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Förord

Turism och besöksnäring var en av de sektorer som drabbades särskilt hårt under 
coronapandemin. Den återhämtning som skedde under 2021, i takt med att restrik-
tioner lyftes både i Sverige och internationellt, var därför välkommen. Turismens 
bidrag till Sveriges tillväxt har ökat under året och turismen växer nu i hela landet.   

Vi ser också att resandet nu möter nya typer av utmaningar. Våren 2022 innebar sto-
ra politiska och ekonomiska förändringar i omvärlden. Rysslands invasion av Ukraina 
och det nya ekonomiska läget, både i Sverige och världen, kommer sannolikt att 
påverka turism och besöksnäring den närmaste tiden. Samtidigt har våra resmönster, 
både i arbetet och på fritiden, delvis förändrats de senaste två åren. Det internatio-
nella resandet är fortsatt märkt av pandemin men svenskars egen turism i Sverige 
blir allt viktigare för näringen och intresset för hållbarhet och hållbart resande ökar. 
Tillsammans innebär dessa utmaningar förändrade förutsättningar för besöksnäring-
en till att stärka sin konkurrenskraft både i Sverige och gentemot andra länder.

I den här rapporten har vi samlat Tillväxtverkets statistik om turism och resande i 
Sverige under år 2021. Rapporten är en viktig del av myndighetens arbete med att 
stärka svensk turism och besöksnäring. En ökad kunskap om besöksnäringen är en 
förutsättning för det gemensamma arbetet för utveckling av turism och resande som 
en viktig och växande sektor för svensk ekonomi. 

Stockholm i september 2022

Elisabeth Backteman 
Generaldirektör Tillväxtverket
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SammanFaTTning

Sammanfattning

Tillväxtverket ansvarar för kunskaps- och kvalitetsutveckling 
samt samverkan och samordning inom turism och besöksnä-
ring. Myndigheten ansvarar även för inkvarteringsstatistiken 
som är en del av Sveriges officiella statistik. Fakta om svensk 
turism är en årlig rapport där resultaten av några av Tillväxt-
verkets undersökningar inom turism och besöksnäring presen-
teras, med fokus på utvecklingen det senaste året.

Turismkonsumtionen ökade med 16 procent under år 2021
Den totala turismkonsumtionen i Sverige uppgick till 249 miljarder kronor år 2021. Den 
största delen, 192 miljarder, var svenskars egen turismkonsumtion i Sverige. Resterande 
57 miljarder var konsumtion från utländska besökare. Jämfört med föregående år så 
ökade den totala turismkonsumtionen med 16 procent.

Pandemin fortsätter påverka turismkonsumtionen
Sedan coronapandemin slog till har den sammanlagda turismkonsumtionen minskat. 
Den totala turismkonsumtionen år 2021 utgjorde 81 procent av den totala konsumtionen 
före pandemin, det vill säga år 2019. Det beror främst på att konsumtionen från utländ-
ska besökare har minskat. Att internationellt resande påverkats starkt av pandemin 
märks också i svenskars turismkonsumtion. Svenskars konsumtion av turism utomlands 
har sjunkit mer än svenskars konsumtion av turism i Sverige.

2021

249

57

101 000

Turismkonsumtion

miljarder kronor

*Utveckling jämfört med år 2020.

miljarder kronor

Turismens
exportvärde
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inom turism

+16%*

+21%*

-2%*
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Turismens andel av BnP var 1,9 procent
Turismens bidrag till den svenska samhällsekonomin (mätt som andel i relation till BNP) 
har varit ungefär 2,5 procent mellan år 2015 och år 2019. Under pandemin minskade 
däremot turismens andel av Sveriges BNP och år 2021 uppgick den till 1,9 procent.

Färre utländska besökare minskar skillnaden i Sveriges turismnetto
Sverige har under en lång tid haft en negativ nettoexport av turism, vilket innebär 
att svenskar konsumerar mer turism i utlandet än vad utländska turister konsumerar i 
Sverige. År 2021 uppgick nettoexporten av turism till minus 19,6 miljarder kronor. Under 
coronapandemin har däremot nettoexporten ökat även om den fortfarande är negativ. 
Detta beror på svenskars turismkonsumtion i utlandet har minskat mer än utländska 
turisters konsumtion i Sverige.

medelantalet sysselsatta minskade med 2 procent under år 2021
År 2021 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 101 000 vilket är en 
minskning med 2 procent jämfört med år 2020. Antalet arbetade timmar ökade däre-
mot jämfört med föregående år vilket tyder på att allt fler antingen arbetar fler timmar 
eller arbetar heltid.

gästnätterna på svenska boendeanläggningar ökade med 20 procent
År 2021 uppgick det totala antalet gästnätter på svenska boendeanläggningar till 54,2 
miljoner. Jämfört föregående år är det en ökning med 20 procent vilket i sin tur främst 
beror på att de svenska gästnätterna ökat. Under pandemin har de svenska gästnät-
terna också blivit en allt större del av det totala antalet gästnätter. 87 procent av alla 
gästnätter var från svenska besökare år 2021 jämfört med 74 procent år 2019.

antalet gästnätter ökade i alla län – men från en låg nivå
Mellan år 2019 och år 2020 minskade antalet gästnätter i samtliga 21 län. År 2021 var 
mönstret det omvända och gästnätterna ökade i alla län, om än från föregående års 
låga nivå.

De tre storstadslänen stod tillsammans för 42 procent av alla gästnätter under året. 
Men antalet gästnätter i storstadslänen har minskat de senaste två åren och det gäller 
framför allt Stockholms län. Där har antalet gästnätter minskat med 40 procent sedan 
år 2019. Samtidigt ökade gästnätterna i flera län så pass mycket under år 2021 att de 
var något fler än eller i paritet med antalet gästnätter före pandemin. Detta gäller 
exempelvis Gotlands, Kalmar, Jämtlands och Hallands län.

Hotell och vandrarhem är fortfarande påverkade av pandemin
Hotell var den absolut vanligaste boendeformen då 54 procent av gästnätterna spen-
derades på hotell under år 2021. Men även om de har ökat något så har gästnätterna 
på hotell inte återhämtat sig från pandemin. Antalet gästnätter på hotell år 2021 mot-
svarade 74 procent av antalet år 2019. Även vandrarhem har svårt att attrahera samma 
mängd besökare som före pandemin och år 2021 motsvarade gästnätterna på vand-
rarhem 71 procent av gästnätterna två år tidigare. Detta trots en ökning mellan år 2020 
och 2021. Övriga boendeformer, det vill säga campingar, stugbyar och SoL (kommersi-
ellt förmedlade privata stugor och lägenheter) har däremot klarat sig bättre.
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Logiintäkterna ökade inom samtliga boendeformer
År 2021 uppgick logiintäkterna till 22,1 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 
4,7 miljarder det senaste året. Logiintäkterna ökade mellan 21 och 28 procent inom de 
olika boendeformerna under perioden, vilket tyder på en återhämtning för alla boende-
former sedan pandemins första år.

Svenskarna genomförde 130 miljoner resor år 2021
Tillväxtverket genomför årligen en enkätundersökning om svenskars turismresor i 
Sverige och i utlandet. Undersökningen vänder sig till totalt 60 000 personer i åldern 
14–74 år och syftar till att undersöka hur och varför den svenska befolkningen reser.
 
Resultatet från undersökningen år 2021 visar att svenskarna genomförde totalt 130 
miljoner resor under året. 123 miljoner var resor inom Sverige och 8 miljoner var resor 
till utlandet. Merparten, 106 miljoner, var resor på fritiden. Av det totala antalet resor 
var 77 procent fritidsresor inom Sverige och 5 procent fritidsresor till utlandet. Resor i 
arbetet uppgick till totalt 24 miljoner år 2021.

Svenskar reser främst för att vara med familj och vänner
På fritidsresor inom Sverige och till utlandet, var det vanligast att svenskar umgicks 
med familj och vänner. På fritidsresor inom landet ägnade sig många även åt att vara 
i naturen. På utlandsresor var, förutom familj och vänner, sol- och badaktiviteter samt 
matupplevelser de mest populära aktiviteterna.

nära 4 av 10 övernattningar sker i egen eller lånad stuga/lägenhet
Under fritidsresor inom Sverige bodde de flesta i en egen eller i en lånad stuga/lägenhet. 
Denna typ av boende står för 38 procent av övernattningarna och har också ökat under 
pandemin.

Utlandsresorna ökade med 25 procent under året
Svenskars resor till utlandet ökade från 6,1 till 7,6 miljoner mellan år 2020 och år 
2021. Det motsvarar en ökning med 25 procent. 23 procent av utlandsresorna gick till 
Danmark som också var det vanligaste resmålet följt av Norge, Spanien och Finland.  

Turismen börjar återhämta sig, men nya utmaningar väntar
Sammantaget hämtade sig turism och besöksnäring något under år 2021 från den 
drama tiska nedgången under pandemins första år. Detta gäller framför allt den in-
hemska turismen, det vill säga svenskars egen turism inom Sverige. Framöver möter 
nu turism och besöksnäring en delvis förändrad efterfrågan till följd av pandemin och 
ett nytt ekonomiskt läge både i Sverige och i världen. Pandemin har också synliggjort 
vikten av näringens kompetensförsörjning. Men den förändrade efterfrågan och det 
ökande intresset för en mer hållbar utveckling innebär också för näringen en möjlighet 
till omställning och kan på sikt även stärka dess ekonomiska hållbarhet.
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Kapitel 1 

Utmaningar för turism 
och besöksnäring

Förutsättningarna för turism och besöksnäring har förändrats de 
senaste åren, både globalt och i Sverige. Coronapandemin drab-
bade besöksnäringen hårt och fick flera konsekvenser som följd. 
Besökarnas preferenser förändrades och en stor del av persona-
len lämnade näringen. När pandemirestriktionerna så småning-
om hävdes ändrades säkerhetsläget i Europa dramatiskt samti-
digt som inflationen började stiga med högre kostnader för både 
näringen och hushållen som följd. Det är några av de utmaningar 
som turism och besöksnäring möter den närmaste tiden.

1.1 En förändrad efterfrågan  
efter pandemin

restriktionerna under pandemin innebar att möjligheterna till att resa förändrades. 
Efterfrågan på turism skiftade med följden att även om besöksnäringen som helhet 
drabbades hårt klarade sig vissa segment bra. Till exempel minskade efterfrågan på 
affärsresor och flyg samtidigt som intresset för naturupplevelser ökade. idag utgör 
den inhemska turismen en större del av turismen i Sverige än tidigare.

inhemsk turism allt viktigare för besöksnäringen

Under pandemin började den inhemska turismen utgöra en allt större del av turismen i 
Sverige. År 2019 var 74 procent av gästnätterna svenska och år 2021 ökade andelen till 
87 procent. Aktörer som haft en hög andel utländska besökare har drabbats hårdare 
under pandemin än de som haft svenska turister som sin primära målgrupp. Många har 
därför tvingats ställa om och rikta in sig mot mer inhemsk turism. 

Den närmaste tiden, fram tills att det internationella resandet hämtat sig, kommer den 
svenska besöksnäringen vara mer beroende av den inhemska turismen än tidigare. För 
de aktörer som behövt förändra sin målgrupp under pandemin kan det komma att krä-
vas investeringar. Samtidigt kan en mer breddad målgrupp minska näringens sårbarhet 
och öka dess resiliens.1

1 Tillväxtanalys, (2021). Besöksnäringen i pandemins spår.
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Svenskar reser mindre i arbetet

Pandemin har inneburit att fler arbetar på distans och många möten hålls numera di-
gitalt. Många företag och organisationer har även sett en rationaliseringspotential och 
hållbarhetsvinster med ett minskat resande. År 2019 stod arbetsresorna för 52 procent 
av de belagda hotellrummen, men andelen minskade under pandemin och uppgick till 
46 procent år 2021. 

En möjlig utveckling framöver är givetvis att arbetsresorna fortsätter att minska och 
ersätts av digitala möten i allt högre utsträckning. Men det är också tänkbart att det 
framför allt är de kortare endagsresorna som kommer minska samtidigt som efter-
frågan på längre och mer socialt inriktade arbetsresor med övernattning (till exempel 
konferenser) kommer vara densamma som före pandemin eller öka.

distansarbete ger nya möjligheter för turismen

Ett ökat distansarbete kan ge plats för nya former av resande. Resor och koncept där 
distansarbete och turism kombineras har blivit mer populära under pandemin. Det kan 
till exempel innebära att personen hyr en stuga eller ett hotellrum med kontorsplats.

Distansarbetet har också gjort det möjligt för många att arbeta från sina fritidshus och 
därmed vistas där i längre perioder. Följden blir att fler spenderar mer tid än tidigare 
utanför sin hemmiljö. Det här innebär också ökade intäkter på den plats där fritidshuset 
ligger i form av exempelvis dagligvarukonsumtion och restaurangbesök.

minskad efterfrågan på transport

Transportsektorn har haft ett intäktstapp under pandemin. Flyget drabbades särskilt 
hårt av att både det internationella resandet och affärsresandet minskade. Antalet 
passagerare på svenska flygplatser under de första sex månaderna 2022 motsvarade 
58 procent av passagerarna under samma period 2019.2 Även tågresandet har minskat 
men inte i lika stor utsträckning som flyget. Antalet tågresor med passagerartransport 
var 48 miljoner under det första kvartalet år 2022. Det motsvarar 72 procent av resorna 
samma kvartal 2019.3

Fler efterfrågar naturupplevelser

Redan före coronapandemin fanns ett ökat intresse för naturturism och denna trend 
har förstärkts ytterligare de senaste två åren. Turismen utanför storstadslänen klarade 
sig bäst under pandemins första år och så var även fallet år 2021. 

En förändring i efterfrågan märks även när det gäller boendeformer. Boenden med 
egen dörr så som camping och SoL (kommersiellt förmedlade privata stugor och 
lägen heter) hade ett ökat antal gästnätter under år 2021 samtidigt som boenden där 
det kan vara svårare att hålla avstånd så som hotell och vandrarhem har haft det fort-
satt tufft. Att fler väljer camping och SoL hör även samman med att fler väljer naturnära 
destinationer.

2  Flygplatsstatistik, Transportstyrelsen. 
3  Järnvägstransporter, Trafikanalys. 
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1.2 Hållbarhet – en viktig del av 
besöks näringens konkurrenskraft

För att besöksnäringen ska vara konkurrenskraftig på lång sikt krävs att den är håll-
bar ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Under pandemin föränd-
rades efterfrågan på turism, vilket också synliggjorde vikten av en mer resilient och 
hållbar besöksnäring. 

För att Sverige ska leva upp till mål kopplade till exempelvis Agenda 2030 och Parisavta-
let krävs en omställning inom en rad områden, däribland turism och besöksnäring. Detta 
tydliggörs i regeringens strategi för en hållbar turism och besöksnäring. I strategin betonas 
att en hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens ekonomiska, sociala och miljömässiga 
påverkan.4

Men när turismen minskade drastiskt under pandemin blev det tydligt att näringen hade en 
svag ekonomisk hållbarhet. För att besöksnäringen också ska vara socialt hållbar framöver 
krävs det ekonomiska förutsättningar. På kort sikt tyder däremot mycket på att de eko-
nomiska resurserna är begränsade, både i näringen och i det offentliga. Det kan försvåra 
möjligheterna att göra större investeringar i turism och besöksnäring.5 

Under pandemin ändrades också våra resmönster. De längre utlandsresorna minskade 
till förmån för kortare resor inom hemlandet. Intresset för friluftsliv ökade och vissa lokala 
platser fick ett uppsving, framför allt utanför storstadslänen. Framöver kommer dock den 
stigande inflationen och det högre ränteläget att påverka efterfrågan. En möjlig utveckling 
till följd av hushållens försämrade betalningsförmåga är att de väljer billigare men mindre 
hållbara resor. En andra möjlighet är att fler avstår till exempel längre flygresor till förmån 
för kortare resor inom Sverige. Samtidigt indikerar den stigande efterfrågan på bland annat 
miljövänligare transporter att efterfrågan på hållbar turism ökar. Hållbara transporter är 
också en trend som väntas öka i betydelse de närmaste åren enligt Trafikanalys.6

1.3 Förändringar i omvärlden kan 
försvaga återhämtningen

i takt med att pandemirestriktionerna började lätta växte förhoppningarna om en 
snabb återhämtning inom besöksnäringen. men under våren 2022 förändrades både 
det säkerhetspolitiska läget och hushållens köpkraft dramatiskt. rysslands invasion 
av Ukraina och det nya ekonomiska läget kan komma att påverka efterfrågan på 
turism både i Sverige och i andra länder.

