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Förord
Coronapandemin har fått stora konsekvenser på ekonomin och besöksnäringen har
drabbats mycket hårt. Pandemin och krisen har slagit direkt mot tjänstesektorn, där
merparten av turismkonsumtionen återfinns. Hotell- och logiverksamhet, som står för
drygt 20 procent av den sammanlagda turismomsättningen i Sverige, har tappat en stor
del av sina intäkter på grund av den hastigt fallande efterfrågan som följde av pandemin
och införda restriktioner. Varsel och konkurser i branschen ökade tydligt redan under
pandemins första månader. Branschens återhämtning är beroende inte bara av hur snart
man kan få smittan under kontroll utan också av hur turism och resande påverkas på
längre sikt till följd av eventuellt förändrade konsumentbeteenden. De långvariga
effekterna på branschen bedöms kunna bli omfattande.

Den här rapporten syftar till att beskriva den påverkan som coronapandemin har fått på
hotell- och logiverksamhet i Sverige. Analysen tar fasta på den förändrade efterfrågan och
de effekter som uppstått på utbudssidan. Förändringar i efterfrågan beskrivs i huvudsak
med hjälp av inkvarteringsstatistik, som mäter gästnätter på kommersiella
boendeanläggningar i Sverige. Effekterna på utbudssidan studeras genom statistik över
logiintäkter, varselstatistik, statistik om konkurser och statistik om korttidspermittering.
Rapporten innehåller även en framåtblickande analys med antaganden om framtida
utveckling för turism och resande. Förhoppningen är att rapporten ska fungera som ett
kunskapsunderlag för utveckling av policyförslag och riktade insatser för näringens
återhämtning.
Rapporten har utarbetats av Abboud Ado och Sofi Sjöberg på Tillväxtverkets analysenhet.

Anna Johansson

Avdelningschef Kunskapsutveckling
Tillväxtverket
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Sammanfattning
Positiv utveckling historiskt för turism och resande i Sverige
Turism och resande har under en lång tid, före coronautbrottet, haft en positiv utveckling i
både Sverige och internationellt. I Sverige har turismen gett ett stabilt bidrag till BNP på
runt 2 till 2,5 procent per år. Under 2019 uppgick turismkonsumtionen i Sverige till drygt
300 miljarder kronor och sysselsatte omkring 125 000 personer. Under de senaste 10
åren har gästnätter på kommersiella boendeanläggningar runt om i Sverige ökat med 30
procent till drygt 67 miljoner 2019.
Gästnätterna minskade med 43 procent under perioden mars till augusti 2020

Coronautbrottet i Europa i mars 2020 fick en direkt och mycket stor påverkan på
turismsektorn och efterfrågan inom hotell- och logiverksamhet i Sverige. I mars 2020
började omfattande restriktioner införas för icke nödvändiga resor till EU och även för
resande inom och mellan de europeiska länderna, med stora konsekvenser för
utvecklingen för gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige. Totalt under
pandemins första sex månader, perioden mars till och med augusti 2020, har antalet
gästnätter minskat med 43 procent jämfört med samma period i fjol. En viss återhämtning
registrerades under juli och augusti. Den främsta förklaringen till det var att svenska
gästnätter hade en relativt stark återhämtning, vilket sannolikt berodde på att många
svenskar i år semestrade i Sverige istället för att förlägga sommarsemestern utomlands.
Utländska gästnätter i Sverige minskade med 84 procent jämfört med samma period 2019.
Gästnätter från Norge som är Sveriges största utlandsmarknad för kommersiellt boende
minskade med 94 procent under perioden mars till och med augusti 2020 jämfört med
fjolåret.
Stora regionala variationer

Utvecklingen under pandemins första sex månader skiljer mycket mellan olika regioner. I
Stockholms län var minskningen störst med 66 procent färre gästnätter jämfört med
fjolåret. I Kronobergs län som normalt sett har en stor andel utländska gästnätter under
sommarmånaderna minskade gästnätterna totalt med 49 procent. I Värmlands län och
Västra Götaland län minskade gästnätterna med 48 procent vardera, starkt påverkade av
det minskade antalet besökare från Norge. I Norrbottens län där gästnätterna också
minskade med 48 procent påverkades utvecklingen också starkt av det minskade antalet
utländska besökare. Gävleborgs-, Västmanlands- och Hallands län har i jämförelse klarat
sig bäst under krisens första 6 månader med minskningar på omkring 20 procent. Ett
återkommande mönster för utvecklingen under coronapandemin är också stora skillnader
inom regionen där exempelvis kustkommuner under sommaren generellt har haft en mer
positiv utveckling medan inlandskommuner sett en sämre utveckling.

