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1.Besöksnäringen bryter utanförskap 

Trots att svensk ekonomi går bra saknar hundratusentals människor ett jobb. 

Medan i stort sett alla människor i vissa grupper har jobb är arbetslösheten 

mycket hög hos människor i andra grupper, till exempel unga och utrikesfödda, 

och i de så kallade utsatta områdena. Den här tudelade arbetsmarknaden får 

stora konsekvenser på människors inkomster, hälsa, livsmöjligheter, integration 

och kostar också mycket för samhället i ökad kriminalitet och bidragsberoende. 

Besöksnäringen är en del av lösningen. Hotell, restaurang, camping, konferens-, 

skidanläggningar, vandrarhem och andra delar av besöksnäringen skapar varje 

år tusentals jobb till unga, utrikesfödda, lågutbildade och andra människor som 

har svårt på arbetsmarknaden. Människor med vilja och attityd, men som 

saknar formell utbildning eller kunskaper i svenska. 

Jobb är den enskilt viktigaste faktorn för en bättre integration. Det barn som får 

se sina föräldrar gå till ett arbete varje dag förstår vikten av att ta ansvar för sin 

egen tillvaro och framtid. Den som för första gången får ett socialt 

sammanhang utanför hemmet, får den trygghet som en inkomst innebär och 

får se betydelsen av sin egen arbetsinsats, underskattar inte betydelsen. 

I den här rapporten presenterar vi siffror från SCB som visar besöksnäringens 

betydelse för fler jobb och bättre integration. Faktum är att besöksnäringen är 

tre gånger bättre än övriga branscher på att skapa jobb som minskar 

utanförskapet. Några av Visitas medlemmar berättar också om sin vardag och 

hur de skapar många jobb på den ort där de verkar.  

Svensk besöksnäring skapar varje år tusentals jobb åt människor. Jobb som ger 

inkomst, skapar livsmöjligheter och människovärde. Jobb som skapar 

sammanhang och håller tillbaka kriminaliteten. Men näringen skulle kunna 

göra ännu mer.  

Med till exempel lägre skatter på jobb, färre och enklare regler och fler åtgärder 

för att stimulera turismen kan besöksnäringen skapa ännu fler jobb i hela 

landet. 

Med förhoppning om god läsning! 

 

Jonas Siljhammar 

Vd Visita  
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2.Sammanfattning 

Besöksnäringen är Sveriges mest effektiva jobb- och integrationsmotor. Under 

de senaste drygt 20 åren har jobbtillväxten i näringen varit tre gånger starkare 

än på övriga arbetsmarknaden. I besöksnäringen får många sitt allra första jobb, 

och därmed självförtroende, personlig utveckling, egen försörjning och ett 

viktigt nätverk. En tredjedel av alla anställda i branschen är under 26 år, och 

mer än fyra av tio är utlandsfödda. 

I den här rapporten visar vi att besöksnäringen är flera gånger bättre än andra 

branscher på att minska utanförskap. SCB har genomfört en analys på uppdrag 

av Visita och tittat på samtliga individer som mellan år 2017 och 2018 gick från 

att inte arbeta till att arbeta. Det rör sig om nära 300 000 individer som har 

lämnat utanförskap för ett arbete.  

81 500 personer med utomeuropeisk bakgrund påbörjade då sitt arbetsliv, och 

7000 av dem fick jobb i besöksnäringen. Besöksnäringen anställer i särklass 

högst andel arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund. Faktum är att branschen 

anställer mer än dubbelt så hög andel arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund 

som vård och omsorg, och fyra gånger så stor andel som handeln. Dessutom är 

besöksnäringen den enda näringen som anställer fler arbetslösa med 

utomeuropeisk bakgrund än personer med svensk eller europeisk bakgrund. 

Besöksnäringen är en effektiv integrationsmotor även i utsatta områden. 

25 000 människor bosatta i något av Sveriges utsatta områden påbörjade sitt 

arbetsliv under det undersökta året. Besöksnäringen anställde högst andel av 

dessa, i förhållande till branschens storlek. 

Men besöksnäringen skulle kunna växa mer, och skapa fler jobb till människor 

som behöver ett första jobb. Företagen i näringen vittnar om att lägre skatt på 

att anställa skulle skapa ännu fler jobb – för det finns mycket att utföra. Om den 

svenska besöksnäringen vore lika stor som genomsnittet i EU så skulle den 

skapa ca 70 000 fler jobb och kunna göra en än större insats för förbättrad 

integration. 

Om branschen ska kunna växa och ytterligare minska utanförskapet krävs rätt 

förutsättningar. Visita föreslår därför: 

1. Permanent lägre arbetsgivaravgift för unga 

2. Sänkt moms på logi under minst två år, som återhämtningsåtgärd 

3. Gynnsammare regler för lunchförmån, utan beskattning av anställda 

4. Höjt anslag till Visit Sweden, för förbättrad marknadsföring av Sverige 

5. Återuppta regelförenklingsarbetet, för minskad belastning på företagen 
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3.”Ett första jobb kan betyda extremt mycket” 

Viskan Group är ett familjeföretag 

med kafé, juicebar, restaurang och 

boulebar i Borås. Innan 

pandemin var de 140 

medarbetare med 22 

olika nationaliteter. 

– Hos oss har 

många fått sitt 

första jobb. De 

flesta som arbetar 

hos oss är unga, 

berättar Milad 

Ramezkhani, som är en 

av tre bröder som driver 

företaget. 

Två år av restriktioner slog hårt 

mot Viskan Group som bland annat 

fick stänga två av sina verksamheter 

och säga upp personal. Men nu har 

det vänt och de har 

börjat skapa nya 

jobb. 

– Under pandemin 

var det många som 

bytte bransch, 

mycket kompetens försvann. 

Därför kan vi inte längre anställa 

utifrån bästa kompetens, även om 

vi är en attraktiv arbetsgivare på 

orten, utan vi söker efter ”rätt 

attityd” hos nya medarbetare. 

Därefter lär vi upp dem på jobbet, 

även om det är kostsamt för oss. 

–Det är svårt att hitta den attityden, 

och vi har inte råd att misslyckas. 

Lönsamheten är 3–5 procent. Det 

betyder att företag går back om de 

anställer fel person. Vi har en 

väldigt bra överenskommelse med 

Arbetsförmedlingen, där vi får testa 

personer under en två veckors 

praktik. Under den tiden hinner vi 

märka om personen vill jobba hos 

oss och har en positiv attityd. 

Många inleder sitt arbetsliv i 

besöksnäringen. Hur ser ni på det 

ansvaret, att lotsa unga vuxna in i 

arbetslivet? 