Få ryssar besöker Sverige – men kriget kan komma få större effekt på 
annat sätt

I februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina. Invasionen innebar att turismexporten 
från dessa från länder samt Belarus i princip utraderades. Ryssland och Ukraina stod 
tillsammans för 3 procent av den globala konsumtionen av turism och 4 procent av 
de internationella turistankomsterna i EU år 2020.7 Även om det finns länder där ryska 

4  Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringskansliet 2021, s. 17.
5  Turism och besöksnäring efter coronapandemin – En nuläges och scenarioanalys, Tillväxtverket 2020, s. 35. 
6  Transporter och resande i en postpandemisk värld – trender och mottrender PM 2021:4, Trafikanalys, s. 38.
7  UNWTO, 2022, World Tourism Barometer 20(2). 
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besökare står för 20–30 procent av de internationella besökarna så är antalet besökare 
från Ryssland och Ukraina till Sverige relativt få. År 2021 stod de tillsammans för mindre 
än 1 procent av de utländska gästnätterna. 

Men kriget kommer ha andra effekter på svensk turism. Det nya säkerhetsläget har 
ökat priserna på energi och bränsle vilket i sin tur resulterar i att företagens direkta 
kostnader för just energi och bränsle ökat. Prisstegringarna har också drabbat andra 
områden så som mat och andra dagligvaror som företagen behöver för att producera. 
Krigets påverkan på svensk turism kommer därför framför allt att märkas av i form av 
att företagen kan behöva ta mer betalt för sina varor och tjänster.

det förändrade ekonomiska läget kan påverka efterfrågan på tre sätt

Efterfrågan på turism är beroende av att vi har både tid och köpkraft att resa. Under 
våren år 2022 har inflationen i Sverige vuxit till den högsta på många år. Inflationen 
beror främst på pandemin och dess effekt på produktions- och leveranskedjor och 
förändrad efterfrågan, Rysslands invasion av Ukraina samt stigande mat- och energi-
priser. Inflationen har stigit inte bara i Sverige utan även i andra länder. Det här innebär 
att både svenska och utländska besökare får allt mindre pengar över för att konsumera 
turism. 

Ett möjligt scenario till följd av detta är att hushållen väljer att prioritera turism framför 
annan konsumtion då det finns en uppdämd efterfrågan av att resa sedan pandemin. 
Då gynnas besöksnäringen men andra näringar tappar i stället intäkter. 

En andra möjlighet är att hushållen anpassar när, var och hur de konsumerar turism. Ett 
exempel är att svenska resenärer i större utsträckning väljer att campa i Sverige i stället 
för att åka på längre långväga charterresor. Detta scenario skulle gynna vissa branscher 
i Sverige, men sannolikt minska Sveriges turismimport, det vill säga svenskars turism-
konsumtion i andra länder. Det skulle också kunna innebära att de företag som riktat in 
sig på dyrare och mer exklusiva varor och tjänster får det svårare att locka turister. 

Ett tredje scenario är att inflationen leder till så stora prisökningar och ökande rän-
tekostnader att hushållen behöver prioritera basutgifter så som mat, bostad och 
vardagliga transporter. Turismkonsumtion är ingen nödvändig baskonsumtion och 
hushållen kan då behöva konsumera mindre turism, till exempel genom att resa billi-
gare eller resa i mindre utsträckning. Även om detta scenario är dystert kan det också 
innebära att folk väljer en billigare resa inom Sverige än en dyrare resa utomlands. Det 
kan ha positiva effekter på turismkonsumtionen i Sverige.

UTmaningar För TUriSm ocH BESökSnäring

11



1.4 Besöksnäringens 
kompetensförsörjning 

Besöksnäringen erbjuder arbetstillfällen i flera branscher, för olika kompetenser 
och olika utbildningsnivåer. Trots detta råder det idag kompetensbrist inom flera 
branscher och yrken.

Kompetensförsörjningen lyfts ofta fram som ett hinder för tillväxt och ökad konkur-
renskraft hos många företag inom näringen. Problemen har dessutom förstärkts under 
coronapandemin då många tvingades lämna besöksnäringen för att utbilda sig eller för 
att arbeta inom andra näringar. Företagen har sedan dess haft svårt att locka tillbaka 
denna personal.

För att näringen ska kunna växa och bidra till en ökad tillväxt är kompetensförsörjning-
en en nyckelfråga. En viktig del är att fokusera på att locka tillbaka dem som tidigare 
arbetat inom besöksnäringen, men vissa kommer att ha lämnat näringen för gott. Be-
söksnäringen behöver därför arbeta med att stärka sin attraktionskraft som arbetsgiva-
re, nyrekrytera personal samt stärka deras och redan anställd personals kompetens.  

1.5 Den ekonomiska  
tillväxten framöver

De senaste åren har turismens andel av Sveriges BNP varit omkring 2,5 procent. 
Under pandemin drabbades turismen hårdare än övriga delar av ekonomin och 
turismens andel av BNP minskade därmed. År 2021 uppgick den till 1,9 procent. 

För att turismens bidrag till den ekonomiska tillväxten i Sverige ska öka framöver behö-
ver besöksnäringens produktivitet att öka. Besöksnäringen är till stor del en personalin-
tensiv näring där löner och inte vinster utgör den större delen av förädlingsvärdet. Till 
exempel stod löner och andra arbetskraftskostnader för 94 procent av förädlingsvärdet 
för företag inom mat- och dryckesservering år 2021. Motsvarande andel i hela ekono-
min var 54 procent. Det innebär att personal också är den komponent där besöksnä-
ringen har störst möjlighet till att öka sin produktivitet. Ett sätt är att öka personalens 
kompetens genom att till exempel anställa yrkesutbildad personal i högre utsträckning 
eller satsa på kompetensutveckling hos redan anställda. Denna typ av lösningar kan 
däremot vara svåra att få på plats på kort sikt eftersom besöksnäringen redan nu har 
svårt att hitta personal med rätt kompetens. Ett annat sätt är att anställa personer som 
idag saknar arbete. Då bidrar besöksnäringen till en ökad sysselsättning och därmed 
också en ökad tillväxt i den svenska ekonomin. 

Förutom kompetensförsörjningen är en stor fråga hur efterfrågan på turism kommer 
se ut i närtid. Det nya ekonomiska läget riskerar på kort sikt att minska efterfrågan, 
både i Sverige och i andra länder. Pandemin medförde både en minskad och förändrad 
efterfrågan på turism och det finns en fortsatt osäkerhet om och i vilken utsträckning 
dessa förändringar fortsätter framöver. Men vi ser även en ökad efterfrågan på hållbart 
resande. En omställning till denna delvis förändrade efterfrågan utgör också en möjlig-
het för näringen och blir viktig för dess ekonomiska hållbarhet framöver.

UTmaningar För TUriSm ocH BESökSnäring
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Kapitel 2 

Turism och  
resande i världen

Uppgifter från UNWTO visar att den internationella turismen 
ökade med 4 procent under år 2021. Men ökningen sker från 
en låg nivå och vissa regioner fortsätter att minska. Framöver 
väntas Rysslands invasion av Ukraina och en ny ekonomisk 
verklighet med stigande inflation och högre räntor minska 
efterfrågan på turism. Det råder därför stor osäkerhet om det 
internationella resandets utveckling den närmaste tiden.

det internationella resandet ökade svagt år 2021

Under år 2021 fortsatte det internationella resandet runtom i världen att påverkas av 
coronapandemin och de reserestriktioner som följde. De internationella turistankoms-
terna (övernattande besökare) uppgick till totalt 421 miljoner under året (Figur 2.1). Det 
är en ökning med 18 miljoner sedan år 2020 men motsvarar 29 procent av ankomster-
na år 2019, det vill säga det sista året innan coronapandemin. 

Ungefär hälften av världens internationella ankomster brukar normalt ske i Europa. 
Under pandemin ökade däremot denna andel och år 2021 stod Europa för drygt två 
tredjedelar (67 procent) av ankomsterna. Det beror framför allt på att ankomsterna i 
Europa återhämtat sig snabbare än andra regioner samtidigt som Asien och Oceanien 
samt Mellanöstern minskat ytterligare.  

FigUr 2.1
Antal internationella  
turistinkomster (miljoner).

Källa: UNWTO.
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resandet ökar mest i centralamerika och Sydeuropa 

På global nivå återhämtar sig det internationella resandet sakta. Jämfört med år 2020 
ökade de internationella turistankomsterna med 4 procent (Figur 2.2). Utvecklingen ser 
däremot olika ut i olika delar av världen. I Norra Europa och Västeuropa har ankoms-
terna fortsatt att minska något under år 2021 samtidigt som Sydeuropa visade en stark 
ökning om än från låga nivåer. Detta gäller även Nordamerika, Centralamerika och 
Karibien. I Sydamerika, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet fortsatte däremot 
de internationella ankomsterna att minska. Jämfört med år 2019 har resandet minskat 
främst i Asien, Oceanien och Sydamerika.

FigUr 2.2
Förändring (%) i antal  
internationella turistankomster.

Källa: UNWTO.

osäker utveckling av det internationella resandet framöver 

The World Tourism Organization (UNWTO) spår en fortsatt återhämtning på global 
nivå framöver i takt med att fler länder lättar på olika reserestriktioner. Uppgifter som 
avser utvecklingen de fem första månaderna 2022 visar också en positiv utveckling i 
samtliga delar av världen, men framför allt i Europa.8 

Samtidigt finns det flera faktorer som kan påverka resandet negativt. Reserestriktioner 
finns fortfarande kvar i många länder, även om de börjar lyftas i fler och fler länder. Kri-
get i Ukraina och den ansträngda ekonomiska utvecklingen med bland annat stigande 
energipriser, högre inflation och högre räntor kan däremot leda till en minskad efterfrå-
gan på turism framöver.

8  UNWTO, 2022, World Tourism Barometer 20(4).
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Kapitel 3 

Turismens ekonomi

Turismen i Sverige generar effekter på både svensk ekonomi 
och på sysselsättningen i landet. Tillsammans ger de nationella 
turismräkenskaperna och undersökningen Ekonomiska läget 
i besöksnäringen en bild av turismens ekonomiska effekter 
under år 2021. 

3.1 Turismräkenskaper
Turismkonsumtionen har ökat under år 2021, även om det är en bit kvar till samma 
nivåer som före coronapandemin. den inhemska turismen tycks ha klarat pandemin 
relativt väl, även om det finns stora skillnader mellan olika segment och typer av 
turism. Samtidigt fortsätter turism som är kopplad till internationellt resande, det 
vill säga svenskars turism utomlands och utländska besökares turism i Sverige, vara 
starkt påverkad av nedgången år 2020.

Största delen av turismkonsumtionen är inhemsk turism

År 2021 uppgick den totala turismkonsumtionen i Sverige till 249 miljarder kronor 
(Figur 3.1). Den största delen var från inhemsk turism, det vill säga från svenskars egen 
turismkonsumtion i Sverige. Totalt uppgick den inhemska turismen till 192 miljarder 
kronor år 2021. Resterande 57 miljarder kronor var från utländska besökare.

Jämfört med år 2020 så har den totala turismkonsumtionen i Sverige ökat med 34 mil-
jarder kronor i fasta priser. Det motsvarar en ökning på 16 procent. Den inhemska kon-
sumtionen ökade med 25 miljarder kronor (motsvarande 15 procent) och den utländska 
med 9 miljarder kronor (motsvarande 19 procent). Sedan coronapandemin slog till har 
dock turismkonsumtionen minskat och den totala konsumtionen år 2021 utgjorde 81 
procent av konsumtionen år 2019.

TUriSmEnS Ekonomi
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Turismräkenskaperna

Sedan år 2000 mäts turis-
mens effekter på ekonomi, 
export och sysselsättning 
i Sverige. Uppgifterna är 
så kallade satellitkontobe-
räkningar, där den del av 
konsumtionen som härrör 
från turism från de olika 
branscherna i nationalräken-
skaperna samlas. Satellit-
kontot/Turismräkenskaperna 
mäter värdet av svenska och 
utländska resenärers direkta 
konsumtion av svenska varor 
och tjänster. Metoden för 
satellitkontoberäkningar, 
Tourism Satellite Account 
(TSA) har arbetats fram 
av UNWTO i samarbete 
med OECD och näringens 
organisationer. I Sverige görs 
beräkningarna av SCB på 
uppdrag av Tillväxtverket.

För att sammanställa Turism-
räkenskaperna används 
bland andra national-
räkenskaperna och olika 
undersökningar från SCB 
och Tillväxtverket.

Mer information om 
Turism räkenskaperna finns 
på Tillväxtverkets hemsida.

https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/turismrakenskaperna.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/turismrakenskaperna.html
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FigUr 3.1
Turismkonsumtion i Sverige, 
miljarder kronor i 2021 års priser.
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Varuinköp står för den största delen av konsumtionen

Turismkonsumtionen i Sverige kan delas in i olika typer av utgifter. Den största delen 
av konsumtionen utgörs normalt av utgifter för olika typer av varor. Så var även fallet 
år 2021 då varuinköp stod för 31 procent av den totala turismkonsumtionen (Figur 3.2). 
Därefter följde utgifter för olika typer av tjänster som inkvartering, restaurang och 
fritidshus9 (16, 11 respektive 10 procent). 

Sedan pandemin började har andelen av turismkonsumtionen som läggs på framför allt 
flyg förändrats. Flyg stod för 9 procent av utgifterna år 2019 men år 2021 hade andelen 
minskat till 5 procent.

FigUr 3.2
Fördelning av svenska och 
utländska turisters konsumtion  
på typ av utgift år 2021.
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2 %

9  Fritidshus är en särskild typ av konsumtion i turismräkenskaperna. Konsumtionen av fritidshus motsvarar det så kallade nyttjande-
värdet, det vill säga vad det hade kostat om en person som vistas i sitt eget fritidshus i stället hade hyrt sitt fritidshus av någon 
annan. Värdet är ingen faktisk transaktion utan värdet av konsumtionen av att vistas i ett fritidshus. Konsumtionen av fritidshus 
finns med i turismräkenskaperna för att kunna göra internationella jämförelser då det är vanligare i många länder att hyra än att äga 
ett fritidshus.



6,3 procent av de svenska hushållens utgifter lades på turism i Sverige

Turismkonsumtionen består både av företagens utgifter för tjänsteresor och av hushål-
lens utgifter för privatresor. Hushållens turismkonsumtion kan ställas i relation till deras 
totala utgifter. 

Före coronapandemin lade de svenska hushållen drygt 6 procent av sina utgifter på 
turism i Sverige (Figur 3.3). År 2020 sjönk däremot turismens andel av utgifterna något 
till 5,9 procent men ökade till 6,3 procent år 2021.

Andelen av de svenska hushållens utgifter som läggs på turism i Sverige är därmed, 
trots minskningen år 2020, nu i princip densamma som den var före coronapandemin. 

