

73%

87%

76%

196 629

5 Mörbylånga

75%

82%

76%

279 184

6 Tingsryd

54%

90%

75%

143 690

7 Sotenäs

74%

76%

75%

280 167

8 Sölvesborg

72%

74%

72%

105 874

9 Karlsborg

72%

76%

72%

70 575

69%

90%

71%

115 036

10 Skara
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De mest utpräglade sommarkommunerna (gästnätter på
hotell, vandrarhem, stugbyar och camping)

Kommun

Andel
svenska
gästnätter
som infaller i
juni-aug

Andel
utländska
gästnätter
som infaller i
juni-aug

Andel av det
totala antalet
gästnätter
Antal
som infaller i gästnätter i
juni-aug
juni-aug

11 Västervik

68%

85%

71%

286 580

12 Orsa

64%

90%

71%

130 852

13 Laholm

69%

78%

70%

98 262

14 Gotland

69%

75%

70%

679 234

15 Kramfors

69%

74%

70%

86 001

16 Simrishamn

68%

76%

69%

186 677

17 Vadstena

67%

76%

69%

80 476

18 Vellinge

67%

71%

68%

116 951

19 Östhammar

68%

58%

68%

92 605

20 Piteå

60%

83%

68%

313 652

21 Årjäng

60%

70%

66%

107 652

22 Varberg

65%

67%

65%

566 139

23 Höganäs

64%

68%

65%

79 845

24 Tanum

66%

64%

65%

328 634

25 Mariestad

63%

73%

65%

83 774

26 Motala

63%

72%

65%

76 941

27 Strömsund

58%

75%

65%

78 983

28 Strömstad

70%

62%

65%

544 867

29 Rättvik

62%

77%

63%

178 305

30 Kungsbacka

61%

76%

63%

121 031

Summa:

70%

74%

71%

6 515 267

Hela riket

43%

51%

45%

28 326 463

Källa: Inkvarteringsstatistiken, SCB/Tillväxtverket
I följande tabeller kan man se hur norrmäns och tyskars gästnätter fördelar sig per län
under sommaren. Man kan se både det totala antalet gästnätter samt hur utsatta de är
för bortfall från respektive nationalitet under just sommarperioden.
Man ser t.ex. att ett bortfall av norrmän skulle utgöra ett betydande hål för Västra
Götalands län att fylla på mer än 777 000 gästnätter. Ännu värre blir det på sitt sätt i
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Kalmar län som riskerar 94 procent av sin omsättning från norrmän p.g.a. inställda resor
från Norge. Tyskar och danskar fördelar sig betydligt jämnare över landet.
Ser man till andelen sommarturism och utsatthet så hamnar Kalmar och Gotlands län i
topp 5 för dessa gästnationaliteter. Mer än 80 procent av procent av gästnätterna där
infaller under juni-aug. De drabbas därmed extra hårt vid reserestriktioner och rekommendationer ifrån dessa hemländer.

Antal gästnätter per nationalitet och län som inföll juni-aug 2019 samt
hur stor andel av dessa utgjorde av helårets totala antal gästnätter
5 län med flest antal
sommargästnätter

5 län med högst andel
sommarturism

Norska
Sommargästnätter

Andel
sommar
-turism

Sommargästnätter

Andel
sommar
-turism

Västra Götalands län

777 373

61%

Kalmar län

50 038

94%

Norrbottens län

327 181

87%

Norrbottens län

327 181

87%

Värmlands län

286 531

70%

Örebro län

65 054

87%

Västerbottens län

186 971

79%

Gotlands län

11 413

87%

Jämtlands län

165 415

55%

Västernorrlands län

36 818

86%

Sommargästnätter

Andel
sommar
-turism

Sommargästnätter

Andel
sommar
-turism

Stockholms län

337 470

54%

Kalmar län

236 268

86%

Västra Götalands län

351 513

71%

Södermanlands län

46 500

83%

Skåne län

314 033

71%

Gotlands län

29 464

82%

Kalmar län

236 268

86%

Örebro län

46 071

81%

Kronobergs län

206 099

79%

Gävleborgs län

22 043

80%

Tyska

Källa: Inkvarteringsstatistiken, SCB/Tillväxtverket
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Lägre turismintäkter
Nuläge
I tabellen nedan har vi uppskattat hur Corona-krisen drabbat svenska turismintäkter.
T.o.m. juni beräknas Sverige ha gått miste om nästan 82 miljarder kronor som annars
hade finansierat sysselsättning och välfärd via löner, inköp respektive skatter.