– Det är fantastiskt roligt att se hur 

människor växer, att få vara med 

och utveckla dem! Många unga har 

det tufft, deras omgivning kanske 

drar dem åt fel håll i livet. Då får vi 

vara där och dra dem tillbaka. Ett 

jobb kan betyda så mycket för den 

som har en tuff tillvaro. Vi anställde 

en kille med en 

fantastisk 

attityd, men 

som trots sina 

37 år aldrig 

hade jobbat 

tidigare. Han började med en 

praktik och behövde lära sig allt, 

men i dag, ett par år senare, är han 

en av våra viktigaste medarbetare. 

–Vi är väldigt glada åt den sänkta 

arbetsgivaravgiften, men det är 

svårt att förstå att den är tillfällig. 

Vår bransch hjälper så många till en 

bra start i vuxenlivet. Hade avgiften 

varit lägre hade vi förstås kunnat 

anställa och hjälpa fler, avslutar 

Milad.

  

Hade arbetsgivaravgiften 

varit lägre hade vi förstås 

kunnat anställa fler 
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4. Arbetslöshet och utanförskap i Sverige 

Sverige har haft en lång period av ekonomisk tillväxt och ökat välstånd. Trots 

det är över 450 000 människor arbetslösa och arbetslösheten har bitit sig fast på 

höga nivåer. Sedan millennieskiftet har arbetslösheten stigit under varje 

lågkonjunktur för att i högkonjunktur bara delvis sjunka undan. Successivt har 

allt fler och en allt större andel av befolkningen stått utan arbete. 1 Sverige har 

idag EU:s fjärde högsta arbetslöshet och unionens fjärde högsta 

långtidsarbetslöshet2. Särskilt hög arbetslöshet är det bland exempelvis unga, 

utrikes födda och människor med låg utbildning.3 

Arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda är hela fem gånger högre än bland 

inrikes födda, vilket är en större skillnad än i alla andra europeiska länder.4 En 

bidragande orsak till detta kan vara att Sverige har mycket få jobb utan krav på 

utbildning. Den tudelade arbetsmarknaden riskerar att bidra till oro, slitningar 

och polarisering.5  

Antalet personer som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i minst två år är 

nära 100 00 personer.6 Konsekvenserna av långvarig arbetslöshet är många och 

djupgående för både den enskilda individen och samhället. Förutom de rent 

privatekonomiska aspekterna ökar arbetslöshet risken för sämre fysisk hälsa, 

sämre mående, utanförskap och kriminalitet för att nämna några saker7. Till det 

kommer de samhällsekonomiska effekterna såsom minskade skatteintäkter och 

ökade bidragskostnader. Bara de direkta kostnaderna för arbetslöshet beräknas 

till nästan 75 miljarder kronor per år8. 

  

 

1 Ekonomifakta 
2 Eurostat 
3 Ekonomifakta 

4 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/a763aa1e-5968-447c-a5dd-

3d59310c6e3d?lang=en&page=time:2020 
5 https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/sysselsattning/lagkvalificerade-jobb-

internationellt/ 
6https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_

sid1.html (feb 2022) 
7 Jobbigt utan jobb – ungas arbetslöshet kostar (HUI Research) 
8 Utfallet för statens budget 2019, Ekonomistyrningsverket 
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Särskilt utmanande i utsatta områden 

Även om den tudelade arbetsmarknaden och dess konsekvenser är stora och 

alarmerande generellt finns det på flera olika håll i landet områden där 

situationen är än värre. Polisen har definierat 61 så kallade utsatta områden 

(2021), där den socioekonomiska statusen är låg och kriminella påverkar 

tryggheten för de boende. Områdena kännetecknas också av hög arbetslöshet 

och bristande integration. Dessa områden återfinns på olika håll i landet. 

Navestad och Skäggetorp i Östergötland, Fröslunda i Eskilstuna, 

Hässleholmen/Hulta och Norrby i Borås, Tjärna Ängar i Borlänge, samt ett 

flertal områden i landets storstadsregioner.9 En femtedel av allt dödligt våld 

mot män sker i landets utsatta områden.10 

Områdena präglas av hög arbetslöshet, bristande integrering, högre utsatthet 

för brott och fler kriminella11 Ett viktigt brottsförebyggande arbete är därför att 

skapa jobb för de som bor i dessa områden.12 

 

  

 

9 Polisens lägesbild 2021 https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden/ 

10 https://bra.se/forskning-och-analys/socialt-utsatta-omraden.html 

11 https://theglobalvillage.se/wp-content/uploads/2021/03/Fakta-f%C3%B6r-

f%C3%B6r%C3%A4ndring-Final-version.pdf samt https://www.scb.se/hitta-

statistik/artiklar/2018/tydliga-skillnader-bland-unga-i-sarskilt-utsatta-omraden/ 

12 https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-11-01-arbete-viktigt-for-att-

undvika-ett-kriminellt-liv.html 

Fakta: Besöksnäringen i Sverige 

Besöksnäringen är en samling av företag inom olika branscher som 

riktas till och konsumeras av privatpersoner och företag som besöker 

platser och faciliteter utanför sin vanliga omgivning: Restauranger, 

hotell, campingplatser, nöjesparker, vandrarhem, spa-anläggningar, 

turistbyråer och skidanläggningar.  
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5. Besöksnäringen som jobb- och integrationsmotor 

Besöksnäringen är – och har under lång tid varit – en jobb- och 

integrationsmotor i hela Sverige. Sedan millennieskiftet till pandemin var 

tillväxten av jobb i besöksnäringen tre gånger så stor som på den övriga 

arbetsmarknaden, och näringen sysselsätter idag runt 200 000 människor – 

fler än fordonsindustrin och stål- och metallindustrin tillsammans. 

Besöksnäringen är exceptionellt bra på att skapa det så viktiga första jobbet. 

Jobbet som gör att människor kan ta klivet in på svensk arbetsmarknad, få 

självförtroende, egen försörjning, utveckling och ett nätverk. Men det är också 

en näring där det går att växa, få större ansvar och ledande roller. Dessutom 

ställer flera roller stora krav på yrkeskunskaper. Till exempel finns det kockar 

med mycket specifik utbildning och erfarenhet och serveringspersonal med 

krav på utbildning och erfarenhet från mat och dryck. 