FigUr 3.3
Andel av de svenska hushållens 
konsumtion som spenderas på 
turism i Sverige.
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Turismens andel av BnP är fortsatt lägre än före pandemin

Turisters efterfrågan på varor och tjänster ger upphov till aktivitet i svenska företag 
för att möta denna efterfrågan. Turismens bidrag till samhällsekonomin mäts genom 
dess förädlingsvärde. Förädlingsvärdet är, något förenklat, skillnaden mellan företagens 
intäkter från försäljning av varor och tjänster och deras kostnader för insatsvaror och 
insatstjänster. Förädlingsvärdet kan användas för att betala ut löner och vinster. Brutto-
nationalprodukten (BNP) är samma sak som förädlingsvärdet för hela samhället.

Turismens andel av hela Sveriges BNP år 2021 var 1,9 procent (Figur 3.4). Det är  
en ökning med 0,2 procentenheter sedan föregående år men en minskning med  
0,5 procentenheter jämfört med år 2019.
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FigUr 3.4
Turismens förädlingsvärde som 
andel av BNP per år.
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Turismen växte snabbare än övriga ekonomin under år 2021 

År 2021 växte turismens förädlingsvärde i Sverige med 20 procent (Figur 3.5). Det är 
den högsta tillväxten sedan turismräkenskaperna började beräknas med nuvarande 
metod 2015. Men den stora ökningen ska ses i ljuset av att turismen drabbades hårt 
under pandemin och har därmed växt från en ovanligt låg nivå. År 2020 uppgick 
turismens förädlingsvärde till 87,7 miljarder kronor i 2021 års priser och ökade till 105,3 
miljarder kronor år 2021.

Tillväxten i hela landet, BNP-tillväxten, var 5 procent under året vilket är den högsta 
tillväxten sedan 2010. Sammantaget innebär detta att turismen växte snabbare än 
ekonomin i sin helhet under år 2021, om än från en låg nivå.

FigUr 3.5
Turismens förädlingsvärde  
och BNP-tillväxt per år i  
2021 års priser.
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Fritidshus och handeln har högst förädlingsvärde från turism

Turismens förädlingsvärde kommer från flera olika branscher. Senast tillgängliga upp-
gift för enskilda branscher är från år 2020. Under detta år var fritidshus och detaljhan-
del10 de branscher med högst förädlingsvärde från turism. Deras förädlingsvärde upp-
gick till 10,5 respektive 9 miljarder under år 2020 (Figur 3.6). Därefter följer mat- och 
dryckesservering samt hotell- och logiverksamhet (6,1 respektive 5,4 miljarder kronor).

Pandemin påverkade turismens förädlingsvärde i många branscher kraftigt. Turismens 
förädlingsvärde föll i samtliga branscher utom fritidshus mellan år 2019 och år 2020 (Figur 
3.6). För fritidshusen var förädlingsvärdet från turismen oförändrat under denna period. 

Turismkonsumtionen inom övriga branscher, det vill säga de branscher som inte räknas 
som turismbranscher, genererade ett förädlingsvärde från turism på totalt 17,6 miljarder 
kronor. Även om dessa branscher inte räknas som just turismbranscher så konsumerar 
turister varor och tjänster producerade av företag tillhörande dessa branscher. Dessa 
företag producerar bland annat vägtransport av passagerare och kulturella tjänster 
samt säljer olika typer av varor.

FigUr 3.6
Förädlingsvärde från turism 
per bransch år 2019 och 2020, 
miljarder kr. Mätt i 2020 års priser.
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Företagen inom turismbranscherna bidrar i olika utsträckning till samhällets ekonomi. Hela för-
ädlingsvärdet från respektive bransch kommer dock inte från turism utan en del kommer även 
från den konsumtion som görs av personer som normalt bor eller arbetar på en viss plats. 

I Figur 3.7 visas hur stor andel av förädlingsvärdet från respektive bransch som kommer 
från turismen. Störst är andelen inom fritidshus där 100 procent av förädlingsvärdet var från 
turism. Även förädlingsvärdet från resebyråer och researrangörer samt lufttransport bestod 
till stor del av turism (92 respektive 89 procent). 

Turismen i detaljhandeln är, trots att den genererar högt förädlingsvärde i kronor, en relativt 
liten andel av branschens totala förädlingsvärde. Totalt 6 procent av detaljhandelns föräd-
lingsvärde utgjordes av turism.

10  Detaljhandelns produktionsvärde räknas som deras marginal, det vill säga värdet av deras försäljning av varor minus inköpskost-
nader för dessa varor. Förädlingsvärdet mäts som detta produktionsvärde minus övriga kostnader som hyra, förbrukningsmaterial, 
städning, bevakningstjänster och liknande. Värdet av själva varorna som handeln köpt in ingår inte i Turismräkenskaperna. Därför 
säger man att endast den direkta effekten av turisternas konsumtion mäts i Turismräkenskaperna. Effekterna på till exempel tillverk-
ningsindustrin, transportbranscher och partihandeln är alltså inte inräknade i turismens (direkta) förädlingsvärde.



TUriSmEnS Ekonomi

20

FigUr 3.7
Andel av totalt förädlingsvärde i 
respektive turismbransch som är 
en följd av turisters konsumtion 
år 2020.
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Både import och export av turism är fortsatt påverkade av coronapandemin

Turismen består av tre kategorier: inhemsk turism, turismexport och turismimport. 
Inhemsk turism är svenskars turism i Sverige. Turismexport är utländska turisters kon-
sumtion i Sverige och turismimport är svenskars turismkonsumtion i utlandet. 

För besöksnäringen har den inhemska turismen varit viktigast under lång tid. Den 
inhemska turismkonsumtionen uppgick till totalt 192 miljarder under år 2021, vilket var 
mer än både turismexporten och turismimporten tillsammans. Turismexporten uppgick 
till 57 miljarder kronor och turismimporten uppgick till 77 miljarder kronor (Figur 3.8). 

Under pandemins första år minskade alla tre typer av turism, men detta har nu vänt. 
Den inhemska turismen ökade med 15 procent i fasta priser år 2021. Turismexporten 
och turismimporten ökade med 19 respektive 24 procent men från lägre nivåer. Sam-
mantaget så påverkades svenskars egen turismkonsumtion i Sverige minst av pande-
min. Export och import av turism, det vill säga de typer av turism som är beroende av 
internationellt resande, har däremot haft svårt att nå de nivåer som var år 2019.

FigUr 3.8
Inhemsk, inkommande och 
utgående turismkonsumtion, 
miljarder kronor i 2021 års priser. 
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Sverige har en negativ nettoexport av turism

Turismens nettoexport är skillnaden mellan ett lands turismexport och turismimport. Sve-
rige har under en lång tid haft en negativ nettoexport av turism, vilket innebär att svensk-
ar konsumerar mer turism utomlands än vad utländska turister konsumerar i Sverige. 

Under coronapandemin har däremot nettoexporten ökat även om den fortfarande är 
negativ. Detta är en följd av att utländsk turism i Sverige minskat mer än svensk turism 
i utlandet de två senaste åren. År 2021 var nettoexporten av turism minus 19,6 miljarder 
kronor (Figur 3.9).
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FigUr 3.9
Turismens nettoexport,  
miljarder kronor i löpande priser.
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Fler arbetade timmar inom turism men färre sysselsatta

En effekt av turismkonsumtionen är sysselsättning inom både turismbranscher och 
andra branscher. Under år 2021 arbetade i genomsnitt 101 000 personer med att möta 
turisternas efterfrågan på varor och tjänster. Jämfört med år 2020 är det en minskning 
med 2 procent.

Antalet arbetade timmar uppgick till 157 miljoner under år 2021 vilket motsvarar en 
ökning på 3 procent sedan föregående år. Det innebär att färre personer arbetade fler 
timmar jämfört med år 2020 vilket i sin tur tyder på att fler började arbeta heltid eller 
fler timmar än tidigare.
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FiGur 3.10
Turismens medelantal sysselsatta 
och arbetade timmar (1 000-tal).

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Medelantal sysselsatta under åretAntal arbetade timmar (tusentals timmar)

År 2021År 2020År 2019År 2018År 2017År 2016År 2015

2,0 procent av alla sysselsatta arbetar inom turism 

De som var sysselsatta inom turism utgjorde 2,0 procent av alla sysselsatta på ar-
betsmarknaden år 2021 (Figur 3.11). Jämfört med föregående år var andelen i princip 
oförändrad (-0,1 procentenheter) men sedan normalåret 2019 har den har minskat med 
0,6 procentenheter.  

Även antalet arbetade timmar inom turism har utvecklats på ett liknande sätt i relation 
till hela arbetsmarknaden. Mellan år 2020 och 2021 var andelen arbetade timmar inom 
turism oförändrad och motsvarade 1,9 procent av alla arbetade timmar på arbetsmark-
naden. Under pandemin har den däremot minskat och år 2019 motsvarade de arbetade 
timmarna inom turism 2,6 procent av alla arbetade timmar.

FiGur 3.11
Turismens andel av medelantal 
sysselsatta och arbetade timmar.
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Flest sysselsatta inom hotell- och logi

Antalet sysselsatta inom turism var som störst inom hotell- och logiverksamhet med  
25 400 sysselsatta under år 2021. Därefter följer övriga branscher med 18 600 syssel-
satta samt mat- och dryckesservering med 18 500 sysselsatta. 

År 2020 föll antal sysselsatta i de flesta branscher när pandemin slog till. Därefter 
har antalet sysselsatta ökat något inom till exempel vägtransport av passagerare 
och detalj handeln. Men inom många av branscherna fortsatte antalet sysselsatta 
att minska.
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FiGur 3.12
Turismens medelantal sysselsatta 
per bransch.
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Thommy Backner, vd för Scandinavian Resorts och Anna Hansson, vd på Destination Vemdalen.

”Kockar har 
varit svårt att 
rekrytera”
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Nya lösningar för en förbättrad 
kompetensförsörjning
Att hitta personal har länge varit en utmaning för företagen i hotell- och restau-
rangbranschen. Många unga väljer bort säsongsjobb och prioriterar balans mellan 
arbete och fritid. Under pandemin försvann dessutom många erfarna medarbetare. 
Ökad digitalisering, automatiserade tjänster, kreativ rekrytering och interna utbild-
ningar kan vara några av lösningarna för framtiden.

Restaurangbranschen tillhör de som har det allra tuffast efter pandemin. 
– Kockar har varit svårt att rekrytera i säkert tio-femton år, men vi märker att alla yrkes-
kategorier blivit svårare. Bartendertjänster kunde det vara kö till förr, så är det inte idag. 
Det är en förändring som smugit sig på. Skillnaden med pandemin är att de erfarna 
försvunnit också och inte kommit tillbaka, säger Thommy Backner vd för Scandinavian 
Resorts med anläggningar i både Sälen och på västkusten.

Den bilden delas av Anna Hansson, vd på Destination Vemdalen. 
– Vi ser att många har lämnat branschen och hittat andra yrken. Situationen för restau-
rangnäringen just nu är akut. Vissa restauranger kan inte öppna, trots att de har både 
renommé och koncept. De saknar helt enkelt personal, säger hon.

öka intresset hos unga
Att locka unga till besöksnäringen var en utmaning redan före pandemin. Andra vär-
deringar kring arbete och fritid tycks ha minskat intresset för säsongsarbete. Att jobba 
intensivt under en period för att sedan lägga sina ihoptjänade pengar på en långse-
mester är inte längre lika attraktivt. 

Samtidigt väljer färre yrkesprogram på gymnasiet. 
– Att yrkesprogrammen inte varit högskoleförberedande har varit förödande. Det skulle 
vara ett sätt att popularisera utbildningarna och få fler att söka, men det blev precis 
tvärtom. Vi såg ett jättetapp i hotell- och restaurangbranschen, säger Anna Hansson.



Hon välkomnar riksdagens beslut att alla nationella yrkesprogram på gymnasiet ska ge 
behörighet till universitets- och högskolestudier från och med 2023.

Många företag inom besöksnäringen tittar också på hur de kan jobba mer kreativt med 
rekrytering. Målet är att nå unga och visa på vilka möjligheter som faktiskt finns.

– Det är en makalös kick att varje dag få möta människor som väljer att lägga sina pengar 
på just det vi erbjuder. Man mår bra när man får göra gott för andra. På så vis är det en 
otroligt positiv bransch att jobba i. Vi behöver visa unga vad arbetet kan ge dem. Vissa har 
kommit lång med att förmedla det härliga med besöksnäringen och vilka värden som finns 
för våra kommande stjärnor, men det behöver vi utveckla ännu mer. Kanske kan vi fånga 
upp dem genom att väcka deras intresse redan i tidig skolålder, säger Anna Hansson.

För Scandinavian Resorts har en av lösningarna varit att satsa på internutbildningar. 
Istället för några dagars introduktion erbjuder man nu fyra veckors utbildning för nya 
medarbetare utan förkunskaper. Under utbildningen får de pröva på olika arbetsupp-
gifter med stöd av erfarna mentorer.

– Tack vare att vi tagit in nya människor i branschen och lärt upp dem så har vi lyckats 
hålla allting öppet, säger Thommy Backner.

Många företag har också börjat samarbeta med utländska rekryteringsfirmor för att lösa 
bemanningen. Idag är det inte ovanligt med exempelvis engelskspråkig barpersonal. 

– Det har ju inte fungerat under pandemin, men nu när den släppt lite så tror jag att det 
är nödvändigt att vi fortsätter gå utanför landets gränser för att hitta arbetskraft, säger 
Anna Hansson.

mer digitalt efter pandemin
Samtidigt har pandemin gett en skjuts åt digitaliseringen. Tjänster som in- och 
utcheckning, köp av liftkort eller beställning av mat kan numera göras med några enkla 
knapptryck i mobilen.

– Det är viktiga bitar för att effektivisera sådant som inte skapar mervärde för att ge tid 
åt värdskapet, säger Anna Hansson.

Thommy Backner tittar mycket på USA och Japan som kommit långt med digitalise-
ring, automatisering och robotisering av tjänster och processer. 

– Vi ser över hur vi ska kunna robotisera städtjänster exempelvis. Det är ofta ett tungt 
jobb, vilket också skulle ge en bättre arbetsmiljö. Min övertygelse att detta är lösningen 
för framtiden, säger han.

För de företag som finns under Destination Vemdalens paraply är det också viktigt att 
höja attraktiviteten för att bosätta sig i glesbygd.

– En förutsättning för att kunna växa är att vi om bor här blir fler. Vi såg under pande-
min hur distansarbetare valde att flytta hit. Att få in dem i branschen är otroligt viktigt 
för utvecklingen, det finns en stor potential i att få fritidsboende att bli permanentbo-
ende, säger hon.

Både Anna Hansson och Thommy Backner ser ljust på framtiden för besöksnäringen 
och menar att det gäller att se lösningar istället för problem.

– Jag tror att det är viktigt att vi inte bara gnäller utan att vi kavlar upp ärmarna och 
gör något. Vi måste förhålla oss till att det är så här verkligheten ser ut och jobba 
för att hitta lösningarna, inte önska oss tillbaka till något som inte finns längre, säger 
Thommy Backner.

”Det har ju inte 
fungerat under 
pandemin”
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3.2 Ekonomiska läget 
i besöksnäringen

Tillväxtverket följer kvartalsvis upp besöksnäringens omsättning med hjälp av data 
från ScB. Under de två sista kvartalen år 2021 började besöksnäringen som helhet 
visa en återhämtning. men det är stora skillnader inom näringens olika branscher. 
Branscher som är starkt beroende av utländskt resande, till exempel luftfarten, har 
fortsatt låg omsättning jämfört med före pandemin. Handeln och andra branscher 
som gynnats av ökat inhemskt resande klarar sig däremot bättre.

omsättningen ökar i alla branscher

Omsättningen i besöksnäringen uppgick till sammanlagt 82 miljarder kronor under det 
sista kvartalet år 2021 (Figur 3.13). Restaurang och caféverksamhet samt transport var 
de branscher med störst omsättning, 30 respektive 16 miljarder kronor. 