Hotell och vandrarhem har tappat runt hälften av sin normala efterfrågan
Hotell och vandrarhem har tappat omkring hälften av sin normala efterfrågan, och är de
anläggningstyper som drabbats hårdast i jämförelse. Båda anläggningstyperna har en
relativt stor andel av gästnätter från utländska besökare i storstadsregionerna, vilka under
pandemin har minskat kraftigt. Campinganläggningar har, givet omständigheterna, klarat
sig bättre, framför allt tack vare en stor inhemsk efterfrågan under sommarmånaderna.
Många campinganläggningar är också belägna i naturnära miljö som sannolikt har
uppfattats medföra mindre risk för smittspridning.
10 miljarder i förlorade logiintäkter
Under perioden mars till augusti 2020 har de kommersiella boendeanläggningarna
förlorat närmare 10 miljarder i logiintäkter, motsvarande 55 procents minskning, jämfört
med samma period 2019. Minskningen av logiintäkterna blev som störst under maj med
77 procent eller 2,3 miljarder kronor. Sett till anläggningstyper drabbades hotellen
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hårdast och förlorade under perioden mars till augusti 61 procent eller 8,7 miljarder i
logiintäkter jämfört med fjolåret. Vandrarhem har under samma period förlorat närmare
hälften av sina logiintäkter, motsvarande 370 miljoner kronor.
10 000 anställda inom hotell och logi har varslats om uppsägning

Den snabbt minskade efterfrågan på kommersiellt boende har fört med sig att företag
inom hotell- och logiversamhet sett sig tvungna att skära ner på kostnader och reducera
antalet anställda för att kompensera för de förlorade intäkterna. Under perioden mars till
augusti 2020 varslades närmare 10 000 personer inom hotell- och logiverksamhet.
Varslen kom tidigt och mars var den månad då flest personer inom branschen varslades
om uppsägning, drygt 8 200 personer, vilket motsvarade 20 procent av det totala antalet
varslade personer under månaden. Varsel inom hotell- och logiverksamhet ledde också till
uppsägning i större utsträckning än i övriga branscher. Data för hotell- och
restaurangbranschen sammantaget visar att av de som blev varslade under mars och april
2020, hade 68 procent blivit uppsagda tre månader senare, att jämföra med 56 procent för
näringslivet totalt.
45 företag verksamma inom hotell- och logiverksamhet sattes i konkurs
Under perioden mars till augusti 2020 hade 3 900 företag verksamma inom näringslivet
med sammanlagt över 14 450 anställda försatts i konkurs. Jämfört med motsvarande
period 2019 ökade antalet företagskonkurser med 5 procent och de anställda som
berördes av konkurserna med 31 procent. Hotell- och logiverksamhet drabbades hårdare
än andra branscher. Under perioden försattes 45 företag verksamma inom hotell- och
logiverksamhet i konkurs, vilket var 3,5 gånger mer än 2019 och utgjorde 1,2 procent av
det totala antalet företag som försattes i konkurs, detta i relation till att hotell- och
logiföretag utgör 0,5 procent av företagen totalt. Samtidigt utgör konkurser en mindre del
av företagsnedläggningarna. Det flesta nedläggningar sker utan ett konkursförfarande
vilket betyder att långt fler företag än de som syns i statistiken över konkurser kan ha
tvingats att lägga ned under den pågående coronakrisen.
1 miljard i beviljat permitteringsstöd till hotell och logi

För att skydda jobb och inkomster och minska osäkerheten för företagen under pågående
virusutbrott har regeringens särskilda krispaket bland annat gett arbetsgivarna
möjligheten att korttidspermittera sina anställda. Sedan utbrottet av coronapandemin
fram till och med augusti 2020 hade närmare 70 300 ansökningar från företag i Sverige
om permittering för drygt 578 000 anställda beviljats. Det sammanlagda beviljade
beloppet för perioden uppgår till 28,6 miljarder kronor. Företag inom hotell- och
logiverksamhet ansökte om korttidspermittering i större utsträckning än företag inom
andra branscher. 1 570 ansökningar från hotell- och logiföretag, gällande cirka 21 800
anställda har beviljats, vilket motsvarar 3,8 procent av det totala antalet anställda som
omfattades av ansökningarna. Det sammanlagda beviljade beloppet för hotell- och
logiverksamhet uppgick fram till augusti 2020 till närmare 1 miljard kronor, motsvarande
3,4 procent av det totala beviljade beloppet för alla ansökta företag.