 

Förutom besöksnäringens extrema jobbtillväxt kännetecknas näringen av att 

andelen unga och utrikes födda är väsentligt mycket högre än i andra 

branscher. Medelåldern i besöksnäringen är cirka 35 år,13 och en tredjedel av 

alla anställda är under 26 år, tre gånger så stor andel som hela 

arbetsmarknaden14. Över 4 av 10 sysselsatta i besöksnäringen är utlandsfödda, 

vilket är mer än dubbelt så mycket som på arbetsmarknaden totalt.15 

 

13 https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-200-000-arbetar-i-hart-

coronadrabbad-bransch/  
14 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (SCB) för 2019. 
15 https://visita.se/branschfakta/  

https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-200-000-arbetar-i-hart-coronadrabbad-bransch/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-200-000-arbetar-i-hart-coronadrabbad-bransch/
https://visita.se/branschfakta/
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Besöksnäringen är den enskilda bransch som sysselsätter högst andel 

utlandsfödda i Sverige.16  

  

 

16 https://visita.se/app/uploads/2019/11/besoksnaringen-en-integrationsmotor.pdf 

https://visita.se/app/uploads/2019/11/besoksnaringen-en-integrationsmotor.pdf
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6. Besöksnäringen bryter utanförskap 

Metodbeskrivning 

Datan till den här rapporten kommer från Statistiska centralbyråns (SCB) 

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och Registerbaserad aktivitetsstatistik. 

Åren som jämförs är 2017 och 2018 eftersom SCB inte rekommenderar att 

jämförelse görs mellan det senaste året med tillgänglig data, 2019, och tidigare 

år då statistikinhämtningen skiljer sig mellan åren. 

Utifrån ovan nämnda källor och år har SCB, på uppdrag av Visita, genomfört 

analyser och tagit fram alla människor som mellan de två åren gått från att inte 

ha förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla (till exempel arbetslös, 

ekonomiskt bistånd eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd) till att ha 

förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla. 

Totalt rör det sig om 294 151 människor. Dessa har sedan grupperats utifrån om 

de (I) har utomeuropeisk bakgrund (födda utanför Europa eller att båda 

föräldrarna är det) eller inte; (II) är bosatta i något av polisens utsatta områden 

eller inte; och (III) vilken näring, enligt SNI 2007, som de har sin huvudsakliga 

inkomstkälla från under 2018. 

Resultat 

 

Mellan 2017 och 2018 fick 81 500 arbetslösa med utomeuropeisk bakgrund jobb 

i Sverige. Nästan 7000 av dem fick ett arbete i besöksnäringen. Det gör att över 

4 procent av de som jobbade i näringen 2018 hade utomeuropeisk bakgrund 

och hade varit arbetslösa året innan. Ingen annan näring är i närheten av att ha 

samma förmåga att skapa jobb till människor i den här gruppen. Faktum är att 

besöksnäringen skapar jobb till mer än dubbelt så stor andel arbetslösa med 
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utomeuropeisk bakgrund som vård och omsorg, och fyra gånger så stor andel 

som handeln.  

Ingen annan näring är i närheten av att ha samma förmåga att 

skapa jobb till utomeuropeiskt födda människor. 

Utsatta områden 

Polisen har klassat 61 geografiska områden i Sverige som utsatta. De 

kännetecknas bland annat av bristande integration, många människor utan 

jobb, kriminalitet och sociala oro (se avsnitt 2.1 för mer information). I dessa 

områden gick drygt 25 000 människor från arbetslöshet till jobb mellan 2017-

2018. För att undersöka de olika näringarnas förmåga att skapa jobb och 

integration tittar vi på hur stor andel av jobben till arbetslösa inom varje näring 

som går till människor i dessa områden. 

 

Nästan var sjunde jobb till en arbetslös som skapas i besöksnäringen går till 

människor i de utsatta områdena. Det är nästan dubbelt så stor andel som 

handeln och återigen hamnar besöksnäringen i topp jämfört med övriga 

näringar. 

Landets besöksnäring är dessutom den enda näring som skapar fler jobb till 

arbetslösa människor födda utanför Europa än arbetslösa personer med svensk 

eller europeisk bakgrund. Näringen gör på så sätt en unik insats för att skapa 

jobb, lyfta människor från utsatthet och öka integrationen för de människor 

som annars har det absolut svårast. Bättre villkor och en näring som växer ännu 

kraftigare skulle kunna skapa ännu fler jobb och på så sätt förbättra den 

enskilda människans livsvillkor men också förbättra integrationen. 
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En större besöksnäring kan lyfta fler 

Svensk besöksnäring skapar jobb och inkomst åt ungefär 200 000 människor 

varje år. Det innebär att näringen i Sverige sysselsätter 2,8 procent av alla som 

arbetar, att jämföra med 4,2 procent i genomsnitt i EU-länderna. Med bättre 

villkor skulle svensk besöksnäring kunna växa sig minst lika stor som EU-

genomsnittet. Det skulle innebära nästan 70 000 fler sysselsatta och att 10 000 

utomeuropeiskt födda personer varje år skulle gå från arbetslöshet till jobb i 

besöksnäringen. Det visar att den regering som vill ge fler människor möjlighet 

att komma in på arbetsmarknaden, minska oron och öka integrationen behöver 

skapa bättre förutsättningar för besöksnäringen att växa. 

 

 

Den regering som vill ge fler människor möjlighet att 

komma in på arbetsmarknaden, minska oron och öka 

integrationen behöver skapa bättre förutsättningar för 

besöksnäringen att växa. 
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7.”Många har gjort resan från utanförskap till arbete 

hos oss” 

Siggesta Gård ligger i 

skärgårdskommunen Värmdö. Där 

bedrivs konferenser, restaurang, 

kafé och hotell. 

– Vi har 20 årsanställda men är som 

mest 80 personer. Många unga 

möter arbetsmarknaden första 

gången hos oss och 

förhoppningsvis återkommer de 

sedan år efter år, säger Susanne 

Blomberg. 

– Sedan tidigare i mitt arbetsliv har 

jag nära kontakt med kommunen 

för att stötta personer som behöver 

ett arbete, som kanske var på väg att 

ramla mellan stolarna. Därför tar vi 

sedan många år emot personer som 

behöver exempelvis arbetsträning. 

Vår verksamhet inom 

trädgård, 

vaktmästeri 

och house 

keeping 

passar bra 

för många, 

där finns 

utrymme 

att 

arbetsträna och 

man klarar sig med lägre 

språkkunskaper. Att arbetsträna kan 

ta tid och för den som inte har 

jobbat någonsin eller inte på många 

år, kan det ta ett år att komma 

tillbaka in i arbetslivet. Vi har flera 

exempel på personer som har 

kunnat göra den resan hos oss.  