Besöksnäringen som helhet uppvisade under större delen av år 2021 en tillväxt och 
omsättningen ökade inom alla branscher.

FigUr 3.13
Omsättning (miljarder kr) år 
2019 K1-2021 K4. Löpande priser. 
Endast företag i delbranscher 
som ingår i besöksnäringen och 
som omsätter minst en miljon 
kronor.
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Ekonomiska läget  
i besöksnäringen

Tillväxtverket följer kvar-
talsvis upp den ekonomiska 
utvecklingen i svensk 
besöksnäring med hjälp av 
omsättningsdata från SCB. 
Uppgifterna inkluderar de 
branscher som ingår i tu-
rismräkenskaperna, men till 
skillnad från räkenskaperna 
så inkluderas här hela bran-
schens omsättning och inte 
bara den andel av branschen 
som är kopplad till turism 
samt att talen presenteras i 
löpande priser.

Mer information om 
Ekonomiska läget i  
besöksnäringen finns på 
Tillväxtverkets hemsida.

https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomiska-laget-i-besoksnaringen.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomiska-laget-i-besoksnaringen.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomiska-laget-i-besoksnaringen.html


Handeln klarade pandemin bättre än övriga besöksnäringen

Figur 3.14 visar hur besöksnäringen utvecklat sig kvartalsvis under pandemiåren jämfört 
med motsvarande kvartal år 2019. Det är tydligt att besöksnäringens branscher hade en 
sämre utveckling än det övriga näringslivet under denna period. I besöksnäringen var 
omsättningen under det fjärde kvartalet år 2021 14 procent lägre än omsättningen det 
fjärde kvartalet år 2019. Motsvarande utveckling för övriga branscher i näringslivet var en 
ökning med 16 procent. 

Handeln, som till viss del är kopplad till besöksnäringen, klarade sig däremot bättre. 
Under det fjärde kvartalet år 2021 var omsättningen 8 procent högre än motsvarande 
kvartal 2019. Det beror på att den inhemska konsumtionen ökat och på nationell nivå 
kompenserat för effekten av en minskad turism från utlandet. På lokal nivå har däremot 
handeln med stort beroende av turism drabbats, däribland gränshandeln från Norge.

FigUr 3.14
Kvartalsvis omsättningsutveckling 
i procent 2020 K1-2021 K4 jämfört 
med motsvarande kvartal 2019. 
Mätt i löpande priser. Endast 
företag som omsätter minst en 
miljon kronor.
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Betydande skillnader mellan olika branscher

Inom besöksnäringen finns det dock stora skillnader mellan olika branscher. Vissa 
branscher är fortfarande påverkade av pandemin samtidigt som andra har börjat en 
tydlig återhämtning. För helåret 2021 uppvisade handelns olika delbranscher en högre 
omsättning jämfört med normalåret 2019. 

Resebyråer och researrangörer samt luftfarten är de branscher som minskat mest i 
omsättning de senaste två åren. Resebyråerna och researrangörerna har gått något 
bättre under år 2021 och ökat med 11 procent, men lufttransporten har haft en oför-
ändrad omsättning. Detta beror på att dessa två branscher i hög grad är beroende av 
internationellt resande och gynnas inte i samma utsträckning som andra branscher av 
ett ökat resande inom Sverige.
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FigUr 3.15
Omsättningen år 2021 i jämförelse 
med år 2020 respektive 2019 
(procent). Mätt i löpande priser. 
Endast företag som omsätter 
minst en miljon kronor.
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Kapitel 4 

Övernattningar

En viktig del av turismen och en viktig inkomstkälla för besöks-
näringen är gästnätter, det vill säga övernattningar. Tillväxt-
verket följer månadsvis utvecklingen genom den officiella 
inkvarteringsstatistiken. Som komplement till den officiella 
statistiken finns även uppgifter om gästnätter i gästhamnar 
och gästnätter som bokats via onlineplattformar.

4.1 Övernattningar i Sverige
Besöksnäringen började under år 2021 sakta återhämta sig från coronapandemin, 
både sett till antal gästnätter och samlade logiintäkter. Svenska gästnätter ökade 
mer än de utländska och uppgår snart till samma nivåer som före pandemin. Hotell 
och vandrarhem har däremot fortsatt svårt att locka tillbaka samma mängd besöka-
re som år 2019.

gästnätterna ökade med 20 procent under år 2021

År 2021 uppgick det totala antalet gästnätter till 54,2 miljoner (Figur 4.1). Av dessa 
var 46,9 miljoner svenska gästnätter, det vill säga gästnätter från svenska turister, och 
övriga 6,9 miljoner var utländska gästnätter. 

Under år 2020 minskade antalet gästnätter drastiskt på grund av coronapandemin. 
År 2021 började antalet gästnätter däremot återhämta sig och ökade med 20 procent 
– om än från en mycket låg nivå. De svenska gästnätterna stod för den största delen 
av ökningen och ökade med 19 procent under året. Antalet svenska gästnätter år 2021 
motsvarade 94 procent av de svenska gästnätterna år 2019.

Även de utländska gästnätterna ökade under år 2021 och var 31 procent fler jämfört 
med föregående år. De utländska gästnätterna påverkades däremot mer än de svenska 
under pandemins första år och år 2021 motsvarade de utländska gästnätterna 41 
procent av de utländska gästnätterna två år tidigare. Det gör att de utländska gäst-
nätterna, trots att de ökade mer än de svenska det senaste året, inte återhämtat sig 
från pandemin lika starkt som de svenska. Sammantaget innebär detta att de svenska 
vgästnätterna blivit en allt större del av det totala antalet gästnätter under pandemin 
(87 procent år 2021 jämfört med 74 procent år 2019).
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Tillväxtverkets  
inkvarteringsstatistik

Uppgifterna kommer från 
Tillväxtverkets inkvarterings-
statistik och är en del av 
Sveriges officiella statistik. 
Statistiken redovisar gäst-
nätter, kapacitet, beläggning 
samt gästernas hemlän-
der för hotell, stugbyar, 
vandrarhem, kommersiellt 
förmedlade privata stugor 
och lägenheter (SoL) samt 
campingplatser i Sverige. 
Uppgifterna produceras av 
Tillväxtverket med SCB som 
underleverantör.

Sedan år 2021 publiceras 
uppgifterna i Tillväxtverkets 
statistikportal och 
upp dateras månadsvis. 
Där finns även ytterligare 
statistik om inkvartering, 
beläggning och logiintäkter.

https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=d15ce2eb-f9e1-437d-be30-1f175e6c6497
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=d15ce2eb-f9e1-437d-be30-1f175e6c6497
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FigUr 4.1
Gästnätter inom samtliga 
boendeformer år 2008–2021.
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de utländska gästnätterna påverkades mest av restriktionerna  

Det var de utländska gästnätterna som påverkades mest av de reserestriktioner 
som infördes under coronapandemin. Under år 2020 var det en stor minskning av 
antalet gästnätter, mellan 51 och 92 procent, för samtliga av de tio största utländska 
marknaderna. År 2021 började däremot de flesta marknaderna återhämta sig något 
(Figur 4.2). 

Tyskland och Norge, som över tid varit de största marknaderna för utländska gästnät-
ter, ökade mest i antal. Nederländerna stod däremot för den största relativa ökningen 
då gästnätterna från landet ökade med 222 procent. Gästnätterna från Danmark och 
Storbritannien minskade däremot ytterligare med 4 respektive 9 procent.

FigUr 4.2
Gästnätter från de 10 största 
utländska marknaderna 
inom samtliga boendeformer 
år 2020–2021, procentuell 
förändring år 2021 jämfört med 
år 2020.

0 0,5 1 1,5 2

År 2020

Schweiz

Frankrike

Finland

Polen

Storbritannien

Nederländerna
USA

Danmark

Norge

Tyskland 88 %

77 %

4 %

48 %

222 %

-9 %

28 %

31 %

42 %

58 %

År 2021*

Miljoner gästnätter

*Procentuell förändring år 2021 jämfört med år 2020



Restriktionerna under coronapandemin påverkade turismen från alla länder. Det gjorde 
också att gästnätterna från samtliga respektive länder understeg en miljon år 2020 – 
oavsett nivå under ett normalår. Den internationella turismen var fortsatt påverkad av 
olika reserestriktioner under år 2021 och ingen av de fem största marknaderna är tillba-
ka på de nivåer som var före pandemin, även om samtliga ökade under året (Figur 4.3).

Tyskland stärker dock sin position som den största utländska marknaden. År 2021 var 
antalet gästnätter från Tyskland 1,7 miljoner, vilket motsvarade 25 procent av samtli-
ga utländska gästnätter. Motsvarande andel föregående år var 20 procent. Norge var 
under lång tid den största utländska marknaden men passerades av Tyskland år 2020. 
Gästnätterna från Norge har inte haft samma återhämtning som de från Tyskland och 
uppgick till 800 000 år 2021.

FigUr 4.3
Gästnätter från de fem största 
utländska marknaderna inom 
samtliga boendeformer, år 
2008–2021.
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nästan hälften av alla gästnätter spenderades under sommaren

Övernattningarna i Sverige var som flest under juni, juli och augusti (Figur 4.4). Totalt 
var antalet gästnätter 25,4 miljoner under sommarmånaderna vilket motsvarar 47 
procent av årets alla gästnätter. 

Framför allt var det de svenska gästnätterna som hade tydliga toppar under som-
maren. Under juli månad var de som flest (10,7 miljoner) och utgjorde 23 procent av 
samtliga svenska gästnätter under år 2021. Utländska gästnätter var också som högst 
under sommaren med en topp i augusti (1,5 miljoner).



FigUr 4.4
Svenska och utländska gästnätter 
per månad inom samtliga 
boendeformer, år 2021.
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gästnätterna ökade under nästan hela året

Jämfört med föregående år så ökade gästnätterna under alla årets månader förut-
om i januari och februari (Figur 4.5). Det beror på att januari och februari 2020 inte 
var påverkade av pandemin. Under senare delen av år 2021 så var antalet gästnätter 
nästan i paritet med nivåerna år 2019 vilket tyder på en återhämtning i och med lättade 
restriktioner. I november 2021 var antalet gästnätter till och med högre än vad de var i 
november två år tidigare. 

FigUr 4.5
Gästnätter per månad inom 
samtliga boendeformer år 
2019–2021, procentuell förändring 
år 2021 jämfört med år 2020.
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4 av 10 gästnätter spenderades i storstäderna  

Flest gästnätter under år 2021, totalt 9,2 miljoner, registrerades i Stockholms län (Figur 
4.6). Därefter följer Västra Götalands län (8,1 miljoner) och Skåne län (5,4 miljoner). 
Tillsammans stod de tre storstadslänen för 42 procent av alla gästnätter under året. De 
är också de län som ökat mest i absoluta tal jämfört med föregående år. 

Men andelen gästnätter i de tre storstadslänen har minskat under pandemin. Detta 
gäller framför allt Stockholms län där gästnätterna har blivit 40 procent färre sedan år 
2019. Stockholms län är därmed det län där gästnätterna minskat mest de senaste två 
åren. Därefter följer Värmlands, Norrbottens och Västra Götalands län.

Återhämtningen är också delvis kopplad till vilka boendeformer som är vanliga i länet. 
I exempelvis Kalmar och Hallands län som har en hög andel camping (en boendeform 
som klarat sig relativt bra trots restriktioner), var gästnätterna år 2021 i paritet med 
nivåerna år 2019. Detta gäller även Jämtlands län som har en hög andel SoL (kommer-
siellt förmedlade privata stugor och lägenheter).
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FigUr 4.6
Gästnätter per län inom samtliga 
boendeformer år 2019–2021, 
procentuell förändring år 2021 
jämfört med år 2020.
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de utländska gästnätterna ökade i 18 av 21 län

Jämfört med år 2020 så ökade de utländska gästnätterna i 18 län. Allra mest ökade 
de i Västerbottens, Kalmar och Blekinge län som alla upplevde ökningar på över 100 
procent jämfört med föregående år. I Jämtlands län var antalet däremot oförändrat och 
i Norrbottens och Dalarnas län minskade de utländska gästnätterna under år 2021.
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FigUr 4.7
Procentuell förändring i utländska 
gästnätter år 2021 jämfört med 
år 2020.
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Var tredje övernattning i kronobergs län var från utlandet

Andelen utländska gästnätter varierade mellan de olika länen under år 2021 (Figur 4.8). 
Kronobergs län hade den klart högsta andelen utländska gästnätter (34 procent). Detta 
beror framför allt på att det är relativt få svenska gästnätter i länet. Därefter följer Stock-
holms och Blekinge län (båda 18 procent). Även de två nordligaste länen med mycket 
fjällturism, Norrbottens och Västerbottens län, hade en hög andel utländska gästnätter 
(18 respektive 16 procent). Lägst andel utländska gästnätter var det i Västmanlands län 
(5 procent).
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FigUr 4.8
Gästnätter per län inom samtliga 
boendeformer år 2021 med andel 
svenska och utländska gästnätter 
(procent).
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Hotell och vandrarhem fortsatt påverkade av coronapandemin  

Övernattningar kan ske på fem olika boendeformer; hotell, campingar, vandrarhem, 
stugbyar samt SoL (kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter). Hotell 
har under lång tid varit den absolut vanligaste boendeformen och var det även år 2021. 
Antalet gästnätter på hotell uppgick till 29,1 miljoner (Figur 4.9) och utgjorde därmed 
54 procent av alla gästnätter under året. 

Men även om gästnätterna på hotell ökade med 30 procent under året så har hotellen 
inte återhämtat sig från den nedgång som följde av coronapandemin. Antalet gästnät-
ter på hotell år 2021 motsvarade 74 procent av gästnätterna på hotell år 2019.

Även vandrarhemmen har haft svårt att attrahera samma mängd besökare som tidi-
gare. Antalet gästnätter på vandrarhemmen ökade visserligen från 2,1 till 2,6 miljoner 
under det senaste året men de utgjorde 71 procent av gästnätterna på vandrarhem före 
coronapandemin.

Camping, som är den näst största boendeformen, påverkades inte lika starkt av restrik-
tionerna. Antalet övernattningar på campingar ökade från 12,8 miljoner år 2020 till 15,5 
miljoner år 2021. Det motsvarar 92 procent av antalet gästnätter på camping år 2019. 
Även SoL och stugbyar tycks vara mindre påverkade av pandemin och år 2021 mot-
svarade antalet gästnätter inom dessa två boendeformer 100 respektive 88 procent av 
gästnätterna två år tidigare.
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FigUr 4.9
Gästnätter per boendeform år 
2008–2021.
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kalmar och Hallands län har högst andel camping 

Turismen i Sverige ser olika ut i olika delar av landet. Det avspeglas också i den vanligas-
te boendeformen i olika län. I Stockholms län dominerar hotellen – 88 procent av alla 
gästnätter var på hotell (Figur 4.10). Kalmar och Hallands län utmärker sig däremot som 
campinglän då 59 respektive 57 procent av gästnätterna i länen spenderades på camping 
under år 2021. Jämtlands och Dalarnas län, som båda har mycket skidturism, har däremot 
en hög andel gästnätter i SoL och i stugbyar. 

Vandrarhem, den minsta boendeformen, är också den boendeform för vilken gästnätterna 
är som mest jämnt fördelade över landet. Andelen gästnätter på vandrarhem i respektive 
län varierade mellan 3 och 9 procent.