Utvecklingen framåt
Sverige och Europa befinner sig nu i en andra våg av smittspridning, vilket många
befarade men kanske ändå inte riktigt förväntade sig skulle komma. Förhoppningen var
att ekonomin skulle börja återgå till det normala under hösten 2020. Med dagens
utveckling kanske ett mer troligt scenario är en återhämtning till sommaren 2021, då
spridningen av viruset förhoppningsvis successivt kommit under kontroll i takt med att ett
eller flera vaccin då sannolikt finns tillgängliga på marknaden. Pandemin kommer att
påverka turism och besöksnäring både på kort sikt och på lång sikt, dels i den akuta
krisfasen med direkta effekter på ekonomi, företag och sysselsättning, dels på längre sikt
7/45

då pandemin också fungerar som en katalysator för en redan påbörjad
omvandlingsprocess inom flera områden i näringsliv och samhälle med bäring på turism
och resande.

Hotell och logi förväntas halvera intäkterna under 2020
Efterfrågan på inkvartering för utländska besökare, inhemskt tjänsteresande, och privat
inhemskt resande förväntas bli fortsatt låg under hösten 2020. För helåret 2020 beräknas
de kommersiella boendeanläggningarna att tappa omkring 25 miljoner gästnätter,
motsvarande en minskning på 35 till 40 procent, jämfört med 2019. Logiintäkter förväntas
minska med omkring 50 procent eller drygt 15 miljarder under 2020. Den relativa
förlusten av logiintäkter beräknas bli större än den relativa nedgången för gästnätter för
helåret 2020 eftersom även den genomsnittliga intäkten per gästnatt under krisen har
minskat för alla anläggningstyper. Fortsätter pandemin in på 2021 riskerar fler företag
konkurs eller nedläggning med ökad arbetslöshet inom hotell- och logiverksamhet som
både erbjuder många ingångsjobb och i hög grad i sysselsätter unga och personer med
utländsk bakgrund.

Minskat affärsresande som ett resultat av fler digitala möten
Rapporten belyser också några av de långsiktiga effekter som coronapandemin kan
förmodas få på turism och besöksnäring. Analysen har inte ambitionen att vara
fullständigt uttömmande och är till sin natur mer spekulativ och saknar delvis samma
förankring i statistik eller annan typ av faktaunderlag som övriga delar av rapporten har.
Ett område där coronapandemin bedöms kunna få mer långsiktig påverkan på
utvecklingen är exempelvis inom affärsresandet. Digitaliseringen av vårt samhälle har
pågått länge men det är inte förrän nu som vi börjat nyttja den fulla potentialen i tekniken
för att möjliggöra distansarbete, med konsekvensen att affärsresandet förmodas minska
på lång sikt. Detta berör både inhemsk och internationell mötesverksamhet, där hotelloch konferensverksamhet kommer bli särskilt påverkade.

Delningsekonomin och ökad efterfrågan på enskilt boende
Det privata resandet baseras på en annan logik där vi ser att efterfrågan på
resekonsumtion på sikt sannolikt inte kommer att minska. Däremot kan resandet förändas
vad gäller form och innehåll. Ett identifierat område handlar vilken typ av boende som
kommer efterfrågas i framtiden. Gästnätter på kommersiellt förmedlade privata stugor
och lägenheter ökade kraftigt under sommaren. Detta kan ses i ljuset av en utveckling som
är en del av en större trend av mer individualiserade resor och unika upplevelser och
boenden, där delandeekonomin och användningen av plattformar som Airbnb för att
tillgängliggöra privat outnyttjad boendekapacitet växte starkt redan innan krisen. En trolig
utveckling är att detta är en trend som förstärkts under och av pandemin och på sikt tar en
allt större del av marknaden.
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Inledning

Övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i Sverige har genom åren haft en
stabil ökning med en utvecklingstakt på 2 till 3 procent per år. I samband
coronapandemins utbrott har utvecklingen vänt och samtliga anläggningstyper
registrerade stora minskningar av gästnätter med stort intäktstapp som följd.