– Målet är att hitta personal som 

kan vara hos oss långsiktigt – då 

skulle vi till exempel kunna öppna 

tidigare på 

säsongen 

istället för att 

vänta på att 

skolorna 

slutar i juni. 

– I vår bransch har vi ständigt lägsta 

möjliga bemanning, för det finns 

inte utrymme till att ha fler 

anställda. Men det finns så många 

som behöver arbete, och vi har 

uppgifter vi skulle behöva ha 

utförda. Vi skulle kunna anställa 

många fler på årsbasis, med bra 

arbetsuppgifter. Om kostnaden 

för att anställa vore lägre eller 

arbetsmarknadsåtgärderna 

mer långsiktiga så skulle vi 

kunna erbjuda arbete till fler 

personer. Den sänkning av 

arbetsgivaravgiften som 

införs tillfälligt i sommar är 

exempelvis bra, men det gör 

inte att vi långsiktigt kan skapa fler 

arbetstillfällen. Med en permanent 

sänkning skulle vi kunna ha många 

unga timanställda, säger Susanne 

Blomberg. 

  

Vi skulle kunna 

anställa många fler 
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8. Förutsättningar att skapa jobb 

Den svenska besöksnäringen hade innan pandemin en period av stark tillväxt. 

År 2019 omsatte branschen cirka 170 miljarder kronor17 och 200 000  jobbade i 

branschen.18 Under de tio åren dessförinnan så ökade antalet anställda i 

branschen tre gånger snabbare än i övriga näringslivet.19 

Minskat resande under pandemin 

Pandemin bröt den uppåtgående trenden genom de restriktioner som slog hårt 

mot affärsresande och turism såväl i Sverige som utomlands. Ett tydligt tecken 

är det stora fallet i antalet gästnätter, som ökade konsekvent under den 

tioårsperiod som föregick pandemin. År 2019 registrerades 40 miljoner 

gästnätter på hotell, varav tre av fjärdedelar utgjordes av svenska besökare. 

Under pandemiåret 2020 sjönk antalet gästnätter med hela 43 procent.20  

Det minskade resandet märktes tydligt under sommarsäsongen. Antalet 

utländska gästnätter minskade drastiskt från 3,9 miljoner sommaren 2019, till 

0,7 miljoner året därpå, vilket motsvarar en minskning på 82 procent.21  

I Sverige resulterade pandemin samtidigt i en högre andel svenska turister och 

en förändring i befolkningens resmönster. Storstadsregionerna drabbades 

hårdast. I Stockholm minskade gästnätterna på hotell med 72 procent 2020 

(mars-december) jämfört med motsvarande period 2019 medan motsvarande 

tapp utanför storstäderna var -39 procent.22 Det berodde i synnerhet på såväl 

ett minskat affärsresande som att fler svenskar valde att semestra inom landet. 

 

17 SCB, Företagens Ekonomi 
18 SCB, Nationalräkenskaperna 
19 SCB, RAMS, Nattbefolkning i riket efter näringsgren 2008-218 
20 SCB/Tillväxtverket, Inkvarteringsstatistiken 
21 SCB/Tillväxtverket, Inkvarteringsstatistiken 
22 SCB/Tillväxtverket, Inkvarteringsstatistiken  
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Gästerna blev färre när restriktionerna infördes, men också till följd av oro för 

smitta och för minskade inkomster. Från 2019 till 2020 sjönk omsättningen 

med hela 40 procent inom logi och med 16 procent inom restaurang. Eftersom 

pandemin i realiteten började påverka ekonomin och branscherna från mitten 

av mars 2020 men siffrorna visar utveckling för helåret, så var den faktiska 

nedgången under pandemin betydligt större. Det är alltså klart mer än inom 

andra branscher, vilket syns i diagrammet nedan. Branscherna är ett urval av 

främst tjänstebranscher och branscher med relativt låga krav på utbildning. 

 

De anställda i besöksnäringen drabbades hårt av varsel, uppsägningar och 

uteblivna säsongsanställningar under pandemin, till följd av minskad 

efterfrågan.  

Antalet löntagare från besöksnäringen under 2020 jämfört med 2019 var drygt 

50 000 färre under 2020 och då var hela året (2020) inte påverkat av 
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pandemin. Utöver det var cirka 64 000 anställda någon gång omfattade av 

korttidsarbete/-permittering under pandemins första period 2020.23 

Ny oro och påverkan på arbetsmarknaden 

Arbetslösheten steg under pandemins första månader till samma nivåer som 

under finanskrisen 2009 – nära nio procent. Under 2022 har arbetslösheten 

minskat till under åtta procent, men det är fortfarande den fjärde högsta nivån i 

Europa. De senaste två åren har mer än 20 procent av alla unga varit arbetslösa, 

vilket är mer än i de flesta andra europeiska länder.24 Drygt 230 000 personer 

hade i februari 2022 varit arbetslösa under ett halvår eller längre. Nära 100 000 

personer hade dessutom varit arbetslösa i mer än 24 månader.25  

Ekonomin och arbetsmarknaden är alltså i en positiv utvecklingsfas, men det 

tycks inte gälla för de som står långt från arbetsmarknaden. Det är allvarligt, 

inte minst då risken för en ny ekonomisk nedgång har ökat med den ryska 

invasionen av Ukraina och aviserade räntehöjningar. Förutom de omedelbara 

och tragiska humanitära katastrofer som kriget leder till, skapas också oro och 

ekonomiska konsekvenser under obestämd tid. Inflationen var under mars 

2022 hela 6,1 procent – högre än på 30 år.26  

 

 

23 SCB, RAMS 

24 Ekonomifakta 

25https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik

_sid1.html 
26 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-

konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-

diagram/konsumentprisindex-med-fast-ranta-kpif-och-kpif-xe/kpif-12-

manadersforandring/ 
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Svensk ekonomi står stark och besöksnäringen har stark framtidstro, men 

hushållen reagerar på oron i omvärlden och ser lika mörkt på ekonomin som 

under finanskrisen år 2009. Återigen riskerar människors oro för den egna 

ekonomin att drabba konsumtionen och därmed i förlängningen 

besöksnäringen i stort.27

 

Besöksnäringens förutsättningar 

Företag med stora ekonomiska marginaler kan ofta klara minskad omsättning 

under en tid. Inom besöksnäringen är marginalerna däremot mycket små, 

vilket gör det än svårare för företagen att klara en lågkonjunktur.  

Ett normalstort företag (medianföretag) i branschen hade år 2019 en marginal 

om 3 procent (hotell) respektive 2,4 procent (restaurang). Under pandemin hade 

ett medianföretag inom logi en rörelsemarginal på 0 procent och inom 

restaurang 1,8 procent. Det innebär i praktiken att hälften av företagen i 

branschen förlorade pengar. Lönsamheten för hotell och restauranger tillhör de 

lägsta i näringslivet. 

