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Förord  

  

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva förutsättningarna och ge förslag med 
syfte att nå en förbättrad kompetensförsörjning i besöksnäringen. Arbetet är en del av 
Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar besöksnäring. 
Uppdraget är sprunget ur arbetet inom Myndighetsgruppen för besöksnäringen samt i dialog 
med regionala främjare och branschen. Rapporten är en del i en serie underlag samt en 
sammanfattande syntesrapport med förslag på åtgärder. Samtliga underlag finns tillgängliga 
på Tillväxtverkets hemsida.   

  

Rapporten är beställd av Tillväxtverket. Analys och slutsatser i rapporten är författarens.  
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Sammanfattning 

Sweco har av Tillväxtverket fått i uppdrag att beskriva och ge förslag på 

förbättring av besöksnäringens kompetensförsörjning. Projektet är en del av 

Tillväxtverkets regeringsuppdrag som syftar till att bidra till en hållbar 

besöksnäring. Denna rapport är en del av en serie underlag och en 

sammanfattande syntesrapport med förslag på åtgärder. Samtliga underlag 

finns tillgängliga på Tillväxtverkets hemsida.  

Rapportserien syftar till att ge en introducerande beskrivning av de som idag är 

sysselsatta i besöksnäringen med hjälp av registerdata. I rapporten undersöks 

också eventuella skillnader mellan sysselsatta inom besöksnäringen och övriga 

tjänstesektorn eller i det övriga näringslivet.  

I denna rapport har vi utrikes födda i fokus. I den första rapporten i serien, 

Statistisk beskrivning av besöksnäringen - Sysselsatta i näringen, konstaterade 

vi att det i flera av besöksnäringens delbranscher finns en större andel 

sysselsatta som invandrat än i övriga tjänstesektorn och näringslivet. I denna 

rapport har vi undersökt gruppen vidare och konstaterar att: 

• Utrikes födda personer är i större utsträckning sysselsatta i 

besöksnäringen än personer födda i Sverige och i mindre utsträckning 

sysselsatta i övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet. 

• Av de som är sysselsatta i besöksnäringen är utrikes födda i större 

utsträckning sysselsatta inom delnäringarna som rör persontransport 

och restaurangverksamhet ( i rapporten kallade kategori resa och 

kategori äta) än personer födda i Sverige. 

• Av de som är sysselsatta i besöksnäringen är de som är födda i Sverige 

i större utsträckning sysselsatta inom handeln än utrikes födda. 

• Andelarna av de sysselsatta som arbetar i besöksnäringens olika 

delnäringar är stabila över tid, för både inrikes och utrikes födda. 

• Ungefär hälften av de utrikes födda som är sysselsatta i 

besöksnäringen är födda i Asien eller Sovjetunionen. 

• Bland de flyktingar som någon gång fått etableringsersättning och 

förvärvsarbetar är det något vanligare att arbeta i besöksnäringen än 

bland utrikesfödda generellt. 

• Det första året efter att personer avslutat etableringsersättning är det 

fler som arbetar i besöksnäringen än fem år efter avslutad 

etableringsersättning, trots att fler personer är förvärvsarbetande efter 

fem år än efter ett år. 

 

Vi hoppas att resultaten bidrar till en fördjupad förståelse för sysselsättningen 

inom besöksnäringen och kan användas som en grund i det fortsatta 

utvecklingsarbetet för en effektiv kompetensförsörjning inom besöksnäringen. 

  

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer.html
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Definitioner och avgränsningar 

Besöksnäringen är en bred näring med många olika branscher. I denna 

rapportserie har vi valt att använda de branscher som ingår i de nationella 

turismräkenskaperna och handel. Turismräkenskaperna är de nationella 

räkenskaper som syftar till att beskriva turismens påverkan på Sveriges 

ekonomi och sysselsättning1. Handel har också inkluderats eftersom turismen 

bidrar till en betydande del av handelns omsättning. Sammanlagt är det 13 olika 

branscher (Tabell 1) som avgränsas med hjälp av Standard för svensk 

näringsgrensindelning (SNI 2007). 