Föreliggande rapport syftar till att beskriva effekterna som pandemin haft på efterfrågan
och utbud inom hotell- och logiverksamhet i Sverige.

Analysen baseras primärt på inkvarteringsstatistik som mäter gästnätter på kommersiella
boendeanläggningar i Sverige. Inkvarteringsstatistik produceras av SCB på uppdrag av
Tillväxtverket och är en totalundersökning på producentsidan, med drygt 4 000
anläggningar som månadsvis rapporterar in data om gästnätter, logiintäkt, kapacitet,
beläggning samt uppgift om gästens hemland. De anläggningstyper som ingår är hotell,
stugbyar, vandrarhem, camping samt kommersiellt förmedlade privata stugor och
lägenheter i Sverige. Boende hos släkt och vänner samt delar av det boende som
tillgängliggörs via delningsekonomin, exempelvis Airbnb ingår inte i
inkvarteringsstatistiken.

Andra statistikkällor som används i rapporten är Tillväxtverkets statistik om
korttidspermittering, Transportstyrelsens passagerarstatistik, Tillväxtanalys statistik om
konkurser samt Arbetsförmedlingens varselstatistik.
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2

Historisk utveckling hotell och logi

Växande turism och resande i Sverige och internationellt fram till
coronautbrottet
Fram till coronautbrottet i början av 2020 följde utvecklingen i Sverige en internationell
trend med stadigt ökande turism och resande. Under den senaste 10-årsperioden har
antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige ökat med närmare 30
procent och uppgick år 2019 till drygt 67 miljoner.

Figur 2.1 Antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige per månad, totalt samt
efter nationalitet. År 2010–2019.
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Källa: Tillväxtverket

I figur 2.2 syns utvecklingen för svenska och utländska gästnätter sedan år 2010. Antalet
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige låg på ungefär samma nivåer
under 2010 till 2013. I mitten av 2013 började antalet gästnätter, såväl svenska som
utländska, stadigt öka och i slutet av 2015 hade gästnätterna ökat med 15 procent jämfört
med 2010. Ökningen har sedan dess fortsatt varje år, med en högre ökning av utländska
gästnätter. År 2019 hade det totala antalet gästnätter ökat med 29 procent jämfört med år
2010, de svenska med 26 procent och utländska 1 med 36 procent.

1

Exklusive nationalitet okänd. I statistiken över gästnätter ingår gästnätter där gästens nationalitet är okänd. Dessa har
historiskt redovisats i posten för utländska gästnätter. En betydande del av dessa kan vara svenska gästnätter och därför
har vi valt i rapporten att redovisa utländska gästnätter exklusive nationalitet okänd.

10/45

Figur 2.2 Utveckling av antal gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, totalt
samt efter nationalitet. År 2010–2019. Index (2010=100).
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Utvecklingen i Sverige i linje med flera jämförbara länder

Utvecklingen i Sverige ligger i linje med våra nordiska grannländer, Tyskland samt
Spanien med en genomsnittlig ökningstakt mellan 2 och 3 procent per år under den
senaste tioårsperioden. I Danmark har det sammanlagda gästnätterna för hotell, stugbyar,
vandrarhem och camping ökat med 26 procent sedan 2010, i Norge med 23 procent och i
Finland med 20 procent. Utvecklingen i Sverige var under samma period, baserat på
motsvarande anläggningstyper, en ökning med 32 procent. I Tyskland registrerades under
2019 en ökning med 34 procent jämfört med 2010 och i Spanien har gästnätterna ökad
med 28 procent sedan 2010. Ett land som har haft en mycket stark utveckling vad gäller
gästnätter är Island, sedan 2010 har gästnätterna nästan tredubblats. Även Storbritannien
och Nederländerna har sedan 2010 haft en stark utveckling. I Storbritannien har
gästnätterna ökat med 43 procent och i Nederländerna med 45 procent sedan 2010.
Figur 2.3 Utveckling av antal gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Sverige,
nordiska länder samt ett antal utvalda europeiska länder. År 2010–2019. Index (2010=100).
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Gästnätter på hotell har ökat mest de senaste 10 åren

De anläggningstyper som rapporterar in statistik till inkvarteringsstatistiken är indelade i
5 olika kategorier: hotell, stugbyar, vandrarhem, camping samt kommersiellt förmedlade
privata stugor och lägenheter (SoL). De flesta gästnätter på kommersiella
boendeanläggningar i Sverige tillbringas på hotell, som under de senaste 5 åren haft en
genomsnittlig andel på omkring 60 procent av gästnätterna totalt. 75 procent av
övernattningarna görs av svenska besökare och resterande 25 procent av utländska.