Personalkostnader är för de flesta företag en stor utgift. För företagen inom 

besöksnäringen är personalkostnaden den i särklass största utgiften, och 

motsvarar ungefär 35 procent av företagens totala omsättning vilket är högt i 

jämförelse med andra branscher. Det innebär att många företag behöver vara 

väldigt försiktiga i sin bemanning, vilket riskerar att gå ut över servicen till 

konsumenter och gäster.  

Arbetsgivaravgifternas betydelse 

 

27https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarome

tern/2022-03-30-hushallen-lika-nedstamda-som-vid-finanskrisen.html 



Visita 
Besöksnäringen bryter utanförskap 

 
Sida 18/25 

 

Sverige har Europas högsta arbetsgivaravgifter, 31,42 procent.28 Den höga 

avgiften är mer kännbar i personalintensiva branscher, såsom besöksnäringen.     

Dessa branscher får därför också en tydlig effekt av sänkta arbetsgivaravgifter.  

I en rapport från 2021 undersöktes hur många jobb som skulle skapas inom 

olika tjänstebranscher av sänkta arbetsgivaravgifter om tre respektive sex 

procent. Inom besöksnäringen skulle 9 900 respektive 12 200 jobb skapas i de 

olika scenarierna. 12 000 jobb motsvarar enligt rapporten 7,4 procent av alla 

jobb i besöksnäringen. Det innebär att besöksnäringen är den bransch som 

skulle kunna skapa arbete i högst utsträckning genom sänkta avgifter.29 

Besöksnäringen är den bransch som skulle kunna 

skapa arbete i högst utsträckning genom sänkta avgifter 

  

 

28https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnader-

internationellt/  

29 https://www.almega.se/app/uploads/2021/03/sankta-arbetsgivaravgifter-2103.pdf  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnader-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnader-internationellt/
https://www.almega.se/app/uploads/2021/03/sankta-arbetsgivaravgifter-2103.pdf
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Regeringen om sänkta arbetsgivaravgifter 

Regeringen har sänkt arbetsgivaravgiften för unga (18–23 år) mellan januari 

2021 och mars 2023 till 19,73 procent och under somrarna 2021–2023 till 10,21 

procent, som återhämtningsåtgärd under och efter pandemin. Som skäl för 

införandet anger regeringen att flera branscher där många unga arbetar 

drabbades hårt under pandemin och att detta försämrade ungas möjlighet till 

extrajobb. I propositionen skriver regeringen att ”En nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna för unga har bedömts kunna motverka de negativa effekterna för 

unga på arbetsmarknaden och samtidigt förbättra möjligheterna för företag att behålla 

och nyanställa personal. Det bedöms vidare vara angeläget att nedsättningen kommer 

arbetsgivarna till del så snart som möjligt för att bidra till återstarten.” 30 31 

Regeringen anger därtill att: 

• Det finns skäl att ytterligare överväga tillfälliga nedsättningar för unga 

givet pandemins påverkan på arbetslivet, trots att reformen innebär 

avsteg från principen om ett generellt skattesystem.  

• Det är regeringens uppfattning att en nedsättning av 

arbetsgivaravgifterna är en mer träffsäker åtgärd än mer långsiktiga 

satsningar på utbildning och subventionerade anställningar. 

• Regeringen anger också i propositionen att sänkta arbetsgivaravgifter är 

mindre administrativt betungande än direkta stöd till företagen, som 

jobbskapande åtgärd. 

Den offentligfinansiella effekten av nedsättningen av arbetsgivaravgifter till 

19,73 procent respektive extra nedsättningen till 10,21 procent, beräknas till 9 

respektive 1,86 miljarder kronor, för år 2022.32 33  

  

 

30 Prop 2020/21:83  

https://data.riksdagen.se/fil/D1957D8E-F584-4E7F-ACCE-2371FE9A0271 

31 Prop 2020/21:202  

https://data.riksdagen.se/fil/EF4D7069-C121-4FC3-BB15-7B492F82C502  
32 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/12/tillfalligt-

nedsatta-arbetsgivaravgifter-for-1923-aringar/ 
33 https://data.riksdagen.se/fil/13810464-4B82-411B-ABBA-5F66E8CCC13D 

https://data.riksdagen.se/fil/EF4D7069-C121-4FC3-BB15-7B492F82C502
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9.”Hade ekonomin tillåtit så hade vi anställt fler” 

Laziza har två restauranger med 

libanesisk profil i Malmö. I 

företaget jobbar nära 50 personer 

varav de flesta är utlandsfödda.  

– Jag insåg när jag startade företaget 

att om vi ska kunna servera de bästa 

libanesiska rätterna så behöver jag 

anställa människor som själva har 

vuxit upp med maten. Därför vände 

jag mig till alla mammor med den 

bakgrunden, som också stod långt 

från arbetsmarknaden. Därför har 

många fått sitt allra första jobb i 

mina restauranger, och inte alltid 

som unga utan ibland har de varit 

uppåt 50 år. Den äldsta person som 

jag anställt är nu en av företagets 

viktigaste medarbetare. Hon kan 

varken läsa eller skriva och hade 

aldrig arbetat i sitt liv, men hon har 

fantastiska smaklökar och lagar 

underbar mat, säger Sadoo 

Iskandarani, grundare och ägare av 

Laziza.  

Vilken profil söker ni 

idag, när ni 

nyanställer? 

– Vi söker personer 

med en vilja att lära 

sig jobbet. Eftersom vi kan erbjuda 

bra ”första-jobb” så har vi kunnat 

vara aktiva och anställt människor i 

samband med varje flyktingkris. Vi 

har anställt människor från Syrien, 

Afghanistan och nu Ukraina. Jag 

brinner för integration och tror att 

när vi kan erbjuda jobb åt personer, 

främst kvinnor, som lever i 

utsatthet – då inspirerar vi deras 

omgivning och familj till en bättre 

tillvaro. De som aldrig har arbetat 

innan får ett jobb med 

goda villkor, pension och 

tydliga rättigheter. 

Deras barn får ser sin 

mamma arbeta, och 

blir inspirerade att 

sköta skolan bättre. 

Att jobba hos oss är 

också att kliva på en 

språngbräda. Nyligen 

träffade jag de killar jag anställde 

som restaurangens första diskare – i 

dag är de höga chefer, berättar 

Sadoo. 