Att analysera och redovisa samtliga turismbranscher i diagrammen skulle bli 

svårläst och sannolikt svårtolkat. Vi har därför valt att dela in turismbranscherna 

i större kategorier enligt nedan. För att se vilka SNI 2007-koder som ingår i de 

olika turismbranscherna se bilagan Besöksnäringens SNI2007-koder. Övriga 

näringslivet kategoriserar vi in i övriga tjänstesektorn2 och i övriga näringslivet. 
Tabell 1 Branschindelning 

Turismbransch Kategori 

Logiverksamhet Bo 

Kultur och nöje Göra 

Sport och fritid Göra 

Järnvägstransport Resa 

Vägtransport Resa 

Sjöfart Resa 

Lufttransport Resa 

Uthyrning och leasing av motorfordon Resa 

Resebyrå- och researrangörsverksamhet Resa 

Restaurang och caféverksamhet Äta 

Dagligvaruhandel Handla 

Drivmedelshandel Handla 

Sällanköpsvaruhandel Handla 

 

Data i denna rapport kommer i huvudsak från SCB:s Longitudinella 

integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA). 

Vissa uppgifter har hämtats ur SCB:s Jobbregister som innehåller alla personer 

som erhållit lön eller deklarerat för näringsverksamhet. 

Vi har avgränsat populationen och inkluderar endast de som är 

förvärvsarbetande enligt definitionen för SCB:s registerbaserade 

arbetsmarknadsstatistik (RAMS). För att klassificeras som förvärvsarbetande 

 
1 Mer information om turismräkenskaperna finns på Tillväxtverkets hemsida. 
2 Tjänstesektorn definierar vi som SNI sektion G-S exklusive K och O. 

https://tillvaxtverket.se/statistik/turism/turismrakenskaperna.html
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krävs att man har en löneinkomst som överstiger ett skattat gränsvärde, 

alternativt har deklarerat för aktiv näringsverksamhet under det aktuella året.   

Varje sysselsatt person i registret är knuten till minst ett arbetsställe. Varje 

arbetsställe är i sin tur knutet till en branschkod enligt SNI2007. För att 

klassificera personer till en specifik bransch används arbetsställets branschkod. 

Om personen har flera arbetsställen och därmed flera olika branschkoder så 

används koden från det arbetsställe från vilket personen har fått sin största 

förvärvsinkomst.  

I rapporten presenterar vi främst uppgifter för det senast tillgängliga året, år 

2020. År 2020 var ett år då besöksnäringen drabbades hårt av restriktioner till 

följd av coronapandemin och antalet personer som var sysselsatta i näringen 

minskade med 7 procent. Ser man på strukturella skillnader mellan de 

sysselsatta i besöksnäringen och övriga näringslivet är skillnaden mellan åren 

relativt liten. Vår tolkning av de huvudsakliga resultaten i denna rapport 

påverkas därmed inte av pandemirestriktionernas effekter och vi har därför valt 

att redovisa det senast tillgängliga året. 
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Utrikes födda är i större utsträckning sysselsatta i 
besöksnäringen än födda i Sverige 

I den första delen av rapportserien såg vi att en större andel personer med 

utländsk bakgrund och utrikes födda än personer med svensk bakgrund var 

sysselsatta i besöksnäringen. Skillnaden var större i vissa kategorier, som 

kategorierna bo, resa och äta. 

I Figur 1 visas utrikes och inrikes födda fördelat på om de som jobbar i 

besöksnäringen, övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet år 2020. De 

inrikes födda är totalt 3,9 miljoner människor, varav 405 000 arbetar i 

besöksnäringen. 

De utrikes födda är 998 000 personer varav 137 000 arbetar i besöksnäringen. 

Figur 1 Utrikes och inrikes födda förvärvsarbetande fördelat på var de jobbar 2020, besöksnäringen, 

övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet, antal 

 

I Figur 2 visas i stället andelarna av de utrikes och inrikes födda som är 

sysselsatta i besöksnäringen, övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet. Vi 

ser att de utrikes födda till större del är sysselsatta i både besöksnäringen och 

övriga tjänstesektorn än inrikes födda, och att en mindre andel är sysselsatt i 

övriga näringslivet. 14 procent av de utrikes födda var sysselsatta i 

besöksnäringen, medan motsvarande andel för de inrikes födda var 10 procent. 
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Figur 2 Utrikes och inrikes födda förvärvsarbetande fördelat på var de jobbar, i besöksnäringen, 

övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet, andelar 

 

För de som är sysselsatta i besöksnäringen finns det också skillnader mellan 

inrikes och utrikes födda avseende vilken del av besöksnäringen man arbetar i, 

som vi ser i Figur 3. 