Figur 2.4 Andel gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige efter anläggningstyp.
Genomsnitt för åren 2015–2019.
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Gästnätterna på hotell har under den senaste 10-årsperioden haft den starkaste
utvecklingen av alla anläggningstyper och hade i slutet av år 2019 ökat med 45 procent
jämfört med år 2010. De svenska gästnätterna på hotell har ökat med 41 procent medan
de utländska gästnätterna har ökat med 56 procent.

Figur 2.5 Utveckling av antal gästnätter för hotell i Sverige, totalt samt efter nationalitet. År
2010–2019. Index (2010=100).
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Utveckling för övriga anläggningstyper sedan 2010
Camping, som är den näst vanligaste boendeformen, har också haft en positiv utveckling
med en ökning på 17 procent sedan 2010. De utländska gästnätterna har ökat snabbare än
de svenska och hade 2019 ökat med 25 procent sedan 2010.

Stugbyar har haft en varierande utveckling och på totalen gått plus minus noll sedan
2010. De svenska gästnätterna har följt samma utveckling som gästnätterna totalt medan
de utländska gästnätterna i slutet på 2019 har minskat med 10 procent jämfört med år
2010.

Vandrarhem har haft en klart starkare utveckling för utländska gästnätter, som ökat med
73 procent sedan 2010, än för svenska som ökat med 8 procent. Totalt har gästnätterna på
vandrarhem ökat med 23 procent sedan 2010.

Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) är den enda
boendeform som har haft en negativ utveckling under den senaste 10-årsperoden, med en
minskning på 7 procent jämfört med 2010. Tappet ser ungefär lika ut för svenska och
utländska gästnätter, dock med en stor minskning för de svenska särskilt under 2018
(minus 10 procent jmf med 2010). SoL är den boendeform som har högst andel utländska
gästnätter, i genomsnitt 35 procent.
Figur 2.6 Utveckling av gästnätter för stugbyar, vandrahem, camping samt kommersiellt
förmedlade privata stugor och lägenheter, totalt samt efter nationalitet. År 2010–2019. Index
(2010=100).

Källa: Tillväxtverket

Hälften av övernattningarna sker under sommarmånaderna
Fördelat över året registreras omkring 45 procent av gästnätterna, samtliga
anläggningstyper, under sommarsäsongen juni till augusti. Störst andel har juli med ett
genomsnitt på 20 procent av årets samtliga gästnätter. November och december har den
lägsta andelen med ungefär 5 procent vardera. Under sommarsäsongen utgör utländska
gästnätter upp till 30 procent medan andelen ligger på cirka 25 procent under maj,
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september och oktober. De övriga månaderna har andelar för utländska gästnätter som
ligger på drygt 20 procent.

Figur 2.7 Genomsnittligt antal gästnätter under åren 2015–2019 för samtliga anläggningstyper i
Sverige, per månad och nationalitet.

Procentsatserna anger andel av årets sammanlagda gästnätter för respektive månad
Källa: Tillväxtverket