–Ett första jobb kan betyda att 

människor börjar tro på sig själva, 

genom att se den skillnad de gör för 

företaget och för den egna familjen. 

Hur är era förutsättningar att skapa 

arbete? 

–Hade ekonomin tillåtit hade vi 

kunnat anställa fler, för vi behöver 

fler kollegor. Vi 

är inget utan 

vår personal, 

men alla 

kostnader 

påverkar 

möjligheten att skapa jobb, från 

elräkning till moms och 

arbetsgivaravgift. 

–Med lägre kostnader – halva vår 

omsättning är personalkostnader – 

hade vi kunnat anställa fler och 

underlätta för befintlig personal 

samtidigt som vi ger fler chansen 

att arbeta., avslutar Sadoo 

Iskandarani. 

Ett första jobb kan 

betyda att människor 

börjar tro på sig själva 
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10.Sänkta kostnader för ett minskat utanförskap 

Svensk ekonomi har gått starkt under många år, bortsett från de konsekvenser 

som pandemin bidrog till. Ändå är arbetslösheten alltjämt hög, och särskilt 

bland exempelvis unga och utomeuropeiskt födda. I de av polisen definierade 

utsatta områdena är utanförskapet påtagligt, och bidrar till oro bland boende. 

Kostnaden för utanförskapet är mycket hög. Vikten av att minska utsatthet, oro 

och dess konsekvenser kan därför inte överskattas.  

En av flera viktiga lösningar för att minska utanförskapet är att skapa fler 

arbetstillfällen åt människor boende i utanförskapsområden. I den här 

rapporten har det tydligt visats att besöksnäringen är central för att göra detta. 

Det är en tillåtande bransch som ofta och gärna anställer personer som inte 

tidigare har arbetat. Hotell och restauranger i Sverige utmärker sig genom att 

anställa utomeuropeiskt födda personer i upp till tre gånger högre utsträckning 

än andra branscher. 

Besöksnäringen utmärker sig genom att anställa 

utomeuropeiskt födda personer i tre gånger högre 

utsträckning än andra branscher 

Det blir allt tydligare hur viktigt det är att integrationen fungerar och att 

samhället håller ihop. Visitas övertygelse är att det är jobben som är nyckeln. 

Fler människor måste få det sammanhang, det ansvar och den inkomst som ett 

jobb ger, inte minst i landets utsatta områden. 

Visitas medlemmar vittnar i denna rapport om hur möjligheten att anställa 

personer som aldrig tidigare har jobbat är vad de känner störst stolthet inför. 

Mammor som inte har arbetat alls i sitt liv men vars barn nu ser sin mamma gå 

till jobbet, unga män från krigshärjade områden som utvecklas på ett 

servicejobb i Sverige. 

Pandemin drabbade besöksnäringen mycket hårt, och under våren 2022 har 

Rysslands invasion av Ukraina skapat ny oro. Branschen bygger på god service, 

men pressad lönsamhet och oro för stigande priser riskerar att dämpa 

företagens möjligheter att skapa nya arbetstillfällen.  

Det finns mer jobb att utföra, bemanningen i företagen är minimal och många 

befintliga medarbetare får jobba hårt. Samtidigt utgör personalkostnaderna 

nästan halva omsättningen och marginalerna är för många företag nästan 

obefintlig.  

Besöksnäringen kan fortsätta förbättra integrationen och minska utanförskapet, 

men behöver stöd bland annat genom sänkta anställningskostnader. Nedan 

följer Visitas åtgärdsförslag. 
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Visitas förslag för fler jobb och minskat utanförskap 

Permanent lägre arbetsgivaravgift för unga 

Arbetsgivaravgiften behöver sänkas permanent för anställda upp till 26 år. På så 

sätt skulle utrymmet öka för företag att anställa fler, såväl unga som äldre. 

Reformen behöver vara långsiktig för att skapa kontinuitet för företagen. 

Sänkta arbetsgivaravgifter påverkar statens skatteintäkter på kort sikt, men ger 

goda effekter vad gäller fler jobb och minskat utanförskap på längre sikt. 

Sänkt moms på logi under minst två år 

Stora delar av besöksnäringen – inte minst hotellen – drabbades hårt av 

restriktionerna som infördes under pandemin. Med tanke på att likviditeten 

hos många företag är uttömd, att skuldsättningen är hög och att utlovade stöd 

inte nått företagen i tillräcklig utsträckning behövs nu tydliga stimulanser av 

efterfrågan. Flera länder i Europa har redan gått före i detta avseende. 

Gynnsammare skatteregler för lunchförmån 

Endast fyra procent av de sysselsatta har tillgång till kostförmån. Arbetsgivare 

bör kunna erbjuda måltider som förmån till medarbetare utan att de beskattas, 

precis på samma sätt som hur friskvårdsbidraget är utformat. 

Höjt anslag till Visit Sweden 

Turismens exportvärde är hela 144 miljarder kronor men under pandemin 

minimerades den internationella turismen till Sverige. Det fick stora 

konsekvenser för branschen. Mot bakgrund av detta och av hög konkurrens 

mellan länder om besökare är det av största vikt att öka marknadsföringen av 

Sverige internationellt. Det gäller inte minst gentemot våra grannländer.  

Regelförenklingar 

Företagen i besöksnäringen är belastade av många onödiga eller felaktiga regler 

som tar tid att hantera, medför kostnader och försvårar bedrivandet av 

verksamheten. Dessutom halkar Sverige efter andra länder när det kommer till 

regelförenklingar, visar internationella jämförelser. För att bryta trenden och få 

färre, enklare och mer enhetliga regler behöver det nationella 

regelförenklingsarbetet återupptas med förnyad kraft, höga ambitioner och 

tydliga mål. Arbetet behöver samordnas mellan olika nivåer, som till exempel 

regering, myndigheter och kommuner. 

 

Flera policyförslag för fler jobb och minskat utanförskap finns i Visitas 

återstartsprogram.  



Visita 
Besöksnäringen bryter utanförskap 

 
Sida 23/25 

 

11.Referenslista 

Almega. ”Sänkta arbetsgivaravgifter skapar 100 000 nya jobb”. 2021. 

https://www.almega.se/app/uploads/2021/03/sankta-arbetsgivaravgifter-

2103.pdf     

Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsdata 16–64 år. 

https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manads

statistik_sid1.html 

Brottsförebygganderådet. ”Arbete viktigt för att undvika ett kriminellt liv”. 