FigUr 4.10
Andel gästnätter per boendeform 
och län, år 2021.
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Svenska gästnätter ökade inom alla boendeformer

De svenska gästnätterna ökade inom alla boendeformer under år 2021 (Figur 4.11). Den 
största ökningen var på hotellen. Även de utländska gästnätterna hade en bred ökning 
sett över de olika boendeformerna. Det enda undantaget var stugbyar där de utländ-
ska gästnätterna minskade med 8 procent jämfört med år 2020.
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FigUr 4.11
Svenska och utländska gästnätter 
per boendeform år 2019-2021, 
procentuell förändring mellan år 
2021 och år 2020.
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Logiintäkterna ökade med 27 procent  

De samlade logiintäkterna uppgick till 22,1 miljarder kronor år 2021 (Figur 4.12). Det är 
en ökning med 4,7 miljarder i fasta priser sedan föregående år. 

Samtliga boendeformer ökade med mellan 21 och 28 procent under året vilket samspe-
lar med den breda uppgången av gästnätter. De samlade intäkterna för SoL (kommer-
siellt förmedlade privata stugor och lägenheter), campingar och stugbyar var till och 
med något högre år 2021 än det senaste normalåret 2019. Logiintäkterna för hotell och 
vandrarhem var däremot på en lägre nivå än före coronapandemin och motsvarade 69 
respektive 76 procent av intäkterna år 2019. Det innebär att dessa två boendeformer 
står för en sjunkande andel av de totala logiintäkterna och följer av att de även står för 
en minskande andel av gästnätterna.

FigUr 4.12
Logiintäkter per boendeform, 
2021 års priser, år 2008–2021. Hotell Camping SoL* Vandrarhem Stugbyar
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77 procent av intäkterna kom från hotellen

Hotellen stod för 77 procent av logiintäkterna år 2021, men bara 54 procent av antalet 
gästnätter (Figur 4.13). Camping, som är en billigare boendeform, stod däremot för 
29 procent av gästnätterna men bara 10 procent av logiintäkterna år 2021. De övriga 
boendeformerna stod dock för en ungefär lika stor andel av logiintäkterna som andel 
av gästnätterna.
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FigUr 4.13
Logiintäkter och gästnätter, 
fördelade per boendeform  
år 2021 (procent).
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Högst logiintäkter per invånare i gotlands och Jämtlands län

Logiintäkternas bidrag till den regionala ekonomin var som absolut störst i Gotlands 
och Jämtlands län (Tabell 4.1). Där var logiintäkterna per invånare 7 492 respektive 
7 410 kronor. Därefter följer Dalarnas (som också hade de fjärde största logiintäkterna 
totalt), Kalmar och Norrbottens län. Lägst logiintäkter per invånare hade Västmanlands 
län (1 298 kronor) och Uppsala län (971 kronor).



TaBELL 4.1
Logiintäkter och gästnätter 
fördelat per invånare och län, 
år 2021.

Län Logiintäkter per 
invånare (SEK)

Totala logiintäkter  
(1 000-tal SEK)

Gästnätter per 
invånare

Totalt antal  
gästnätter

Gotlands län        7 492 457 007 18 1 071 837

Jämtlands län       7 410 978 511 22 2 970 147

Dalarnas län        4 816 1 388 960 16 4 539 503

Kalmar län          3 845 950 509 13 3 128 980

Norrbottens län     3 635 907 511 8 2 030 262

Hallands län        3 002 1 021 293 8 2 877 403

Västerbottens län   2 372 651 166 6 1 681 677

Värmlands län       2 248 636 676 6 1 764 522

Västernorrlands län 2 018 492 688 5 1 216 799

Stockholms län      1 999 4 826 808 4 9 232 841

Blekinge län        1 978 314 374 6 961 471

Västra Götalands län 1 941 3 386 199 5 8 093 505

Gävleborgs län      1 836 528 469 5 1 330 525

Jönköpings län      1 678 615 976 4 1 472 734

Skåne län           1 656 2 322 399 4 5 415 795

Östergötlands län   1 612 757 236 4 1 770 085

Kronobergs län      1 546 314 394 4 844 000

Södermanlands län   1 325 400 016 3 988 624

Örebro län          1 300 398 859 3 1 028 398

Västmanlands län    1 298 362 107 3 853 489

Uppsala län          971 383 693 2 947 209

Riket 2 114 22 094 848 5 54 219 806

anläggningarnas kapacitet fortsätter att öka 

Kapaciteten på de kommersiella boendeanläggningarna mätt i antal bäddar uppgick 
år 2021 till 359 000 (Figur 4.14). Av dessa stod hotellen för 76 procent och de övriga 
boendeformerna för 24 procent. Kapaciteten har ökat under senare år och tycks vara 
opåverkad av coronapandemin. Framför allt är det hotellens kapacitet som ökat.
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FigUr 4.14
Bäddar på hotell, stugbyar och 
vandrarhem, år 2000–2021.
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Beläggningsgraden ökade under år 2021

Beläggningsgraden ökade inom samtliga boendeformer under året. Detta gäller både 
räknat i antal rum/stugor och bäddar (Tabell 4.2). Mest har beläggningsgraden ökat 
på hotellen där beläggningsgraden i rum/stugor och bäddar ökat med 8 respektive 7 
procentenheter under året. Totalt, det vill säga för samtliga boendeformer tillsammans, 
uppgick beläggningsgraden för bäddar till 31 procent under år 2021. Motsvarande andel 
var 25 procent år 2020.

TaBELL 4.2
Anläggningar, kapacitet och 
beläggning år 2021. 2020 års 
värde inom parentes.

Kapacitet Hotell Stugbyar Vandrarhem Camping- 
platser

Antal  
anläggningar

2 160 (2 150) 284 (282) 870 (874) 1 048 (1 061)

Antal rum/stugor 134 156 (130 907) 8 352 (8 073) 15 504 (15 812) -

Antal bäddar 273 988 (265 127) 41 325 (39 740) 44 131 (45 130) -

Gästnätter  
(miljoner)

29,2 (22,4) 2,9 (2,4) 2,6 (2,1) 15,5 (12,8)

Beläggningsgrad 
rum/stugor (%)

42 (34) 38 (34) 30 (26) -

Beläggningsgrad 
bäddar (%)

34 (27) 24 (22) 20 (16) -
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Anna Barkevall, vd på Böda Sand Beach Resort.

 ”Vi lade omkring  
100 miljoner på 
strukturella  
upprustningar”

 ”Det blev svårt  
att skapa den  
gemenskap”
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Pandemin innebar både nya 
utmaningar och möjligheter
Behov av mer utrymme, ökad efterfrågan på naturupplevelser och många  
som vill ägna sig åt hälsa och återhämtning. Pandemin har visat nya områden som 
Böda Sand på Öland tar med sig i arbetet framåt. Samtidigt har nya gäster fått upp 
ögonen för semesteranläggningen.

Majoriteten av gästerna på Böda Sand kommer från Sverige, runt 95 procent är gäst-
nätterna är svenska. En fördel i pandemin när många utländska gästnätter försvann.

– Med facit i hand hade vi två bra somrar, även om det var en stor osäkerhet. Pandemin 
har inneburit ett stort trauma och en kris för hela branschen. Samtidigt har vi en vana 
av att vara extremt snabbfotade, vi behöver följa trender och väder och vind hela tiden. 
Med 250 medarbetare och över 7 000 gäster varje dag har vi också en stor erfarenhet 
av att var flexibla. Vi tänkte att är det någon som ska klara detta så är det vi, säger 
Anna Barkevall, vd på Böda Sand Beach Resort. 

Men pandemiåren har ändå varit en enorm utmaning. Inte minst med tanke på att 
anläggningen gjorde stora investeringar mellan åren 2015-2020.

– Vi lade omkring 100 miljoner på strukturella upprustningar med renovering av 100 
stugor, sex stora servicehus och en del vägar, viktiga basfunktioner i vårt koncept.  
Så det var lite svettigt i mars när pandemin bröt ut.

Böda Sand valde att begränsa beläggningen till 75 procent för att ge gästerna gott om 
utrymme. Man ville minska risken för trängsel och därmed minska oron. Samtidigt var 
anläggningen noga med att inte blanda personalgrupper.

– Det innebar att det blev svårt att skapa den gemenskap som vi vet att många av våra 
medarbetare vill ha och som gör oss till en attraktiv arbetsgivare.
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Gästernas behov av mer utrymme och trygghet tror Anna Barkevall kommer att fin-
nas kvar.

– Innan pandemin hade vi ett maxtak på 1 000 personer i vårt poolområde, idag tar 
vi in max 500 och det kommer vi att fortsätta med. Vi ser att folk vill ha space. Istället 
för fler campingplatser är det viktigare med större platser. Trånga miljöer fungerar inte 
idag. Vi går mer mot en premiumprodukt med mer utrymme, högre kvalitet och mer 
service, säger hon.

Fler efterfrågar lugn och ro

Samtidigt finns en efterfrågan på det enkla och lugna livet. Många vill komma ut i na-
turen, ströva i skogen eller cykla. Böda Sand har också valt att satsa mycket på träning, 
hälsa och återhämtande aktiviteter som yoga, skogsbad och meditation.

– För oss är själva campingen sekundär, vi säljer inte en gräsplätt på några kvadrat-
meter utan vi säljer en semesterupplevelse av barfotalyx där fokus ligger på platsen 
och vårt stora aktivitetsutbud. Vi i campingbranschen är otroligt bra på att nischa oss, 
vilket är spännande och också unikt för Sverige. Det har utvecklats enormt bara de 
senaste tio åren och det borde branschen bli bättre på att lyfta.

Som en del i arbetet har Böda Sand skapat ett nytt stugkoncept där hängmatta och 
spakit med produkter från ölandsskogarna ingår. 

Förhoppningen är att locka charterresenärer till anläggningen, en gästgrupp som  
faktiskt ökade under pandemin.

– Vi har jobbat i flera år för att attrahera den här gruppen och visa att vi är ett hållbart 
och svenskt alternativ till utländsk charter. Här finns sand, sol, bad, shopping, mat, nöje 
och aktiviteter på samma ställe. Vi har också tryggheten som finns på en charterresort. 
Nu ser vi att en viss del har upptäckt oss som charteralternativ och stannar kvar. Det är 
för tidigt att kalla det en trend, men det är helt klart en förändring, säger Anna Barkevall.

Även många nysvenskar hittade till Böda Sand under pandemin. 

– När gränserna stängdes kunde många inte åka till sina hemländer och tittade på andra 
alternativ. För oss är det väldigt roligt att möta den målgruppen som ofta semestrar i 
större grupper.

nya investeringar och utmaningar väntar

Framöver planerar Böda Sand för hotell och en utbyggnad av badlandet. Anläggning-
en ska också skapa en ny välkomstarena där det ska finnas plats för gäster som vill ta 
med sig datorn och jobba på semestern.
Utmaningarna för framtiden handlar främst om att hitta tillräckligt med personal. 
Samtidigt väntas hushållen ha mindre pengar att röra sig med vilket kan komma att 
påverka besöksnäringen.

– Det är svårt att veta om exempelvis trenden att äta ute håller i sig. Världen är i för-
ändring, allt hänger på hur vi tolkar den och att vi, förhoppningsvis, gör rätt val, säger 
Anna Barkevall.
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4.2 Övernattningar i 
svenska gästhamnar

riksföreningen gästhamnar Sverige samlar årligen in uppgifter om gästnätter i 
svenska gästhamnar. Totalt registrerades 1,1 miljon gästnätter i landets gästhamnar 
under år 2021. det är i nivå med antalet gästnätter som före coronapandemin. Västra 
götalands län står för den absolut största delen av gästnätterna, totalt 37 procent. 

Båtanlöpen ökade med 21 procent

Totalt registrerades 363 000 båtanlöp och 1,1 miljoner gästnätter i svenska gästhamnar 
under år 2021 (Figur 4.15). Jämfört med år 2020 var det en ökning med 21 procent. Men 
detta ska ses i ljuset av att antalet båtanlöp och gästnätter minskade under år 2020. 
Antalet har nu återhämtat sig till 2019 års nivå.

mer än en tredjedel båtanlöpen sker i Västra götalands län

Övernattningarna i svenska gästhamnar är koncentrerade till framför allt fyra län. 
Gemensamt är att de alla har en kust och i vissa fall även en större skärgård. Västra 
Götalands län står för absolut flest båtanlöp, totalt 37 procent av samtliga i landet 
(Tabell 4.3). Därefter följer Stockholms, Skåne och Kalmar län med 14, 13, respektive 
10 procent. Av de 19 län i landet som har minst en gästhamn är det 12 som står för 2 
procent eller färre av gästnätterna.

FigUr 4.15
Antal båtanlöp och gästnätter 
i gästhamnar.
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Gästnätter i svenska  
gästhamnar

Statistiken om inkvartering i 
svenska gästhamnar samlas 
in årligen av Riksföreningen  
Gästhamnar Sverige. Upp-
gifterna visar båtanlöp (en 
båt räknas som en natt) 
och övernattningar (en gäst 
räknas som en natt) och 
samlas in i klassificerade 
gästhamnar längs de svenska 
kusterna.



TaBELL 4.3
Antal båtanlöp, antal gästnätter 
samt gästnätter i procent per län 
år 2021.

Län Antal båtnätter Antal gästnätter Andel gästnätter 

Västra Götalands län 132 706 398 118 37 %

Stockholms län 49 567 148 701 14 %

Skåne län 46 297 138 891 13 %

Kalmar län 34 785 104 355 10 %

Södermanlands län 22 845 68 535 6 %

Blekinge län 14 971 44 913 4 %

Gotlands län 14 969 44 907 4 %

Hallands län 6 784 20 352 2 %

Östergötlands län 5 789 17 367 2 %

Norrbottens län 5 577 16 731 2 %

Gävleborgs län 3 231 9 693 1 %

Västernorrlands län 2 385 7 155 1 %

Värmlands län 2 161 6 483 1 %

Västmanlands län* 1 147 3 441 0 %

Västerbottens län 1 013 3 039 0 %

Uppsala län 481 1 443 0 %

Jönköpings län 225 675 0 %

Örebro län 141 423 0 %

Dalarnas län 56 168 0 %

Jämtlands län** -   -   0 %

Kronobergs län** -   -   0 %

Riket 362 506 1 087 518 100 %

* Västmanlands län inkluderar gästhamnar i Dalarnas län som ingår i Strömsholms  
kanalsystem
** Inga gästhamnar finns i länet

öVErnaTTningar

44



4.3 Övernattningar i fritidshus och lägen-
heter bokade via onlineplattformar
Eurostat har för första gången samlat in uppgifter om gästnätter i fritidshus och 
lägenheter som bokats via onlineplattformar. de senaste uppgifterna är från år 2020 
och visar att det totalt bokades 2,6 miljoner gästnätter i fritidshus och lägenheter 
via dessa plattformar under året. inom Sverige bokade svenskar fler gästnätter onli-
ne under pandemin jämfört med tidigare år. men ökningen av de svenska gästnätter-
na kunde inte kompensera för tappet av de utländska vilket innebar en minskning på 
total nivå under år 2020 jämfört med år 2019.

Fler svenska gästnätter – men färre utländska

År 2020 så hyrdes sammanlagt 2,6 miljoner gästnätter i fritidshus och lägenheter ut via 
onlineplattformar i Sverige (Figur 4.16). Det är en minskning från 3,7 miljoner år 2019. 
Minskningen beror uteslutande på att de utländska gästnätterna minskade från 2,7 till 
1,1 miljoner. De svenska gästnätterna ökade däremot från 1 miljon till 1,5 miljoner mellan 
år 2019 och år 2020. 

Noterbart är att det finns en överlappning av gästnätter som bokats via onlineplatt-
formar och gästnätter i SoL (kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter), 
där de senare även ingår i inkvarteringsstatistiken. Uppgifterna i det här avsnittet ska 
därför ses som ett komplement till inkvarteringsstatistiken och en indikation på utveck-
lingen av gästnätter i fritidshus och lägenheter.