Säsongsrelaterad efterfrågan på olika anläggningstyper
Sett till gästnätternas fördelning över året har campinganläggningarna sin högsäsong
under sommarmånaderna med början redan i maj. Under juli har camping en större andel
av det totala antalet gästnätter än hotellen. Västra Götalands län och Kronobergs län är
särskilt campingintensiva. Kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt
stugbyar har istället sin högsäsong under vintermånaderna, främst koncentrerade till
fjälldestinationer. Vandrarhem har en stadig andel av gästnätterna under hela året på runt
5 procent, relativt jämnt fördelat över landet. Även hotellen har en relativt jämn
fördelning över året, men med en nedgång under sommaren som främst förklaras av att
affärsresor och konferenser generellt minskar under den perioden.
Figur 2.8 Andel gästnätter per anläggningstyp och månad, genomsnitt för 2015–2019.
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Utrikes ankomster med flyg har ökat med 49 procent sedan 2010
Ökningen av gästnätter i Sverige under den senaste 10-årsperioden har delvis drivits av en
generell trend med ett ökat internationellt resande. I en rapport från 2013 visar statistik
från Transportstyrelsen att utrikestrafiken med flyg till Sverige i ökat med i genomsnitt 5
procent per år mellan 1974 och 2011. 2 Under den senaste 10-årsperioden visar statistik
från Transportstyrelsen att utrikes ankomster med flyg ökat med 49 procent. Under
samma period har utländska gästnätterna ökat med 36 procent. I jämförelsen ska man
komma ihåg dels att svenska passagerare utgör en betydande del av utrikes ankomster,
dels att alla utländska flygpassagerare inte bor på kommersiella boendeanläggningar
under sin vistelse i Sverige, exempelvis dagbesökare, besökare som bor hos släkt och
vänner, samt lösningar med Airbnb.
Figur 2.9 Utveckling utrikes ankomster med flyg samt utländska gästnätter, 2010–2019,
Index 100 = 2010
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Utveckling under pandemin

Coronautbrottet
Den 30 januari 2020 utlyste Världshälsoorganisationen, WHO, globalt nödläge med
anledning av virusutbrottet i Wuhan, Kina. Den 11 mars klassades covid-19 som en
pandemi efter att viruset spridits vidare ut i världen med stora utbrott i bland annat
Italien och Iran. En av de första åtgärderna som infördes i samband med
pandemiklassningen var att flygbolag stoppade resor till och från Kina. Den 17 mars
beslutade EU att stänga sin yttre gräns enligt kommissionens rekommendation för att
begränsa icke nödvändiga resor till EU. I slutet av mars var nästan hälften av världens
befolkning i karantän. Över tre miljarder människor var ombedda att stanna hemma 3. I
Sverige och i resten av världen fick detta omedelbara konsekvenser på turismsektorn där
efterfrågan nästan helt upphörde inom loppet av ett par veckor.

Vad hände när?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3
4

31 december 2019 – Det första fallet av sars-cov-2 rapporteras i Wuhan, Kina
30 januari 2020 – WHO utlyser globalt nödläge med anledning av virusutbrottet
31 januari – Det första fallet av covid-19 bekräftas i Sverige
24 februari – Spridningen av det nya coronaviruset når en ny nivå när över 150 personer insjuknar i Italien.
24 februari - 1 mars - Sportlovsvecka i Stockholm
1 - 6 mars – Antalet smittade i stockholmsregionen ökar kraftigt
10 mars – Folkhälsomyndigheten höjer risknivån för smittspridning i Sverige till mycket hög. Regeringen inför
inreseförbud (förutom EU-medborgare och medborgare i Schengenländerna)
11 mars - WHO deklarerar covid-19 som en pandemi
14 mars – Den svenska regeringen avråder från icke-nödvändiga resor utomlands
17 mars – EU stänger sin yttre gräns enligt kommissionens rekommendation för att begränsa icke nödvändiga
resor till EU. 4
19 mars – Den svenska regeringen avråder från icke-nödvändiga helgresor och andra resor inom Sverige
26 mars - Stockholms län – dag noll: antalet allvarligt sjuka börjar öka mycket snabbt
11 juni EU-länderna antar en strategi för att gradvis lätta på restriktionerna.
13 juni – Regeringens avrådan om icke-nödvändiga resor inom Sverige hävs
Juli, augusti – Smittspridningen avtar. Sverige häver successivt reserestriktioner till bland annat EU-länder
6 augusti - EU-länderna böra börja avskaffa reserestriktionerna vid de yttre gränserna för personer bosatta i
ett antal länder utanför EU
12 augusti - Den norska regeringen ”rödmarkerar” flera regioner i Sverige med hög smittspridning
Oktober 2020 – Smittspridningen ökar på nytt i Europa, nya nationella och lokala restriktioner för resor
November 2020 – Nya nedstängningar i Europa. Läget beskrivs som mycket allvarligt.
9 november – Pfizer meddelar att de sannolikt kan lansera ett fungerande vaccin 2021

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/detta-har-hant-corona-viruset-i-kina