2021. https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-11-01-arbete-

viktigt-for-att-undvika-ett-kriminellt-liv.html 

Brottsförebygganderådet. ”Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 

2006–2017”. 2018. 

https://bra.se/download/18.7f57ba351641b9cdc3d3859/1530102465497/2018_9_

Utvecklingen_i_socialt_utsatta_omraden_i_urban_miljo_2006%E2%80%93201

7.pdf  

Daunfeldt, Sven-Olov. Gidehag, Anton. Rudholm, Niklas. “How do firms 

respond to reduced labor costs? Evidence from the 2007 Swedish payroll tax 

reform.” Journal of Industry Competition and Trade, (September 2019). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10842-021-00356-6  

Ekonomifakta, ”Ungdomsarbetslöshet, tidsserier – internationellt.”  

https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/ungdomsarbetsloshet-

internationellt/  

Ekonomifakta. ”Arbetskraftskostnader – internationellt”. 2022. Senast 

uppdaterad 19 april, 2022. 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnad

er-internationellt/       

Ekonomifakta. ”Enkla jobb – internationellt”. Senast uppdaterad 29 april, 2022. 

https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/sysselsattning/lagkvalificera

de-jobb-internationellt/ 

Ekonomifakta. ”Utanförskap.” Senast uppdaterad 4 april, 2022.  

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/utanforskap/ 

Eurostat, Unemployment rates by sex, age and country of birth (%). 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/a763aa1e-5968-447c-

a5dd-3d59310c6e3d?lang=en&page=time:2020  

Finansdepartementet. Lagrådsremiss Tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–

23 åringar. Stockholm: Regeringskansliet, 2020. 

https://www.regeringen.se/4aebab/contentassets/840980f7f4e842118b16de578a8

c6929/tillfalligt-nedsatta-arbetsgivaravgifter-for-1923-aringar.pdf  

Finansdepartementet. Prop. 2020/21:202 Extra ändringsbudget för 2021 – 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–

https://www.almega.se/app/uploads/2021/03/sankta-arbetsgivaravgifter-2103.pdf
https://www.almega.se/app/uploads/2021/03/sankta-arbetsgivaravgifter-2103.pdf
https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_sid1.html
https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_sid1.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-11-01-arbete-viktigt-for-att-undvika-ett-kriminellt-liv.html
https://bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2021-11-01-arbete-viktigt-for-att-undvika-ett-kriminellt-liv.html
https://bra.se/download/18.7f57ba351641b9cdc3d3859/1530102465497/2018_9_Utvecklingen_i_socialt_utsatta_omraden_i_urban_miljo_2006%E2%80%932017.pdf
https://bra.se/download/18.7f57ba351641b9cdc3d3859/1530102465497/2018_9_Utvecklingen_i_socialt_utsatta_omraden_i_urban_miljo_2006%E2%80%932017.pdf
https://bra.se/download/18.7f57ba351641b9cdc3d3859/1530102465497/2018_9_Utvecklingen_i_socialt_utsatta_omraden_i_urban_miljo_2006%E2%80%932017.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10842-021-00356-6
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/ungdomsarbetsloshet-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/arbetsloshet/ungdomsarbetsloshet-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnader-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Arbetskraftskostnader-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/sysselsattning/lagkvalificerade-jobb-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/sysselsattning/lagkvalificerade-jobb-internationellt/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/utanforskap/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/a763aa1e-5968-447c-a5dd-3d59310c6e3d?lang=en&page=time:2020
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/a763aa1e-5968-447c-a5dd-3d59310c6e3d?lang=en&page=time:2020
https://www.regeringen.se/4aebab/contentassets/840980f7f4e842118b16de578a8c6929/tillfalligt-nedsatta-arbetsgivaravgifter-for-1923-aringar.pdf
https://www.regeringen.se/4aebab/contentassets/840980f7f4e842118b16de578a8c6929/tillfalligt-nedsatta-arbetsgivaravgifter-for-1923-aringar.pdf


Visita 
Besöksnäringen bryter utanförskap 

 
Sida 24/25 

 

augusti 2021. Stockholm: Regeringskansliet, 2020. 

https://www.regeringen.se/49b8c6/contentassets/c35f3d0db8e449debb8640097

b4360f2/extra-andringsbudget-for-2021--forstarkt-nedsattning-av-

arbetsgivaravgifterna-for-1923-aringar-under-juniaugusti-2021-prop.-

202021202.pdf  

Finansdepartementet. Prop. 2020/21:83 Extra ändringsbudget för 2021 – 

Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och 

andra åtgärder med anledning av coronaviruset. Stockholm: Regeringskansliet, 

2021. https://data.riksdagen.se/fil/D1957D8E-F584-4E7F-ACCE-2371FE9A0271  

Finansdepartementet. Prop. 2021/22:97 Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter 

för 19–23-åringar under sommaren 2022 Stockholm: Regeringskansliet, 2022. 

https://data.riksdagen.se/fil/13810464-4B82-411B-ABBA-5F66E8CCC13D 

Konjunkturinstitutet. ”Hushållen lika nedstämda som vid finanskrisen”. 2022. 

Senast uppdaterad 30 mars, 2022. 

https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbaromet

ern/2022-03-30-hushallen-lika-nedstamda-som-vid-finanskrisen.html 

Polismyndigheten. Lägesbild över utsatta områden. 2021. https://polisen.se/om-

polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden/ 

Socialstyrelsen. ”Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott 

eller har annat normbrytande beteende”. 2020. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalasets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2020-2-6597.pdf 

Statistiska centralbyrån, Företagens ekonomi, 2019-2020. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/  

Statistiska centralbyrån. ”Tydliga skillnader bland unga i särskilt utsatta 

områden”. 2018. https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/tydliga-

skillnader-bland-unga-i-sarskilt-utsatta-omraden/ 

Statistiska centralbyrån. Arbetsmarknadsdata 16–64 år.  

https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manads

statistik_sid1.html  

Statistiska centralbyrån. Branschnyckeltal efter näringsgren SNI 2007 och 

storleksklass och kvartil. År 2008 – 2020. https://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-

struktur/fboretagens-ekonomi/ 

Statistiska centralbyrån. Branschnyckeltal efter näringsgren SNI 2007 och 

storleksklass och kvartil. År 2008 – 2020, Rörelsekapital/nettoomsättning 

(procent). 