FigUr 4.16
Gästnätter i uthyrda fritidshus och 
lägenheter via onlineplattformar 
fördelat på svenska och utländska 
gästnätter, år 2018–2020.
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Bokningar via onlineplattformar ökade under slutet av år 2020

I Figur 4.17 visas antalet gästnätter per månad under år 2018, 2019 och 2020. Under 
januari och februari 2020 var antalet gästnätter bokade på onlineplattformar högre än 
tidigare år, men sjönk under mars månad när pandemirestriktionerna infördes. Under 
oktober till december hade de däremot återhämtat sig något och var i nivå med mot-
svarande period under år 2018 och år 2019. 

Gästnätter bokade via 
onlineplattformar

Uppgifterna om 
övernattningar från 
onlineplattformar samlas 
in av Eurostat. Statistiken 
samlas in sedan år 2020 och 
innehåller även retroaktiva 
uppgifter från år 2018 och 
2019. Senast tillgängliga 
uppgift år från år 2020. 
Syftet med insamlingen är 
att nå de bokningar som 
inte ingår i den reguljära 
statistiken om inkvartering. I 
uppgifterna ingår bokningar 
från hotels.com, booking.
com, AirBnB och Tripadvisor 
och avser gästnätter i 
fritidshus och lägenheter 
som är bokade via dessa 
plattformar. Insamlingen är 
i försöksstadiet och utgör 
ett komplement till andra 
uppgifter om inkvartering. 

Mer information om 
uppgifterna finns på 
Eurostats hemsida.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms
https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms


FigUr 4.17
Gästnätter per månad i uthyrda 
fritidshus och lägenheter via 
onlineplattformar, år 2018–2020.
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antalet bokningar i Sverige är lägre än genomsnittet i EU

I Figur 4.18 visas det totala antalet gästnätter bokade via onlineplattformar för de 
nordiska länderna samt genomsnittet för EU:s alla medlemsländer. Antalet gästnätter 
i Sverige var på ungefär samma nivå som i övriga nordiska länder. Allra högst bland de 
nordiska länderna var de däremot i Danmark (3 miljoner år 2020). Sverige har däremot 
en större befolkning än de övriga. Det innebär att Sverige har färre gästnätter bokade 
via onlineplattformar per invånare jämfört med de andra nordiska länderna. 

Genomsnittet för EU:s 27 medlemsländer var 10,1 miljoner under år 2020, vilket innebär 
att samtliga nordiska länder ligger på betydligt lägre nivåer.

FigUr 4.18
Gästnätter i uthyrda fritidshus och 
lägenheter via onlineplattformar 
fördelat på de nordiska länderna 
samt genomsnitt för EU-27, 
år 2018–2020.
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Kapitel 5 

Svenskars resande  
under coronapandemin

Genom enkätundersökningen Svenskars resande följer 
Tillväxtverket utvecklingen av svenskars turismresor. 
Under år 2021 reste svenskar främst på fritiden och inom 
Sverige. Det vanligaste syftet med att resa var att besöka 
släkt och vänner. År 2021 minskade resandet inom Sverige 
med 5 procent samtidigt som utlandsresorna ökade med 
25 procent. Under hösten ökade resandet både inom och 
utanför landet och det totala antalet resor var högre än under 
hösten 2020. Det tyder på att resandet börjat återhämta sig 
något efter nedgången under coronapandemin.

130 miljoner resor under 2021

Totalt genomförde svenskarna 130 miljoner resor under år 2021 (Figur 5.1). Den absolu-
ta merparten, 123 miljoner, var resor inom Sverige. 8 miljoner var resor till utlandet. 

106 miljoner av resorna var resor på fritiden. Av det totala antalet resor var 77 procent 
fritidsresor inom Sverige och 5 procent fritidsresor till utlandet. Resor i arbetet uppgick 
till totalt 24 miljoner år 2021. Arbetsresor inom landet utgjorde 17 procent av resorna 
under året och arbetsresor till utlandet endast 1 procent av det totala antalet resor.  

Jämfört med år 2020 så minskade det totala antalet resor under år 2021 med 3 pro-
cent. Det beror på att resorna inom Sverige minskade med 5 procent. Antalet utlands-
resor ökade däremot med 25 procent under samma period. Men ökningen av utlands-
resor var inte tillräckligt stor för att på total nivå väga upp för det minskande resandet 
inom Sverige som står för betydligt större volymer.

SVEnSkarS rESandE UndEr coronaPandEmin
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Undersökningen 
Svenskars resande

Tillväxtverket genomför år-
ligen en enkätundersökning 
om svenskars turismresor 
i Sverige och utomlands. 
Undersökningen vänder sig 
till totalt 60 000 personer i 
åldern 14–74 år. Syftet är att 
undersöka hur och varför 
den svenska befolkningen 
reser. Inför 2020 genomför-
des förändringar i enkäten 
vilket gör att det inte finns 
jämförbara uppgifter längre 
bak i tiden.

Med turismresor avses perso-
ners resor till platser utanför 
dennes vanliga omgivning 
för kortare tid än ett år på 
fritiden, i affärer eller i andra 
syften. En resa börjar när 
personen lämnar hemmet/
arbetsplatsen och slutar när 
denne kommer åter, oavsett 
om hen besökt ett eller flera 
resmål under resan.

Mer information om 
Svenskars resande finns på 
Tillväxtverkets hemsida.

https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/svenskars-resande.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/svenskars-resande.html


FigUr 5.1
Antal resor efter destination och 
typ år 2020–2021.
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Av svenskarnas 123 miljoner resor inom Sverige så var 71 miljoner dagsresor (Figur 5.2). 
Det motsvarar 58 procent av alla resor inom landet. Dagsresorna utgjorde 76 procent 
av resorna i arbetet och 54 procent av resorna på fritiden och var därmed vanligast 
oavsett om syftet var en arbets- eller fritidsresa.

Övernattningsresorna uppgick till totalt 51 miljoner och utgjorde resterande 42 procent 
av resorna inom Sverige. Av resorna i arbetet var 24 procent resor med övernattning 
och av fritidsresorna var 46 procent övernattningsresor.  

FigUr 5.2
Antal resor i Sverige efter typ 
år 2021.
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Svenskarnas fritidsresor gick till familj och vänner

Syftet med nära hälften (47 procent) av övernattningsresorna på fritiden inom Sverige 
var att vara med familj och vänner (Figur 5.3). Vanliga syften med övernattningsresor 
var också att söka lugn och ro (26 procent) samt att byta miljö (10 procent). 

Att vara med familj och vänner var även det främsta syftet med dagsresor på fritiden. 
40 procent av dagsresorna inom landet gjordes med detta syfte.

FigUr 5.3
Resor på fritiden i Sverige efter 
syfte, år 2021.

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

ÖvernattningsresorDagsresor

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

ÖvernattningsresorDagsresor

Uppleva/lära nya saker

Uppleva/ha roligt

Byta miljö

Lugn och ro

Annat

Vara med familj/vänner

SVEnSkarS rESandE UndEr coronaPandEmin

49



att besöka släkt och vänner, shopping och naturupplevelser är 
vanliga aktiviteter

Att svenskar främst reser för att besöka släkt och vänner syns även på vad resenärerna 
ägnar sig åt under resor på fritiden i Sverige (Figur 5.4). Den mest populära aktiviteten, 
oavsett om det var en dags- eller övernattningsresa, var att besöka släkt och vänner 
(28 respektive 42 procent). 

På dagsresor var andra vanliga aktiviteter shopping och att uppleva naturen (15 res-
pektive 12 procent). Även på övernattningsresor var det populärt att uppleva naturen 
(34 procent) men också att vistas i det egna fritidshuset samt att ägna sig åt motion 
och friluftsliv (båda 25 procent).

FigUr 5.4
Aktiviteter på resor på fritiden i 
Sverige, andelar år 2021.
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även under utlandsresor besöker svenskar familj och vänner

Att besöka släkt och vänner var den mest populära aktiviteten på fritidsresor både till 
utlandet och inom Sverige (Figur 5.5). 44 procent av resenärerna gjorde detta under 
utlandsresan och 40 procent i samband med fritidsresor inom landet. 

Under utlandsresor var även sol och bad samt matupplevelser vanliga aktiviteter (36 
respektive 31 procent). Därefter följde motion och friluftsliv samt naturupplevelser. 
Under resor inom Sverige var de mest populära aktiviteterna, förutom att besöka släkt 
och vänner, att uppleva naturen och att åka till det egna fritidshuset. 

FigUr 5.5
Aktiviteter på övernattningsresor 
på fritiden, andelar år 2021.
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Vanligast att resa i arbetet för internt arbete eller möte

När svenskar reste i arbetet reste de flesta för att arbeta eller för att mötas på en annan 
plats (Figur 5.6). Under 64 procent av arbetsresorna ägnade sig svenskarna åt att ar-
beta eller mötas på en annan plats inom samma organisation. Ytterligare 20 procent av 
arbetsresorna gällde olika typer av externa möten. Under coronapandemin har andelen 
arbetsresor som rör konferenser och mässor däremot sjunkit.

FigUr 5.6
Aktiviteter på resor i arbetet i 
Sverige, andelar år 2021.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Belöningsresa/incentiveresa

Mässa, kongress, evenemang

Studiebesök, studieresa

Konferens, kurs, seminarium

Annat

Möte utanför organisationen/
företaget/koncernen

Arbete eller möte på annan plats inom
organisationen/företaget/koncernen

nära 4 av 10 bor i sin egen eller i en lånad stuga/lägenhet

Under fritidsresor inom Sverige var det vanligast att bo i en egen eller i en lånad stuga/
lägenhet (Figur 5.7). 38 procent av övernattningarna sker i denna typ av boende. Den-
na boendeform har också ökat under pandemin. 

Under 28 procent av resorna sker övernattningen hos släkt och vänner vilket också 
innebär att denna typ av boende var den näst vanligaste boendeformen. Därefter följ-
de hyrd stuga eller lägenhet och hotell (båda 10 procent).

FigUr 5.7
Andel nätter per huvudsaklig 
boendeform, resor på fritiden i 
Sverige, år 2021.

Hotell

Husvagn/husbil/tält på camping

Husvagn/husbil/tält utan avgift

Hyrd stuga/lägenhet

Egen/lånad stuga/lägenhetHyrbil, etc

Hos släkt och vännerKultur

Övrigt

28 %

6 % 10 %

7 %

3 %

10 %

38 %

SVEnSkarS rESandE UndEr coronaPandEmin

52



Transport och boende utgör de största utgiftsposterna

I Figur 5.8 och Figur 5.9 visas vad svenskar lägger pengar på under sina resor på friti-
den. Under kortare resor som bara sker över dagen så stod själva transporten för den 
största kostnaden (37 procent). Även shopping, restaurang och livsmedel stod för stora 
delar av utläggen (26, 17 respektive 12 procent). 

FigUr 5.8
Fördelning av utlägg för 
dagsresor på fritiden i Sverige, 
år 2021.
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FigUr 5.9
Fördelning av utlägg för 
övernattningsresor i Sverige, 
år 2021.
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Under längre resor med minst en övernattning så stod transporten och boendet för 25 
procent vardera av de totala utläggen (Figur 5.9). Detta varierar däremot beroende på 
hur resenären övernattar. För de som reser till det egna fritidshuset eller till släkt och 
vänner är boendet en mindre kostnad jämfört med transporten, samtidigt som de som 
övernattar på hotell snarare har en högre kostnad för boendet än för transporten. År 
2021 lade de som huvudsakligen övernattade i en egen eller lånad stuga/fritidshus eller 
lägenhet 2 procent av utgifterna på boendet och 31 procent av utgifterna på transport. 
Motsvarande andelar för de som övernattade på hotell var 39 respektive 14 procent.

Restaurang, livsmedel och shopping var också stora utgiftsposter under övernattnings-
resor (17, 16 respektive 11 procent).
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Högre utgifter per dag under dagsresor än övernattningsresor

De genomsnittliga utgifterna för dagsresor på fritiden uppgick till 819 kronor per per-
son och dag (Figur 5.10). Motsvarande utgifter för övernattningsresor var 520 kronor. 
Förutom boendet var utgifterna högre inom alla områden under dagsresor jämfört 
med under övernattningsresor. Särskilt transport utgjorde en större utgift under dags-
resor (305 kronor) jämfört med övernattningsresor (128 kronor).

FigUr 5.10
Genomsnittliga utgifter per 
person och dag för resor på 
fritiden i Sverige år 2021.
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Svenskar spenderar mest per person och dag under utlandsresor 

I Figur 5.11 jämförs utgifterna för övernattningsresor på fritiden utomlands respektive 
inom Sverige. Den genomsnittliga utgiften per person och dag var 1 143 kronor under 
utlandsresor, vilket var nästan dubbelt så mycket som motsvarande utgift för resor 
inom Sverige (520 kronor). Framför allt spenderades mer pengar på transport, boende, 
restaurang och shopping under utlandsresor jämfört med under resor inom landet.

FigUr 5.11
Genomsnittliga utgifter 
per person och dag på 
övernattningsresor på fritiden, 
år 2021.
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mer än var femte utlandsresa under året gick till danmark

När svenskar reste utomlands under år 2021 så var Danmark och Norge de vanligas-
te resmålen. Drygt 1,7 miljoner resor gjordes till Danmark år 2021 vilket motsvarar 23 
procent av samtliga resor utomlands. Norge stod för 1 miljon resor vilket motsvarar 13 
procent av samtliga utlandsresor. Därefter följde Spanien och Finland (båda 12 pro-
cent) samt Tyskland (8 procent). Före coronapandemin utgjorde Danmark och Spanien 
normalt de vanligaste resmålen.

TaBELL 5.1
Antal resor till utlandet, de 
fem vanligaste destinationerna 
år 2021.

Land Antal Andel

Danmark 1 729 889 23 %

Norge 1 014 978 13 %

Spanien 910 379 12 %

Finland 902 524 12 %

Tyskland 634 512 8 %

Totalt 7 614 647 100 %
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Samtliga typer av utlandsresor ökar

Fritidsresor med övernattning var den vanligaste typen av utlandsresor. Totalt gjor-
des 4,5 miljoner utlandsresor med övernattning på fritiden under år 2021 (Figur 5.12). 
Jämfört med år 2020 är det en ökning med 28 procent. Fritidsresor som bara varar 
över dagen var den näst vanligaste typen av utlandsresor och ökade med 5 procent 
under året.  

Resor i arbetet uppgick till 1,6 miljoner under året och stod därmed för den största 
procentuella ökningen (42 procent) jämfört med föregående år. 

Resor i arbetet till utlandet var så pass få år 2020 vilket gör att ingen uppdelning på 
dags- och övernattningsresor redovisas för arbetsresor.

FigUr 5.12
Antal resor utomlands efter typ 
av resa, år 2020–2021.
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resandet ökade under hösten år 2021

Både resandet till utlandet och resandet inom Sverige gick ner när pandemirestrik-
tionerna infördes i mars 2020 (Figur 5.13). Under sommaren 2020 ökade framför allt 
resandet inom Sverige för att därefter följas av en nedgång under höst och vinter 
samma år. 

Under år 2021 lättade många reserestriktioner och resandet ökade därefter. Under 
sommarmånaderna började utlandsresorna öka. Från och med oktober började även 
resorna inom Sverige vara fler än under motsvarande period år 2020. Det tyder på att 
resandet börjat återhämta sig efter coronapandemin, om än från en låg nivå.

FigUr 5.13
Antal resor per månad (Sverige 
och utlandet) år 2020 och 2021.
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Kapitel 6 

Turism och inflyttning

Fler och fler svenskar lämnar storstäderna för att bo i andra 
delar av landet. Trenden har förstärkts under coronapandemin 
då många har börjat arbeta helt eller delvis på distans och där-
med fått möjlighet att bo längre bort från jobbet. Fler lands-
bygdskommuner, ofta sådana som präglas av turism, har nu en 
inflyttning i stället för utflyttning.

allt fler landsbygdskommuner har ett flyttöverskott

Flyttströmmarna i Sverige har under lång tid gått från landsbygd till stad och framför 
allt till storstäderna. Under senare år har det däremot blivit en växande trend att flytta 
från storstäderna till mindre städer och till landsbygden. Den här trenden förstärktes 
under pandemin då distansarbete eller en kombination av distans- och kontorsarbete 
blev vanligare. Att allt färre behöver pendla dagligen till jobbet kan också tänkas påver-
ka var och hur vi vill bo framöver. 