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-duringcoronavirus-pandemic_sv#reserestriktioner
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Utvecklingen i Sverige
I Sverige ökade antalet smittade snabbt i Stockholms län i början av mars, efter att många
återvänt från sportlovsresor till Italien och Österrike. Den 26 mars började Stockholms län
enligt Folkhälsomyndigheten närma sig dag noll, det vill säga den dag när antalet allvarligt
sjuka börjar öka mycket snabbt. 5 Under april och maj ökade antalet inrapporterade
dödsfall avsevärt snabbare i Sverige än i våra nordiska grannländer, där information om
utvecklingen i Sverige mottogs med oro. Utvecklingen i Sverige påverkade
besöksströmmar, både inom och till Sverige. Norge, Danmark och Finland införde skarpa
restriktioner för resor till Sverige. Inom Sverige betraktades Stockholm till en början som
landets epicentrum, men snart kom rapporter om ökande smittspridning även från andra
destinationer exempelvis fjällen och från västkusten.

Ankomster med flyg minskade med 98 procent i april 2020

Ett av de kanske mest uppmärksammade exemplen på hur pandemin drabbade
turismsektorn sågs inledningsvis inom luftfarten där media rapporterade om tusentals
plan som från ena dagen till nästa blev stående på marken. Statistik över antalet
passagerare på inrikes- och utrikesflyg till Sverige uppvisar ett tvärt hack i kurvan i
samband med införandet av olika reserestriktioner från och med mars 2020. I april 2020
då effekterna av restriktionerna slog igenom fullt ut registrerades endast 24 000 utrikes
ankomster på Swedavias flygplatser, att jämföra med 1,1 miljoner under samma månad
2019 vilket motsvarar en minskning med 98 procent.

Minskningen på inrikesflyget var lika stor och samma låga efterfrågan fortsatte sedan
under maj och juni för både inrikes- och utrikesflyg. En svag återhämtning för inrikesflyget
registrerades från och med juli, även om minskningen av antalet passagerare fortfarande
uppgick till 79 procent jämfört med motsvarande period förra året. Minskningen för
utrikes ankomster uppgick till 90 procent i juli och 85 procent i augusti. I augusti 2020
registrerades drygt 230 000 utrikes ankomster jämfört med närmare 1,5 miljoner samma
månad i fjol.
Figur 3.1 Flygankomster, inrikes- och utrikesresor efter månad. Jan 2019 – aug 2020.
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Inrikes ankomster

Ökning av gästnätter i början av 2020
Innan coronaviruset nådde Europa i mars 2020 sågs en fortsatt positiv utveckling av
gästnätter i Sverige (se figur 3.5). Under vintermånaderna, januari och februari 2020
ökade de svenska gästnätterna i Sverige med 3 respektive 4 procent. De utländska
gästnätterna ökade också med 6 respektive 2 procent under januari och februari jämfört
med motsvarande period året innan.

Markant minskning av gästnätter från Kina redan i februari 2020

Ett första tecken på effekterna av coronapandemin syntes dock redan i februari 2020 i
utvecklingen av gästnätter från Kina som minskade kraftigt, 60 procent, jämfört med
motsvarande period året innan. Därefter upphörde övernattningar från Kina nästan helt
på kommersiella boendeanläggningar i Sverige med minskningar på 98 till 99 procent från
och med april fram till augusti 2020. Kina står för omkring 2 procent av de utländska
gästnätterna i Sverige ett normalår. Under den senaste 10-årsperioden har gästnätter från
Kina ökat med cirka 15 procent per år och 2019 registrerades drygt 400 000 kinesiska
gästnätter i Sverige.
Figur 3.2 Antal gästnätter från Kina, samtliga anläggningstyper efter år och månad. 2019–2020.
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Minskad efterfrågan på logi från mitten av mars 2020
Coronautbrottet i Europa en månad senare, i mars 2020, fick en direkt och mycket stor
påverkan på efterfrågan inom hotell- och logiverksamhet i Sverige. Då började omfattande
restriktioner införas för icke nödvändiga resor till EU och även nationella restriktioner och
riktlinjer för resande inom och mellan de europeiska länderna infördes, med stora
konsekvenser för utvecklingen av gästnätter. Figur 3.3 visar förändringen för gästnätter
dag för dag under 2020 jämfört med 2019 för anläggningstyperna hotell, stugbyar och
vandrarhem, beräknat på 7 dagars glidande medelvärde. Pandemins effekter syns tidigt
redan första veckan i mars med en växande minskning dag för dag efter det. I samband
med restriktionerna som infördes i mitten på mars minskade efterfrågan succesivt för att i
mitten på april som mest nå omkring 80 procents minskning jämfört med motsvarande
7-dagarsperiod år 2019.
Figur 3.3 Utveckling av gästnätter 2020 jmf 2019 per dag, 7 dagars glidande medelvärde
Hotell, Stugbyar, Vandrarhem.