Bortfall av turismkonsumtion första halvåret 2020
JanuariUppskattad
juni förändring (mnkr)
Turismomsättning i Sverige

Januari-juni

2019

2020

2020

Förändring (%)

Utländska turister

71 175

-44 233

26 942

-62%

Svenska turister

95 268

-40 704

54 565

-43%

166 443

-84 936

81 507

-51%

Totalt

Metodkommentar
Turistsatellitkontot från 2018 har räknats upp med tillväxten enligt Inkvarteringsstatistiken (Tillväxtverket)
och Restaurangindex (SCB). Turismkonsumtionen har periodiserats per månad med hjälp av
Inkvarteringsstatistiken (Tillväxtverket) och Restaurangindex (SCB) eftersom TSA endast publiceras
årsvis. Intäktsbortfallet från turismen har uppskattats med utgångspunkt i utfallet t.o.m. april på hotell och
restaurang samt en antagen utveckling av situationen som grundas på högfrekvent statistik från Caspeco
och Benchmarking Alliance. Totalt sett beräknas turismomsättningen ha minskat med 51 procent, vilket
motsvarar 85 miljarder kronor under första halvåret 2020 jämfört med motsvarande period 2019.
Omsättningen från utländsk turism beräknas ha minskat med 62 procent, vilket motsvarar 44 miljarder kr.

Framtiden
I följande tabell har vi uppskattat hur hårt denna kris riskerar att drabba Sverige i form
av uteblivna turismintäkter under sommaren. Det optimistiska scenariot innebär en
gradvis återhämtning under sommaren och resulterar i 55 miljarder kronor ytterligare i
uteblivna intäkter. Det andra scenariot är en framskrivning av den nattsvarta situationen
i april-maj över hela sommaren. Detta skulle innebära drygt 82 miljarder kronor i
uteblivna turismintäkter bara under sommaren.
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Bortfall av turismkonsumtion vid två olika scenarier
Optimistiskt scenario med gradvis återhämtning
Intäktsbortfall från turism, mnkr
Juni
Juli

Augusti

Totalt

Antaget intäktsbortfall utländska
Antaget intäktsbortfall svenskar

13 428
7 785

13 845
4 758

13 675
1 841

40 948
14 385

Totalt

21 213

18 604

15 516

55 333

Juni

Juli

Augusti

Totalt

Antaget intäktsbortfall utländska
Antaget intäktsbortfall svenskar

13 428
13 604

13 845
14 026

13 675
13 854

40 948
41 484

Totalt

27 033

27 872

27 528

82 432

Scenario - Status quo
Intäktsbortfall från turism, mnkr

Källa: Turistsatellitkontot, Tillväxtverket bearbetat av Visita

Metodkommentar
Turistsatellitkontot från 2018 har räknats upp med tillväxten enligt
Inkvarteringsstatistiken (Tillväxtverket) och Restaurangindex (SCB). Intäktsbortfallet från
turismen har uppskattats med utgångspunkt i utfallet hittills på hotell och restaurang
(status quo) samt en antagen utveckling av situationen som innebär en gradvis
återhämtning under sommaren från 32 procent av normal konsumtion i juni till 51 procent
av normal konsumtion i augusti (optimistiskt scenario). Utländska gäster antas försvinna
helt och hållet. Sommarmånadernas konsumtion har uppskattats med hjälp av
Inkvarteringsstatistiken (Tillväxtverket) och Restaurangindex (SCB) eftersom TSA endast
publiceras årsvis. Den svenska turismkonsumtionen uppskattas i det pessimistiska
scenariot minska med 76 procent och i det optimistiska med 43-10 procent.
Uppskattningarna är givetvis behäftade med stora osäkerheter.

Sammanfattning
Restriktioner och beteendeförändringar riskerar att drabba sommardestinationer extra
hårt. Inte sällan handlar detta om relativt småskaliga familjeföretag som vanligtvis har en
stor positiv påverkan på orten under sommaren. I de fall de överlever så verkar många av
dessa få vänta till nästa år för att fylla på kassan och återanställa personal.
Campingar och vandrarhem är visserligen inte lika hårt drabbade som hotell, konferens
och restaurang men även där kan man förvänta sig en ordentlig uppförsbacke när
normalt sett stora besöksnationaliteter helt faller bort.
Totalt sett kan man förvänta sig ett bortfall av mellan 55-82 miljarder kronor (beroende
på scenario) från turism i Sverige bara under sommaren och detta är pengar som inte
kommer att kompenseras vid ett senare tillfälle. Till detta ska läggas de miljarder som
redan uppskattas ha gått förlorade under de första 5 månaderna.
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