De inrikes födda arbetar i stor utsträckning i handeln, 61 procent av de inrikes 

födda som är sysselsatta i besöksnäringen arbetar i kategorin handla, men 

endast 34 procent av de utrikes födda. Den största andelen av de utrikesfödda 

som är sysselsatta i besöksnäringen, 41 procent, arbetar i stället i kategorin äta 

där endast 15 procent av de inrikes födda arbetar. 

Figur 3 Utrikes och inrikes födda sysselsatta i besöksnäringen fördelat på vilken kategori i 

besöksnäringen de jobbar i, andelar 
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Inrikes födda har blivit färre i besöksnäringen 

I Figur 4 och Figur 5 nedan ser vi antalet inrikes och utrikes födda över tid 

fördelat på om de är sysselsatta i besöksnäringen, övriga tjänstesektorn eller 

övriga näringslivet.  Man kan se att antalet förvärvsarbetande födda utomlands 

har ökat mer än antalet förvärvsarbetande födda i Sverige under de senaste 

elva åren. Mest har de utrikes födda förvärvsarbetande ökat i övriga 

tjänstesektorn, där de blivit ungefär 277 500 personer fler mellan 2011 och 

2020.  

 

Man kan se en liten minskning i antalet sysselsatta i besöksnäringen mellan 

2019 och 2020 i båda grupperna, sannolikt till följd av restriktionerna som 

infördes under coronapandemin. Faktum är att det är färre inrikes födda som är 

sysselsatta i besöksnäringen 2020 jämfört med 2011, de minskar med ungefär 

6 800 personer. Mellan 2019 och 2020 har de minskat med cirka 31 700 

personer.  

Bland de utrikes födda ökar i stället de sysselsatta i besöksnäringen med 

42 600 personer under perioden 2011-2020. Detta trots att gruppen minskade 

med 10 800 personer mellan 2019 och 2020. 

Figur 4 Inrikes födda förvärvsarbetande 2011-2020 fördelat på var de jobbar, i besöksnäringen, 

övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet 
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Figur 5 Utrikes födda förvärvsarbetande 2011-2020 fördelat på var de jobbar, 

besöksnäringen. övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet 

 

Figur 6 och Figur 7 visar andelen av inrikes respektive utrikes födda som är 

sysselsatta i besöksnäringen, fördelat på kategorier, för år 2011–2020. Vi ser 

att andelarna har varit relativt stabila i båda grupperna och att förändringarna 

varit långsamma. Men det sista året, 2020, minskade andelen sysselsatta med 

1-2 procentenheter i kategorierna bo och resa för både inrikes och utrikes 

födda, samtidigt som andelen sysselsatta i kategorien handla ökade med tre 

procentenheter i båda grupperna. Antalet sysselsatta i kategorin äta minskade 

något för de inrikes födda men inte för de utrikes födda.  
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Figur 6 Andel inrikes födda sysselsatta i besöksnäringen 2011-2020 fördelat på kategori i 

besöksnäringen 

 

 

Figur 7 Andel utrikes födda sysselsatta i besöksnäringen 2011-2020 fördelat på kategori i 

besöksnäringen 
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Mer än hälften av de sysselsatta i besöksnäringen är 
födda i Asien eller Sovjetunionen 

Vi har studerat vilka länder de utrikes födda är födda i. I Figur 8 ser vi antalet 

som är sysselsatta i besöksnäringen, övriga tjänstesektorn och övriga 

näringslivet från olika grupper av länder. Vi ser att ungefär 70 000 personer 

födda i Asien och Sovjetunionen är sysselsatta i besöksnäringen. Det är den 

största utrikesfödda gruppen i besöksnäringen. I övriga tjänstesektorn och 

övriga näringslivet är Europa, Australien och okänt den största gruppen av 

länder (de med okänt födelseland är försumbart få). 