Statistiska centralbyrån. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, 

Förvärvsarbetande 16–74 år (nattbefolkning) (RAMS) i riket efter näringsgren 

https://www.regeringen.se/49b8c6/contentassets/c35f3d0db8e449debb8640097b4360f2/extra-andringsbudget-for-2021--forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifterna-for-1923-aringar-under-juniaugusti-2021-prop.-202021202.pdf
https://www.regeringen.se/49b8c6/contentassets/c35f3d0db8e449debb8640097b4360f2/extra-andringsbudget-for-2021--forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifterna-for-1923-aringar-under-juniaugusti-2021-prop.-202021202.pdf
https://www.regeringen.se/49b8c6/contentassets/c35f3d0db8e449debb8640097b4360f2/extra-andringsbudget-for-2021--forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifterna-for-1923-aringar-under-juniaugusti-2021-prop.-202021202.pdf
https://www.regeringen.se/49b8c6/contentassets/c35f3d0db8e449debb8640097b4360f2/extra-andringsbudget-for-2021--forstarkt-nedsattning-av-arbetsgivaravgifterna-for-1923-aringar-under-juniaugusti-2021-prop.-202021202.pdf
https://data.riksdagen.se/fil/D1957D8E-F584-4E7F-ACCE-2371FE9A0271
https://data.riksdagen.se/fil/13810464-4B82-411B-ABBA-5F66E8CCC13D
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2022-03-30-hushallen-lika-nedstamda-som-vid-finanskrisen.html
https://www.konj.se/publikationer/konjunkturbarometern/konjunkturbarometern/2022-03-30-hushallen-lika-nedstamda-som-vid-finanskrisen.html
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden/
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/utsatta-omraden/
https://www.socialstyrelsen.se/globalasets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2020-2-6597.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalasets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2020-2-6597.pdf
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/tydliga-skillnader-bland-unga-i-sarskilt-utsatta-omraden/
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/tydliga-skillnader-bland-unga-i-sarskilt-utsatta-omraden/
https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_sid1.html
https://statistik.arbetsformedlingen.se/extensions/Manadsstatistik_sid1/Manadsstatistik_sid1.html
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/fboretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/fboretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/fboretagens-ekonomi/


Visita 
Besöksnäringen bryter utanförskap 

 
Sida 25/25 

 

SNI 2007, födelseregion och kön, ny tidsserie. År 2019 – 2020. 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207_

_AM0207Z/NattSni07FoRN/table/tableViewLayout1/  

Statistiska centralbyrån. Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, 

Förvärvsarbetande 16+ år (nattbefolkning) (RAMS) i riket efter näringsgren SNI 

2007, födelseland och kön. År 2008 – 2018. 

https://www.dataportal.se/sv/datasets/91_56576/  

Statistiska centralbyrån. Underliggande inflation enligt KPFI, 12- 

månadersförändring, procent. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-

amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-

kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-med-fast-ranta-kpif-och-

kpif-xe/kpif-12-manadersforandring/ 

Statistiska centralbyrån. Över 200 000 arbetar i hårt coronadrabbad bransch, 2020. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-200-000-arbetar-i-hart-

coronadrabbad-bransch/ 

Svenskt näringsliv. ”Brottslighetens kostnader 2022”. 2022. 

https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-

risk/brottslighetens-kostnader-2022_1180865.html  

The Global Village. ”Fakta för förändring”. 2019. https://theglobalvillage.se/wp-

content/uploads/2021/03/Fakta-f%C3%B6r-f%C3%B6r%C3%A4ndring-Final-

version.pdf   

Tillväxtverket, Turismstatistik, Totalt antal gästnätter 2008–2021. 

https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-

dbce0319b39e 

Tillväxtverket. ”Fakta om svensk turism 2020”. 2021. Senast uppdaterad 7 

december, 2021. https://tillvaxtverket.se/vara-

tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-10-14-fakta-om-svensk-turism-

2020.html  

Tillväxtverket. ”Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige”. 

2020.  

https://tillvaxtverket.se/download/18.8942b14175e06c642b15a71/1606119333824/

Pandemins%20effekter%20p%C3%A5%20hotell-

%20och%20logiverksamhet_2020.pdf 

Tillväxtverket. Sommarturism 2021. 2021.https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-

undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2021-10-14-

sommarturismen-2021.html  

Visita. ”Rapport Besöksnäringen – en integrationsmotor”. 

https://visita.se/app/uploads/2019/11/besoksnaringen-en-integrationsmotor.pdf 

 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207Z/NattSni07FoRN/table/tableViewLayout1/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__AM__AM0207__AM0207Z/NattSni07FoRN/table/tableViewLayout1/
https://www.dataportal.se/sv/datasets/91_56576/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-med-fast-ranta-kpif-och-kpif-xe/kpif-12-manadersforandring/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-med-fast-ranta-kpif-och-kpif-xe/kpif-12-manadersforandring/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-med-fast-ranta-kpif-och-kpif-xe/kpif-12-manadersforandring/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-med-fast-ranta-kpif-och-kpif-xe/kpif-12-manadersforandring/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-200-000-arbetar-i-hart-coronadrabbad-bransch/
https://www.scb.se/hitta-statistik/redaktionellt/over-200-000-arbetar-i-hart-coronadrabbad-bransch/
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/brottslighetens-kostnader-2022_1180865.html
https://www.svensktnaringsliv.se/sakomraden/sakerhet-och-risk/brottslighetens-kostnader-2022_1180865.html
https://theglobalvillage.se/wp-content/uploads/2021/03/Fakta-f%C3%B6r-f%C3%B6r%C3%A4ndring-Final-version.pdf
https://theglobalvillage.se/wp-content/uploads/2021/03/Fakta-f%C3%B6r-f%C3%B6r%C3%A4ndring-Final-version.pdf
https://theglobalvillage.se/wp-content/uploads/2021/03/Fakta-f%C3%B6r-f%C3%B6r%C3%A4ndring-Final-version.pdf
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-dbce0319b39e
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=72b01aa0-1d4a-425c-8684-dbce0319b39e
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-10-14-fakta-om-svensk-turism-2020.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-10-14-fakta-om-svensk-turism-2020.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2021/2021-10-14-fakta-om-svensk-turism-2020.html
https://tillvaxtverket.se/download/18.8942b14175e06c642b15a71/1606119333824/Pandemins%20effekter%20p%C3%A5%20hotell-%20och%20logiverksamhet_2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.8942b14175e06c642b15a71/1606119333824/Pandemins%20effekter%20p%C3%A5%20hotell-%20och%20logiverksamhet_2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.8942b14175e06c642b15a71/1606119333824/Pandemins%20effekter%20p%C3%A5%20hotell-%20och%20logiverksamhet_2020.pdf
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2021-10-14-sommarturismen-2021.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2021-10-14-sommarturismen-2021.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/vara-undersokningar/resultat-fran-turismundersokningar/2021-10-14-sommarturismen-2021.html
https://visita.se/app/uploads/2019/11/besoksnaringen-en-integrationsmotor.pdf

