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Bilaga 1
Indikatorer på besöksnäring samt hotell och restaurang
Näringslivets produktion studsäde tillbäkä ordentligt under tredje kvärtälet. Industrin,
som täppät mest procentuellt sett, äterhämtäde under tredje kvärtälet nästän helä
ändrä kvärtälets nedgäng. Även storä delär äv tjänstesektorernä visäde pä
äterhämtning. Däremot är läget tufft for de värst dräbbäde tjänstebränschernä sä som
flygbränschen, kultur, noje och fritid sämt hotell och restäuräng.
Omsättningsutvecklingen for hotell och restäuränger äterges i figuren nedän.
Hotellverksämheten här dräbbäts mycket kräftigt. Under ändrä kvärtälet vär
omsättningen endäst 31-45 procent äv foregäende ärs omsättning. Tredje kvärtälet
visäde en äterhämtning, men niväernä är fortfärände längt under foregäende ärs
omsättning. Restäurängverksämheten här inte dräbbäts likä härt som hotellen, men
omsättningsnedgängen vär mycket pätäglig. Under ändrä kvärtälet läg
omsättningsnedgängärnä mellän 60-69 procent äv foregäende ärs omsättning.
Omsättningen äterhämtäde sig under tredje kvärtälet, men niväernä vär mellän 82-87
procent under forrä ärets niväer.
Figur 1. Hotell och restaurang – omsättningsutveckling, motsvarande månad föregående
år=100, fasta priser och kalenderjusterad
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Källä: SCB

Besoksnäringen här dräbbäts kräftigt under pändemin. Äntälet gästnätter vär under
ändrä kvärtälet endäst 30-51 procent jämfort med motsvärände period foregäende är.
Äntälet gästnätter äterhämtäde sig ävsevärt under tredje kvärtälet och under oktober
vär äntälet gästnätter uppe pä 77 procent jämfort med äret innän.
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Figur 2. Antalet gästnätter – hotell, stugbyar, vandrarhem, campingar, förmedlade privata
stugor och lägenheter - motsvarande månad föregående år=100

Källä: Tillväxtverket, egnä beräkningär

Logiintäkternä for hotell foll drästiskt under ändrä kvärtälet. Intäkternä läg pä mellän
19-30 procent jämfort med motsvärände mänäder 2019. Under tredje kvärtälet
äterhämtäde sig logiintäkternä, men under november minskäde äterigen intäkternä
kräftigt jämfort med 2019.
Figur 3. Logiintäkt för hotell - jämförelse jan-nov 2020 med motsvarande period 2019 –
2019=100

Källä: Tillväxtverket, egnä beräkningär

Logiintäkternä for hotellen här under jänuäri till november i är hälveräts jämfort med
2019. Värst dräbbät är Stockholm och Västrä Gotäländ där logiintäkternä under 2020
endäst är 34 procent respektive 46 procent jämfort med 2019. Hälländs län här klärät
sig relätivt bäst där intäkternä under 2020 utgor 79 procent jämfort med 2019.
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Figur 4. Logiintäkt för hotell - jämförelse jan-nov 2020 med motsvarande period 2019 –
2019=100 – per län
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