Figur 8 Antal utrikes födda fördelat på födelseland ( ländergruppper) och var de jobbar 2020, 

besöksnäringen, övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet 
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I Figur 9 ser vi i stället andelen personer födda i olika grupper av länder i de 

olika delarna av näringslivet. Mer än hälften av de sysselsatta i besöksnäringen 

är födda i Asien eller Sovjetunionen medan andelen är 29 procent i övriga 

näringslivet. Andelen födda i Nord- och Sydamerika är däremot ungefär lika stor 

i besöksnäringen, övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet, mellan 5 och 7 

procent. 

Figur 9 Andel utrikes födda fördelat på födelseland (ländergruppper) och på var de jobbar 2020, 

besöksnäringen, övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet 
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Tittar vi på de olika kategorierna inom besöksnäringen, som visas i  

Figur 10, ser vi vissa skillnader mellan kategorierna. Andelen födda i Asien och 

Sovjetunionen är särskilt stor i kategorin äta, där de utgör 60 procent av alla 

utrikes födda. I kategorin resa är det i stället en relativt stor andel, 17 procent, 

som är födda i Afrika. I kategorin göra är mer än hälften av de utrikes födda 

födda i Europa eller Australien. I kategorin göra är också en relativt stor andel 

av de utrikes födda födda i Nord- och Sydamerika. Kategorierna handla och bo 

har ganska lika fördelningar, med något större andel födda i Europa och 

Australien och något mindre andel födda i Asien och Sovjetunionen än 

besöksnäringen som helhet. 

Figur 10 Andel utrikes födda fördelat på födelseland (ländergruppper) sysselsatta i besöksnäringens 

kategorier 2020 

 

 
Enskilda länder 

Vi har även studerat de vanligaste födelseländerna för de utrikes födda i 

besöksnäringen, övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet, som listas i 

Tabell 2. Födelseländerna registreras (oftast) under det namn som de hade vid 

personens födelse, så ett visst landområde kan vara redovisat under flera olika 

namn. 

De vanligaste födelseländerna bland de utrikesfödda i besöksnäringen är Irak, 

Syrien, Turkiet, Iran och Thailand. Dessa länder är också vanliga födelseländer 

i övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet (bland de 20 vanligaste 

födelseländerna i både övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet). 
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Tabell 2 Vanligaste födelseländerna bland utrikes födda i besöksnäringen, övriga tjänstesektorn 

eller övriga näringslivet 2020 

 

  

Bransch eller kategori Land Antal födda i landet 

Besöksnäringen Irak 14 197 

 Syrien 12 069 

 Turkiet 9 191 

 Iran 6 201 

 Thailand 5 967 

 Afghanistan 5 047 

 Kina 3 995 

   

Övriga tjänstesektorn Irak 48 498 

 Syrien 39 448 

 Finland 32 215 

 Iran 31 649 

 Polen 29 689 

 Bosnien och 
Hercegovina 22 427 

 Jugoslavien 21 483 

   

Övriga näringslivet Polen 21 423 

 Finland 14 642 

 Bosnien och 
Hercegovina 13 436 

 Syrien 11 400 

 Irak 11 067 

 Jugoslavien 9 655 

 Iran 7 685 
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I Tabell 3 ser vi de vanligaste födelseländerna i besöksnäringens olika 

kategorier. Somalia är ett vanligt födelseland i kategorin göra och faktum är att 

det är fler sysselsatta med födelseland Somalia i kategorin göra än i de andra 

kategorierna i besöksnäringen tillsammans. I kategorin bo är många födda i 

Thailand, men flest personer som arbetar i besöksnäringen och är födda i 

Thailand återfinns i kategorin äta. Däremot är det flest personer födda i 

Filippinerna i kategorin bo av alla kategorierna i besöksnäringen 

De sju vanligaste födelseländerna totalt i besöksnäringen, Irak, Syrien, Turkiet, 

Iran, Thailand, Afghanistan och Kina är vanliga i alla besöksnäringens 

kategorier.  
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Tabell 3 Vanligaste födelseländerna bland utrikes födda i besöksnäringens kategorier 

 