År 2021 hade 57 procent av landets 290 kommuner ett positivt inrikes flyttnetto, det 
vill säga fler flyttade till dessa kommuner än från dem (Figur 6.1). Det är en ökning se-
dan år 2019 då 39 procent av kommunerna hade ett positivt flyttnetto. Det är framför 
allt landsbygdskommuner och täta kommuner11 som vänt ett underskott till överskott. 
Bland landsbygdskommunerna har andelen med överskott ökat från 33 till 55 procent 
och bland de täta kommunerna från 41 till 60 procent. De 29 storstadskommunerna har 
däremot motsatt utveckling – av dessa var det färre kommuner som hade ett flyttöver-
skott år 2021 jämfört med år 2019 (55 respektive 48 procent).

11  I täta kommuner ingår täta kommuner nära en större stad samt glesa blandade kommuner.  
Mer om kommungruppsindelningen finns på Tillväxtverkets hemsida.
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FigUr 6.1
Inrikes flyttnetto per kommun år 
2019 respektive 2021.

Källa: SCB.
Överskott Underskott Ingen förändring

År 2021År 2019
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Flest gästnätter per invånare i Borgholm

För att en ort ska locka potentiella nya invånare behöver den vara attraktiv. Arbets-
tillfällen lyfts ofta fram som centralt, men i takt med ett ökat distansarbete kan även 
andra egenskaper attrahera nya invånare. Det kan till exempel vara orörd natur, tillgång 
till bredband och en utbyggd service i form av butiker, restauranger och nöjesutbud.  

Landsbygdskommuner med mycket turism har ofta dessa attribut i högre utsträckning 
än andra landsbygdskommuner. Turismen genererar arbetstillfällen och gynnar ofta 
både ortens infrastruktur och kulturliv.12 Personer som besökt en plats får också en 
relation till den vilket kan sänka tröskeln för att flytta till just den platsen framför en 
annan plats med liknande geografi och yttre egenskaper. Det finns alltså potential för 
att turism kan bidra till en ökad inflyttning till kommunen.

I Figur 6.2 visas flyttnetto och antal gästnätter per invånare för de landsbygdskommuner 
som också hade fler än 10 gästnätter per invånare år 2021. Av de 30 kommunerna var det 
19 som har ett positivt flyttnetto. Leksands, Mörbylånga och Gotlands kommun hade den 
allra högsta inflyttningen per invånare. Borgholm, Malung-Sälen och Härjedalen (som alla 
hade ett flyttöverskott) var de kommuner med flest gästnätter per invånare. 

Det var 11 kommuner som hade ett negativt flyttnetto trots relativt hög turism. Fyra av 
dessa, Laxå, Tingsryd, Mellerud och Älvdalen, har haft ett positivt flyttnetto under de 
senaste tre åren. 7 kommuner har däremot haft ett flyttunderskott varje år sedan 2019. 
Framför allt gäller detta glesbefolkade inlandskommuner i Västerbottens och Norrbot-
tens län med långa avstånd till närmaste större stad.

FigUr 6.2
Inrikes flyttnetto och 
gästnätter per invånare 2021. 
Landsbygdskommuner med fler 
än 10 gästnätter per invånare.

Källa: Tillväxtverket och SCB.  
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Johan lämnade Stockholm för 
ett lugnare liv i Jämtland
Efter flera år i ett stressigt Stockholm med en timmas pendling till jobbet, enkel 
väg, bestämde sig Johan Skott för att det var dags för en helt ny livsstil. Mitt under 
pandemin valde familjen att bosätta sig permanent i Kall i Åre kommun.

Varken Johan Skott eller hans fru hade någonsin satt sin fot i Kall före den där dagen 
när flyttlasset gick sommaren 2021. Men de hade läst allt de kommit över på internet 
och pratat med alla kontakter de kunde hitta med anknytning till bygden.

– Vi blev kära i bygden och omgivningarna. Här finns allt man behöver på nära håll. Och 
behöver man något mer går det alltid att beställa på internet, eller åka in till Östersund, 
säger Johan Skott.

Han beskriver flytten som att hitta hem. I Kallbygden bor cirka 550 personer på en 
yta ungefär lika stor som Blekinge, varav drygt hundra i själva byn. Här finns matbutik, 
grundskola och nydraget fibernät. 

– Vi fick faktiskt bättre uppkoppling i Kall än vi hade där vi bodde på Älgö i Stockholm. 
Det var naturligtvis jättebra eftersom jag bara jobbade online när vi flyttade hit.

Entreprenörsandan och den lokala gemenskapen lockade

Men det var den lokala entreprenörsandan som blev avgörande. Trots sin lilla befolk-
ning har Kallbygden över 200 registrerade företag.

– Vi kände att det var ett ställe med driv, här finns folk som vill hitta på saker. Så fort vi 
kom hit började vi åka runt och kolla på allt som fanns lokalt. Vi pratade med folk och 
var nyfikna på dem och deras verksamheter. Här är alla väldigt vänliga och inbjudande. 

Johan Skott.

 ”Vi blev kära i  
bygden och  
omgivningarna”

 ”Här är alla  
väldigt vänliga 
och inbjudande”
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Så första gången jag var på Ica kände jag igen tre personer, det har aldrig någonsin 
hänt tidigare, säger Johan Skott.

Paret, som har en fyraårig son, engagerade sig också i det lokala föreningslivet och 
hittade nya nätverk genom olika möten och aktiviteter. Samtidigt köpte de två skotrar 
för att kunna ta sig ut i naturen för att fiska och grilla.

– Vi har alltid längtat efter detta. Efter lugnet, gemenskapen och att bara få vara. Det är 
den totala kontrasten mot Stockholm. Jag saknar egentligen ingenting därifrån, mer än 
min familj.

arbetar med att hjälpa företagare

Som nyinflyttad Kallbo jobbade Johan Skott vidare med spelstudion No asshole games 
som han är en av medgrundarna till. 

– Vi startade företaget i början av pandemin och därför hade vi inget kontor utan jobba-
de digitalt hemifrån. Så när vi flyttade tog jag jobbet med mig. Sedan mattades pande-
min av och spelstudion kunde öppna ett kontor i Stockholm. Då blev det svårt att vara 
den enda på distans, framför allt att driva på kulturen som medgrundare, säger han.

Därför tog han tidigt under 2022 beslutet att kliva av sin operativa roll i bolaget. Idag 
jobbar Johan Skott med att hjälpa andra företagare i Kallbygden att utveckla sina 
verksamheter, många av dem har koppling till besöksnäringen. Han har också varit 
med och tagit fram en projektplan för att utveckla Visit Kallbygden, en webbplats för 
Kall som besöksmål.

– Jag har stor erfarenhet av att starta, driva och utveckla bolag och min dröm är att 
jobba på heltid med att hjälpa andra entreprenörer att komma igång, få dem att tänka 
större eller i nya banor. Jag har hängt en hel del på fredagsfrukostar i Åre dit det kommit 
många inflyttade under pandemin, inte minst från Stockholm. Det har blivit en knutpunkt 
för mig där jag kunnat hitta nätverk och kontakter att bygga företag tillsammans med.

Och så jobbar han med snus, ett jobb han ramlade på genom att öppna sig för andra.

– En kille som bor här uppe håller på att bygga en snusfabrik, så jag haffade honom på 
Ica. Nu hjälper jag till att fylla snuspåsar och klistra på etiketter. Det är nästan terapeu-
tiskt, en bra omväxling att få jobba med händerna också. 

För Johan Skott är besöksnäringen och turistutbudet i och runtomkring Kall en resurs 
för bygden. Närheten till några av landets mest attraktiva skidbackar påverkade inte 
valet att flytta.

– Min fru, som är från Sundsvall från början, är uppvuxen 
på skidor och för mig är det en hobby. Men det var inte 
det som drog och vi märkte att få här åker skidor i Åre 
utan söker sig till andra platser. När vi hittar på saker så 
gör vi det utanför turistmålen. Besöksnäringen är mer en 
gemensam sak för byn att ta tillvara på. Men skidåkning 
var nog det som övertygade vår son att flytta hit, han 
älskar snö!

 ”Då blev det svårt 
att vara den 
enda på distans”
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Kapitel 7 

Att mäta och följa upp 
hållbar turism

Gästnätter och antal sysselsatta är viktiga indikatorer för att 
följa turism och besöksnäring, men de ger inte alltid hela bild-
en av hur hållbar utvecklingen är. Tillväxtverket har i uppdrag 
att följa upp utvecklingen av hållbar turism och besöksnäring. 
Under år 2021 har ett antal bedömningsgrunder arbetats fram 
och nu går arbetet vidare med att identifiera relevanta indika-
torer för att följa hållbarheten inom svensk turism.

mer kunskap behövs för att nå en ökad hållbarhet

Att turismen ska utvecklas hållbart är självklart. Sverige ligger långt fram, men det 
krävs ännu mer för att vara ett hållbart, konkurrenskraftigt besöksmål. Besöksnäring-
ens utveckling påverkas av såväl stora samhällsutmaningar som klimatförändringar 
och pandemins ekonomiska effekter, som mer lokala utmaningar som ett ökat tryck på 
känsliga natur- och kulturmiljöer. Det turismpolitiska målet som antogs hösten 202113 
pekar ut behovet av hållbara lösningar: ”Sverige ska ha en hållbar turism, med ett håll-
bart resande och en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring som växer och bidrar 
till sysselsättning och attraktiva platser för besökare, boende, företag och investeringar 
i hela landet.” Detta anslag genomsyrar också regeringens strategi för hållbar turism 
och växande besöksnäring.14

De höga hållbarhetsambitionerna genererar ett behov av att kunna mäta och följa upp 
de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Det 
har under en längre tid växt fram en allt större efterfrågan på stöd för såväl insatser 
för hållbar utveckling som uppföljning och utvärdering av dessa. Frågan är relevant på 
såväl mikronivå som i ett större samhällsperspektiv. Hur vet vi att företagen, destinatio-
ner och besöksmål gör en förflyttning i rätt riktning?

13  Regeringens budgetproposition för 2022, utgiftsområde 24, Näringsliv, avsnitt 3.1, s. 13.
14  Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringskansliet 2021.

aTT mäTa ocH FöLJa UPP HåLLBar TUriSm

62



Hållbarhet i regeringens strategi för hållbar turism 
och växande besöksnäring

I oktober 2021 presenterade regeringen sin strategi för hållbar turism och växande 
besöksnäring. Strategin framhåller att ”en hållbar besöksnäring tar ansvar för turis-
mens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom 
att utgå från behoven hos besökare, företag och anställda, destinationer samt miljön 
och klimatet”.15 I strategin presenteras fem strategiska områden och fyra tvärgående 
perspektiv; hållbarhet, digitalisering, platsutveckling och samverkan. 

I strategin konkretiseras olika tecken på framsteg som tyder på att turismen blir mer 
hållbar. Exempel på sådana framsteg handlar om företagens engagemang och an-
svarstagande, hållbarhet i turismprodukter, kopplingen till transportsektorns gröna 
omställning, plats- och året-runt-perspektiv, värnande av natur- och kulturmiljöer, ökat 
internationellt samarbete och ett konsumentperspektiv som pekar på att det ska vara 
enkelt för besökare att göra hållbara val.

Ett par tecken på framsteg är specifikt kopplade till området mätning och uppföljning. 
Dessa är att turism bidrar till utveckling av relevanta politikområden samt samverkan 
mellan lokala, regionala, nationella och internationella aktörer inom området statistik, 
data och analys.

Tillväxtverkets arbete för mätning och uppföljning av hållbar turism

Tillväxtverket fick i december 2020 i uppdrag av regeringen att ”följa upp utvecklingen 
av ökad ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet i besöksnäringen samt utforma 
förslag till bedömningsgrunder”.16 I myndighetens regleringsbrev för 2022 följs detta 
upp med ett uppdrag att lämna förslag på indikatorer för uppföljning av det turism-
politiska målet.17 Det inledande arbetet har därför handlat om att identifiera bedöm-
ningsgrunder för uppföljning av hållbar turism, vilket nu följs upp av ett arbete med att 
utveckla indikatorer.

I arbetet med att utforma bedömningsgrunder har den nationella turism- och be-
söksnäringsstrategins tecken på framsteg har varit en viktig källa. Bedömningsgrun-
derna eftersträvar att fånga in de tre dimensionerna av hållbarhet. De har placerats i 
en fyrfältsmatris (Figur 7.1) där den ena skalan beskriver om bedömningsgrunden är 
företagsnära eller om den berör det större systemet som omger besöksnäringen (miljö 
och samhälle). Den andra skalan beskriver i vilken mån bedömningsgrunden håller sig 
på en grundläggande nivå och utvärderar basala förutsättningar för hållbar utveckling 
i näringen, eller om den är inriktad på faktorer som bidrar till ett ökat värdeskapande 
i näringen.

15  Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringskansliet 2021, s. 17.
16  Uppdrag att genomföra insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring N2020/03156.
17  Regleringsbrev för Tillväxtverket, Avsnitt 1.1, Omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring, Regeringen 2021. 
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FigUr 7.1
Bedömningsgrunder för att 
mäta hållbarhet inom svensk 
besöksnäring. 
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Ökad lönsamhet och förbättrade arbetsvillkor är grundläggande och företagsnära. Inköp av 
lokala produkter och tjänster samt ökad innovationsförmåga är exempel på företagsnära och 
samtidigt mer värdeskapande bedömningsgrunder. Minskade miljöavtryck i känsliga naturmil-
jöer är grundläggande och berör miljö och samhälle, samtidigt som ett ökat utbud av miljö-
vänliga alternativ och utvecklade partnerskap mellan samhällsaktörer är mer värdeskapande.

För vissa av bedömningsgrunderna finns indikatorer redan idag, till exempel gästnätter och 
arbetstillfällen. Inom andra områden pågår utveckling av indikatorer. Till exempel kommer 
Tillväxtverket genom att koppla samman miljöräkenskaperna med turismräkenskaperna 
att kunna veta mer om turismens klimatpåverkan.  Tillväxtverket arbetar med frågan på 
nationell nivå men även i ett nordiskt projekt inom ramen för turismsamarbetet under 
Nordiska Ministerrådet – Measuring regional tourism and tourism’s environmental impact in 
the Nordics.18

delade utmaningar och internationellt samarbete 

Det finns ett stort internationellt intresse för uppföljning och mätning av hållbar turism. 
Bland annat planerar EU-kommissionen att lansera ”EU Tourism Dashboard” som 
lyfts fram i dokumentet EU Transition Pathway for Tourism.19 Frågorna diskuteras och 
drivs även inom ramen för samarbetsorgan som OECD och UNWTO. En målsättning 
som tydligt uttalas i regeringens nationella strategi för turism och besöksnäring är att 
Sverige ska “utveckla ett långsiktigt och systematiskt arbete för att främja utvecklingen 
av hållbar turism globalt” samt ”bidra till och lära av det internationella arbetet med 
mätning och uppföljning av hållbar turism”.20

Det långsiktiga arbetet med att utveckla indikatorer är således påbörjat i Sverige såväl 
som internationellt. En viktig målsättning är att skapa en relevant och stabil bredd av 
indikatorer som ger en god samlad bild av utvecklingen, sätter turismen i ett tydligare 
sammanhang i samhället samt ger oss förståelse för var och när det behövs insatser 
för att det turismpolitiska målet ska kunna uppnås och för att vi ska gå i takt på den 
internationella arenan.

18  Projektet drivs i samarbete mellan Tillväxtverket och Visit Denmark och inkluderar samarbete med övriga nordiska länder.
19  Transition Pathway for Tourism, EU-kommissionen, Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och 

medelstora företag, 2022.
20  Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, Regeringskansliet 2021, s. 18 och s. 28.
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Västerbotten Experience hjälper  
både företag och besökare 
I Västerbotten har hållbarhet blivit ett nav för besöksnäringen. Västerbotten 
Experience är ett samarbete mellan regionen, destinationsbolagen, kommunerna 
och näringslivet och en metod för att jobba med hållbar besöksnäring i praktiken. 
Ett speciellt VX-sigill visar att företagen arbetar klimatsmart, tar hänsyn till miljön 
och ansvarar för lokalsamhället. Det har lett till nya samarbeten, men också till att 
turisterna hittar till Västerbotten.

Fram till för några år sedan kämpade besöksnäringen i Västerbotten med att hitta 
gemensamma nämnare. Den stora geografisk ytan med kust, fjäll, älvar, småstäder och 
glesbygd gjorde det spretigt. Det var svårt att peka på likheter som kunde ge besökare 
en tydlig bild av landskapet som besöksmål. Det var innan Västerbotten Experience. 
En ökande miljömedvetenhet och efterfrågan på hållbara upplevelser väckte idén att 
samlas kring just detta.

– Västerbotten är inte jättekänt om man jämför med andra besöksmål i norra Sverige. 
Att ha något som förenar oss är avgörande. Hållbarhet är något man pratar mycket om 
i Sverige och vi såg att vi kunde stärka Västerbotten genom en hållbarhetsprofil, säger 
Annika Sandström regionturismchef på Region Västerbotten och initiativtagare till 
Västerbotten Experience. 

– Runt 70 procent av våra besökare är just svenska gäster, samtidigt som våra grannar 
från Norge och Finland står för hälften av de utländska gästnätterna. Vi har heller inga 
direkta flygförbindelser, vilket också stärker hållbarhetstänket.

Annika Sandström menar att besöksnäringen i Västerbotten klarat pandemin ganska 
bra och att återhämtningen varit starkare än väntat. 2021 hade Västerbotten 36 procent 
fler gästnätter än året innan. Jämfört med före pandemin 2019 handlar det om ett tapp 
på bara tio procent. Samtidigt ser bokningsläget för sommaren 2022 mycket bra ut.

Annika Sandström, regionturismchef på Region Västerbotten.

 ”Att ha något  
som förenar oss 
är avgörande”
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– Det har varit en gynnsam utveckling. Om Västerbotten Experience varit avgörande är 
svårt att veta, men jag är övertygad om att det haft betydelse, säger hon.

Vägvisare för besökare
Västerbotten Experience handlar om att erbjuda natur- och kulturupplevelser som är 
genuina, enkla och hållbara. Alla företag får en analys av sin hållbarhetsstatus och ett 
speciellt VX-sigill som följs upp vartannat år. Den visar att företaget jobbar klimats-
mart, tar hänsyn till miljön och tar lokalt ansvar. Det kan exempelvis handla om att vär-
na biologisk mångfald, använda lokala råvaror och samarbeta med lokalbefolkningen.

– Det är ingen certifiering eller märkning utan en arbetsmetod och en kvalitetsstämpel. 
Vi ser det som en vägvisare för besökare så att de ska kunna välja från ett smörgåsbord 
av hållbara upplevelser. Samtidigt ger det företagen möjlighet att hitta nya samarbets-
partners, säger Annika Sandström.

Idag är snart hundra företag, nästan samtliga kommuner och alla tre destinationsbolag 
plus regionen engagerade i det gemensamma arbetet. Och fler tillkommer. 

– När vi började gå ut till företagen med hållbarhetsanalyser tyckte många att det var 
jättebra. De tyckte att det var enkelt, tydligt och lätt att ta till sig. Projektet spred sig 
som ringar på vattnet och fler hörde av sig och ville vara med. Samverkan är viktigast 
och det vi är mest stolta över. Engagemanget är enormt, utan det hade vi inte kunnat 
göra detta, säger Sandström.

I början finansierades arbetet med projektmedel men numera drivs det helt av ordina-
rie medel. En viktig signal om långsiktighet och trovärdighet menar Annika Sandström.

ökat intresse för hållbarhet
Hon tror att intresset för hållbart resande kommer att öka. Fler och fler destinationer i 
Europa jobbar aktivt med frågan.

– Många människor vill resa mer hållbart, man vill göra rätt och ta ansvar. Även om det 
tyvärr är en faktor som kanske halkar ner lite när man väl fattar sitt beslut om resmål, 
säger Annika Sandström.

Hon berättar att det också finns en efterfrågan från externa aktörer som vill lyfta fram 
Västerbottens hållbarhetsprofil i sina paket.

Utmaningen för framtiden ligger i att hitta ett arbetssätt som kan driva utvecklingen 
framåt med marknadsföring och försäljning av Västerbotten Experience. Det behövs 
också politiska beslut för att finansiera en sådan satsning.

– Som region kan vi kratta manegen och vara aktiva i bakgrunden, men vi kan inte 
paketera och sälja varor och tjänster. Där är min förhoppning att vi ska hitta en lösning 
med en aktör som kan driva dialogen nu när Västerbotten Experience blivit den 
lägereld som företagen, kommunerna och destinationsbolagen i Väster-
botten kunnat samlas kring och verkligen tagit till sig som sin egen, 
säger hon.

 ”Engagemanget 
är enormt”
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Kapitel 8 

Definition av turism

Begreppsbildning är en kritisk faktor för god informations-
kultur och kunskapsutveckling. United Nations World Tourism 
Organisation (UNWTO) har därför i samverkan med flera inter-
nationella organisationer utarbetat rekommendationer för de 
begrepp som används i turismstatistiken. Enligt UNWTO och 
den internationellt vedertagna definitionen omfattar turism:

”Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgiv-
ning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”

Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är 
direkt kopplad till resande, inklusive affärsresande. Det är också denna definition som 
använts i denna rapport.

Turism mäts från konsumtionssidan

Det är den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition avgör vad 
som är turism. Detta ska ställas mot den traditionella metoden att redovisa olika sektorers, 
näringars eller branschers effekter på ekonomin, där man mäter effekterna från produktions-
sidan. Den ekonomi som uppstår som ett resultat av turism och resande fördelar sig på en 
mängd olika branscher. Men det är i princip bara en bransch där 100 procent av värdet kan 
hänföras till turism och resande och det är resebyrå- och researrangörsledet. Av samma skäl 
är det bara runt hälften av hotell- och restaurangbranschens aktiviteter som utgör en del av 
turismen eftersom resterande värde, framför allt på restaurangerna, uppkommer som ett 
resultat av lokalbefolkningens konsumtion och därmed per definition inte är turism.

olika former av turism

När man talar om resor i relation till landsgränser delar man upp turismen i tre bestäm-
da grundformer: inhemsk turism, inkommande turism och utgående turism. ”Land” kan 
bytas ut mot län, kommun eller annat administrativt område. Inhemsk turism innefattar 
dem som har sin hemvist i ett givet land och reser i det landet. Inkommande turism 
innefattar dem som reser i ett givet land och har sin hemvist i ett annat land. Utgående 
turism innefattar dem som har sin hemvist i ett givet land och reser till ett annat land.

UnWTos rekommendationer finns samlade  

Tillväxtverket har sammanställt UNWTOs rekommendationer och redovisat hur de an-
passats till den svenska statistiken om turism. Rekommendationerna med kommentarer 
finns redovisade i publikationen Turismens begreppsnyckel på Tillväxtverkets hemsida.
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Kapitel 9 

Källor

Nedan beskrivs kortfattat de källor, undersökningar och den statistik som använts i 
rapporten Fakta om svensk turism 2021.

UnWTo (The World Tourism organization)

FN:s världsturismorganisation UNWTO är baserad i Madrid. UNWTO samlar in, analy-
serar och publicerar data om turismens utveckling på global nivå. I rapporten används 
uppgifter om antal internationella ankomster från rapporten World Tourism Barometer. 

Turismräkenskaperna – Satellitkontoberäkningar för turism (TSa)

Sedan år 2000 mäts turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning i Sverige 
genom så kallade satellitkontoberäkningar, där den del av konsumtionen som härrör 
från turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Satellitkontot 
mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska 
varor och tjänster. Metoden för satellitkontoberäkningar, Tourism Satellite Account 
(TSA) är en internationellt vedertagen metod som har arbetats fram av UNWTO i 
samarbete med OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna av 
SCB på uppdrag av Tillväxtverket. I likhet med övriga nationalräkenskaper är det senast 
publicerade året (2021) preliminära räkenskaper och dessa revideras vid nästa års 
publicering.

För att sammanställa Turismräkenskaperna används ett flertal olika statistikkällor.  
Nationalräkenskapernas data är en av de viktigaste källorna. Statistiken sätter ramar för 
turismräkenskaperna. Data från Betalningsbalansen används också i stor utsträckning 
för att skatta utländsk turism i Sverige och svenskars turism utomlands. För att skatta 
turisternas boendeutgifter används bland annat inkvarteringsstatistiken. Företagens 
produktion i de så kallade turistbranscherna skattas till stor del med hjälp av data från 
SCB:s undersökning Företagens ekonomi. För turismens effekt på arbetsmarknaden 
används data från Nationalräkenskaperna tillsammans med data från Företagens 
ekonomi, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik och Arbetskraftsundersökningarna, 
samtliga från SCB. 

Mer information om Turismräkenskaperna finns på Tillväxtverkets hemsida.

käLLor

68

https://www.e-unwto.org/loi/wtobarometereng
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper/nationalrakenskaper-kvartals-och-arsberakningar/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/betalningsbalans-och-utlandsstallning/betalningsbalans-och-utlandsstallning/betalningsbalansen-bop/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/naringsverksamhet/naringslivets-struktur/foretagens-ekonomi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/sysselsattning-forvarvsarbete-och-arbetstider/registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-rams/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/arbetsmarknad/arbetskraftsundersokningar/arbetskraftsundersokningarna-aku/
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/turismrakenskaperna.html


Ekonomiska läget i besöksnäringen

Tillväxtverket redovisar regelbundet den ekonomiska utvecklingen i Sveriges bran-
scher med hjälp av omsättningsdata från SCB:s momsregister. Uppgifterna är exklusive 
moms och redovisas branschvis i löpande priser. 

För att följa besöksnäringens utveckling har vi använt branscher som ingår i turismrä-
kenskaperna. Här har vi av metodmässiga skäl inkluderat hela branschens omsättning, 
till skillnad från turismräkenskaperna som bara tar med den andel av branschen som 
är kopplad till turism. De branscher som ingår berörs mer eller mindre av turism och 
resande. Omsättningen inom vissa branscher till exempel resebyråer, researrangörer 
och luftfarten utgörs till stor del av turism. I andra branscher är en stor del av omsätt-
ningen inte turismrelaterad till exempel inom restaurangbranschen där konsumtion från 
lokalbefolkningen inte räknas som turism. 

Handeln med dagligvaror, sällanköpsvaror och drivmedel redovisas separat under 
avsnittet om besöksnäring, då de inte ingår i turismräkenskaperna enligt den inter-
nationella standarden. Inom varuhandeln är turismens andel av det totala föräd-
lingsvärdet liten, men eftersom handeln i sig är stor blir summorna ändå betydande. 
I vissa områden kan turismens andel av handeln vara mycket stor, till exempel vid 
gränsen mot Norge. Även för varuhandeln inkluderar vi här hela omsättningen för 
respektive bransch.

Mer information om det Ekonomiska läget i besöksnäringen finns på Tillväxtverkets 
hemsida.

Tillväxtverkets inkvarteringsstatistik

Uppgifterna om inkvartering är en del av Sveriges officiella statistik och produceras av 
Tillväxtverket. SCB är Tillväxtverkets underleverantör. Statistiken omfattar boende på 
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt kommersiellt förmedlade privata 
stugor och lägenheter (SoL). Statistiken visar bland annat volymer för antal övernatt-
ningar (gästnätter), gästens nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt och 
beläggningsgrad fördelade över tid och för olika delar av Sverige. Varje månad lämnar 
drygt 4 000 anläggningar data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgif-
ter. Tillväxtverket publicerar statistiken på myndighetens statistikportal. 

inkvartering i gästhamnar

Uppgifter om inkvartering i svenska gästhamnar samlas in av Riksföreningen Gästham-
nar Sverige på uppdrag av Tillväxtverket. Statistiken, som visar båtanlöp (en båt räknas 
som en natt) och övernattningar (en gäst räknas som en natt) fördelade på region och 
gästens hemland, samlas in i klassificerade gästhamnar längs de svenska kusterna. 
Uppgifterna redovisas årligen. 

Uppgifter från 2015 och senare är inte jämförbara med tidigare år då Riksföreningen 
Gästhamnar i Sverige mellan 2014 och 2015 bytt insamlingsmetod i syfte att öka statis-
tikens kvalitet.
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https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomiska-laget-i-besoksnaringen.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/ekonomiska-laget-i-besoksnaringen.html
https://tillvaxtdata.tillvaxtverket.se/statistikportal#page=d15ce2eb-f9e1-437d-be30-1f175e6c6497


övernattningar bokade via onlineplattformar

Det finns stora volymer av små marknadsaktörer som inte inkluderas i datainsam-
lingen för den officiella statistiken. För att få en bild av hur denna marknad ser ut så 
har Eurostat initierat ett projekt som syftar till att fånga in inkvarteringsuppgifter från 
fritidshus och lägenheter bokade via onlineplattformar i syfte att förbättra kvaliteten av 
europeisk turismstatistik. 

Statistiken samlas in sedan år 2020 och innehåller även retroaktiva uppgifter från år 
2018 och 2019. Senast tillgängliga uppgift år från år 2020. I uppgifterna ingår bokning-
ar från hotels.com, booking.com, AirBnB och Tripadvisor. 

Observera att datainsamlingen är i ett tidigt stadium och man har inte kunnat lösa 
problemet med eventuell dubbelräkning. Det innebär att samma uppgifter kan finnas 
i både Eurostats insamling samt insamlingen för den officiella inkvarteringsstatistiken. 
Därför ska man beakta uppgifterna med försiktighet och som ett komplement till 
inkvarteringsstatstiken.

För mer information om insamlingen se Eurostats hemsida. 

Svenskars resande

Tillväxtverket genomför årligen undersökningen Svenskars resande om svenska befolk-
ningens turismresor i Sverige och utomlands. Undersökningen är en urvalsundersök-
ning och samlar månadsvis in uppgifter om resor från 5 000 slumpvis utvalda personer 
i åldern 14–74 år, totalt 60 000 personer per år. Svarsfrekvensen är cirka 30 procent 
och år 2021 svarade sammanlagt 17 480 personer på enkäten. Syftet är att undersöka 
hur och varför den svenska befolkningen reser. Statistiken sammanställs enligt Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011 samt Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2019/1681.

Resultaten för år 2020–2021 är inte jämförbara med tidigare år. Dels gjordes större 
enkätförändringar mellan år 2019 och år 2020, dels startade coronapandemin i början 
av 2020. Resultaten och förändringarna beskrivs i rapporten: Svenskars Resande 
2020–2021. Resultaten från undersökningen 2017–2021 återfinns i Sveriges Statistiska 
Databaser.
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https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2022/2022-07-04-svenskars-resande-2020-2021.html
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https://www.scb.se/NV1701
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Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag 
i alla delar av Sverige. Det gör vi genom att stärka företag och regioner.  
Vi erbjuder kunskap, nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till före tag, 
och också förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens 
 utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro 
på nio orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic 
and Regional Growth

Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se
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