Bransch eller kategori Land Antal födda i landet 

Bo Thailand 1 310 

 Filippinerna 630 

 Polen 599 

 Syrien 518 

 Irak 338 

   

Göra Finland 419 

 Syrien 340 

 Storbritannien 299 

 Irak 260 

 Polen 238 

   

Handla Irak 5 746 

 Syrien 4 247 

 Iran 2 435 

 Bosnien och 
Hercegovina 1 937 

 Polen 1 817 

   

Resa Irak 3 052 

 Iran 1 378 

 Somalia 1 350 

 Turkiet 817 

 Finland 735 

   

Äta Turkiet 6 644 

 Syrien 6 370 

 Irak 4 801 

 Thailand 3 192 

 Kina 2 950 



 

19  

De som haft etableringsersättning arbetar i högre 
utsträckning i besöksnäringen 

Enligt rapporten Integration – förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar 

2001–2020 3 från SCB är det vanligare med låga inkomster eller inga inkomster 

alls för flyktingar än för övriga utrikes födda och födda i Sverige. I en annan 

rapport från SCB, Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 

2010–2018 4 ser vi att arbetslösheten är högre och sysselsättningen lägre bland 

flyktingar jämfört med övriga utrikes födda och födda i Sverige. 

I vår första rapport i denna serie såg vi att besöksnäringen hade en stor andel 

sysselsatta som var unga, nya på arbetsmarknaden och som hade varit i 

Sverige en kort tid, i synnerhet i vissa kategorier. Att besöksnäringen är den 

första arbetsplatsen för många var tydligt. Vi vill därför studera besöksnäringens 

roll för flyktingar och deras insteg på den svenska arbetsmarknaden. 

Etableringsersättning är en ersättning man kan få om man är nyanländ flykting, 

kvotflykting eller skyddsbehövande, mellan 20 och 65 år och deltar i 

etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. Etableringsprogrammet består 

av individuellt utformade insatser och stöd, med syftet att individen ska lära sig 

svenska och hitta ett jobb. Etableringsprogrammet pågår i högst två år och har 

funnits sedan år 2010. 

Vi har tagit ut alla utrikes födda som var förvärvsarbetande år 2020 och som 

någon gång fått etableringsersättning och sett vilken bransch de var sysselsatta 

i 2020, totalt 86 400 personer. I Figur 11 ser vi hur stor andel av dessa som 

arbetar i besöksnäringen, övriga tjänstesektorn och övriga näringslivet år 2020. 

 Om vi jämför med Figur 2 ser vi att bland dem som någon gång fått 

etableringsersättning är det en större andel som år 2020 är sysselsatta inom 

besöksnäringen än bland samtliga utrikes födda, 17 procent jämfört med 14 

procent i hela gruppen utrikes födda. Även i övriga tjänstesektorn återfinns en 

större andel av de som haft etableringsersättning som är sysselsatta än av alla 

utrikes födda. 67 procent av de förvärvsarbetande som haft 

etableringsersättning var sysselsatta i övriga tjänstesektorn, att jämföra med 65 

procent av alla utrikes födda förvärvsarbetande. 

  

 
3 Rapporten kan hämtas på SCB:s hemsida.  
4 Rapporten kan hämtas på SCB:s hemsida.  

https://www.scb.se/contentassets/9f6468fdedd64a01ad44ccf16e52fd96/le0105_2022a01_br_be57br2202.pdf
https://www.scb.se/contentassets/aed279a514e44e36aa871c0bfd531a42/am0401_2019a01_sm_am110sm1901.pdf
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Figur 11 Utrikes födda som någon gång fått etableringsersättning fördelat på var de jobbar, 

besöksnäringen. övriga tjänstesektorn eller övriga näringslivet 

 

Många som haft etableringsersättning börjar jobba i 
kategorin äta 

Vi har studerat vilken bransch de flyktingar som kommer i arbete börjar jobba i. 

Vi har tagit ut alla som fått etableringsersättning och tittat på vilket som är det 

sista året de fått etableringsersättning. Sedan har vi sett vilken bransch som de 

är sysselsatta i året efter. En relativt stor andel, ungefär 66 procent totalt sett, är 

inte sysselsatta året direkt efter det sista året de fått etableringsersättning. 

I Figur 12 ser vi att antalet som fått etableringsersättning har ökat i och med att 

antalet flyktingar med uppehållstillstånd har ökat.  Vi ser också att antalet som 

får en sysselsättning minskade år 2020, sannolikt på grund av 

pandemirestriktionerna. Mellan år 2016 och år 2019 var cirka 10 procent av de 

som fått etableringsersättning sista gången året innan sysselsatta i 

besöksnäringen. År 2020 hade motsvarande andel minskat till 8 procent. 

  



 

21  

Figur 12 Utrikes födda året efter avslutad etableringsersättning, fördelat på var de är sysselsatta   

(besöksnäringen, övriga tjänstesektorn, övriga näringslivet eller ej sysselsatta) 

 

I Figur 13 ser vi de som är sysselsatta i besöksnäringen året efter avslutad 

etableringsersättning. De flesta som blir sysselsatta i besöksnäringen arbetar i 

kategori äta följt av kategori handla och bo. Av de som fick etableringsersättning 

sista gången mellan år 2014 och år 2019 har 65 400 kommit i sysselsättning 

året efter, varav 13 300 i besöksnäringen och mer än hälften av dem, 7 800 

personer, i kategorin äta. 

Antalet sysselsatta som året innan avslutat en period med etableringsersättning 

minskade för alla kategorier under år 2020. Mest minskade antalet i 

kategorierna äta och bo. 

Figur 13 Utrikes födda som arbetar i besöksnäringen året efter avslutad etableringsersättning 

fördelat på kategori 
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Färre arbetar i besöksnäringen fem år efter 
etableringsersättning 

Vi har tagit ut de som fick etableringsersättning för sista gången år 2015 och 

visar i Figur 14 antalet sysselsatta i denna grupp ett år senare och fem år 

senare (alltså år 2016 och år 2020) fördelat på var de arbetar. Vi ser att fler är 

sysselsatta efter fem år än efter ett år och att fler arbetar i övriga tjänstesektorn 

och övriga näringslivet efter fem år än efter ett år. Däremot är det färre som 

arbetar i besöksnäringen efter fem år än efter ett år. Ungefär 1 500 personer 

som fick etableringsersättning sista gången 2015 började arbeta i 

besöksnäringen året efter. Efter fem år, 2020, var det 1100 personer i denna 

grupp, alltså 400 personer färre. Vi har även undersökt mönstret för de som fick 

etableringsersättning sista gången år 2014, och undersökt var de arbetat år 

2015 och år 2019. När man studerar förändringar av grupper mellan år blir 

effekten av pandemirestriktionerna mer påtaglig, men i detta fall är mönstret 

mycket likartat. 

 

Figur 14 Utrikes födda som fått etableringsersättning sista gången 2015 efter sysselsättning ett år 

senare (2016) och fem år senare (2020) 

 

I Figur 15 har vi studerat de sysselsatta i besöksnäringen ett år och fem år efter 

sista gången personerna fått etableringsersättning. Vi ser att det är stora 

skillnader i var personerna arbetar efter ett, respektive fem år. I kategori äta är 

det bara drygt hälften så många som är sysselsatta efter fem år som ett år efter 

avslutad etableringsersättning. Även i bo minskar antalet sysselsatta i denna 

grupp mellan ett och fem år efter avslutad etableringsersättning. Antalet 

sysselsatta i kategorin resa har däremot mer än fördubblas från ett år till fem år 

efter avslutad etableringsersättning. Även antalet sysselsatta i handeln ökar 

mellan ett och fem år efter avslutad period med etableringsersättning. 
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Figur 15 Utrikes födda som fått etableringsersättning sista gången 2015 och som arbetar i 

besöksnäringen ett år senare (2016) respektive fem år (2019) senare uppdelat på kategori 

 

När man studerar förändringar av grupper mellan år blir effekten av 

pandemirestriktionerna mer påtaglig. Utvecklingen av personer med 

etableringsersättning som börjar arbeta i besöksnäringen är något annorlunda 

om man i stället visar förändringen för dem som fick etableringsersättning 2014 

och som arbetade i besöksnäringen ett år respektive fem år senare fördelat på 

kategorier. Det sista året avser då 2019 i stället för 2020. Vi visar dessa i Figur 

16.  

Om vi jämför Figur 15 och Figur 16 ser vi att antalet sysselsatta i kategorin bo 

inte minskar mellan ett och fem år efter avslutad etableringsersättning för de 

som fick etableringsersättning sista året 2014, vilket den däremot gör för de 

som fick etableringsersättning sista året 2015. 

 

I kategorin resa är ökningen av antalet sysselsatta mellan ett och fem år efter 

avslutad etableringsersättning mer påtaglig för de som fick etableringsersättning 

sista året 2014 jämfört med 2015. Vi vet att kategorierna bo och resa hade den 

största minskningen av sysselsatta mellan år 2019 och år 2020 av alla 

kategorier, vilket kan förklara en del av dessa skillnader. Men man ska också 

vara medveten om att de som fick etableringsersättning sista gången år 2014 

var 8 900 personer, medan de som fick etableringsersättning sista gången år 

2015 var 15 100 personer, med andra ord är det stor skillnad i storlek på 

grupperna och det kan även finnas andra strukturella skillnader mellan dem. 
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Figur 16 Utrikes födda som fått etableringsersättning sista gången 2014 och som arbetar i 

besöksnäringen ett år senare (2015) respektive fem år senare (2019) uppdelat på kategori 
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Besöksnäringens SNI2007-koder 

Följande SNI2007 ingår i turismbranscherna 

SNI2007-koder som ingår i kategorin bo 

Logiverksamhet  

5510 Hotellverksamhet 

5520 Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering 

5530 Campingplatsverksamhet 

 

SNI2007-koder som ingår i kategorin göra  

Kultur och nöje 

9001 Artistisk verksamhet 

9002 Stödtjänster till artistisk verksamhet 

9004 Drift av teatrar, konserthus o.d. 

9102 Museiverksamhet 

9103 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter 

9104 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 

 

Sport och fritid 

9311 Drift av sportanläggningar 

9321 Nöjes- och temaparksverksamhet 

9329 Övrig fritids- och nöjesverksamhet 
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SNI2007-koder som ingår i kategorin handla 

Dagligvaruhandeln 

4711 Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak 

4719 Annan detaljhandel med brett sortiment 

4721 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker 

4722 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier 

4723 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur 

4724 Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer 

4725 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker 

4726 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror 

4729 Annan specialiserad butikshandel med livsmedel 

 

Drivmedelshandel 

4730 Specialiserad detaljhandel med drivmedel 

 

Sällanköpsvaruhandel 

4741 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel 

4742 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning 

4743 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning 

4751 Specialiserad butikshandel med textilier 

4752 Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas 

4753 Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier 

4754 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och 
hushållsapparater 

4759 Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar 

4761 Specialiserad butikshandel med böcker 

4762 Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror 

4763 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för 
musik och bild 

4764 Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar 

4765 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker 
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4771 Specialiserad butikshandel med kläder 

4772 Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror 

4773 Apotekshandel 

4774 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar 

4775 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar 

4776 Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och 
gödselmedel samt små sällskapsdjur 

4777 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken 

4778 Annan specialiserad butikshandel med nya varor 

4779 Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor 

4781 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak 

4782 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon 

4789 Torg- och marknadshandel med övriga varor 

4791 Postorderhandel och detaljhandel på Internet 

4799 Övrig detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad 

 

SNI2007-koder som ingår i kategorin resa  

Järnvägstransport 

4910 Järnvägstransport, passagerartrafik 

 
Vägtransport 

4932 Taxitrafik 

4939 Annan landtransport av passagerare 

 
Sjöfart 

5010 Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik 

5030 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik 

 

Lufttransport 

5110 Lufttransport, passagerartrafik 
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Uthyrning och leasing av motorfordon 

7711 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon 

7712 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon 

7721 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning 

 
Resebyrå- och researrangörsverksamhet 

7911 Resebyråverksamhet 

7912 Researrangemang 

7990 Turist- och bokningsservice 

 
SNI2007-koder som ingår i kategorin äta  

Restaurang och caféverksamhet 

5610 Restaurangverksamhet 

 

 