Källa: Tillväxtverket

Statistik över kapacitetsutnyttjande av disponibla hotellrum visar att pandemin tidigt slog
hårt mot hotellbranschen. Fram till och med första veckan i mars hade hotellen en
beläggningsgrad på 45 procent per vecka med en topp på 55 procent under helgerna.
Beläggningsgraden sjönk efter den 10 mars och pendlade sedan mellan 10 och 20 procent
under resten av mars och hela april.
Figur 3.4 Beläggningsgrad på hotellrum per dag. Jan-aug 2020.
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Minskningen av gästnätter i april 2020 den hittills störta uppmätta
Under pandemins första sex månader, från mars 2020, då effekterna av coronapandemin
på allvar började märkas av inom svensk hotell- och logiverksamhet, fram till och med
augusti 2020, har gästnätterna i Sverige sammantaget minskat med 43 procent jämfört
med samma period i fjol. Minskningen av gästnätter under april 2020 blev den största
hittills uppmätta för en enskild månad sedan mätningarna startade, med 70 procent färre
gästnätter jämfört med fjolåret. En viss återhämtning skedde under juli och augusti då
minskningen låg på lite drygt 30 procent, främst driven av ett ökat inhemskt resande.
Figur 3.5 Antal gästnätter per månad, samtliga anläggningstyper, 2019 och 2020, samt relativ
förändring 2020 jämfört med 2019.

Källa: Tillväxtverket

Utveckling per nationalitet
”Svemester” drev upp efterfrågan under sommaren
De svenska gästnätterna i Sverige har under perioden mars till augusti 2020 minskat med
27 procent. Den största minskningen av svenska gästnätter registrerades under april, då
minskningen var 64 procent jämfört med motsvarande period året innan. En viss
återhämtning skedde under juli och augusti (se figur 3.6) vilket sannolikt förklaras av att
många svenskar i år semestrade i Sverige istället för att förlägga sommarsemestern
utomlands. För 10 av 21 regioner var de svenska gästnätterna oförändrade eller till och
med fler under juli och augusti 2020 jämfört med 2019. (Se mer om regional utveckling
sid. 30) Under juli blev den sammanlagda minskningen av svenska gästnätter 8 procent
och under augusti 14 procent.
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Figur 3.6 Antal svenska gästnätter per månad, samtliga anläggningstyper, år 2019 och 2020 samt
relativ förändring för 2020 jämfört med 2019.

Källa: Tillväxtverket

Utländska gästnätter minskade med 84 procent
Den största relativa minskningen av gästnätter skedde bland utländska besökare där
gästnätterna under perioden mars till augusti 2020 minskade med 84 procent jämfört
med samma period 2019. Under mars 2020 minskade utländska gästnätter med 53
procent jämfört med fjolåret, för att från april och framåt ligga på minskningar på närmare
90 procent. Trots att många länder under juli lättade på sina restriktioner fortsatte
minskningen av de utländska gästnätterna att vara stor och låg på samma nivå som
månaderna innan. Augusti uppvisade en liten återhämtning, även om nivån fortfarande
var 79 procent lägre jämfört med samma månad 2019.
Figur 3.7 Antal utländska gästnätter per månad, samtliga anläggningstyper, år 2019 och 2020
samt relativ förändring för 2020 jämfört med 2019.

Källa: Tillväxtverket

Nedan följer en översikt av utvecklingen för gästnätter från Norge, Finland och Danmark,
som har landgräns mot Sverige vilket har fått stor betydelse för utvecklingen av gästnätter
under pandemin, samt från Tyskland som är en av våra största marknader för utländska
gästnätter.
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Endast 5 procent av den normala efterfrågan från Norge
Norge är ett normalår Sveriges största utlandsmarknad för inkommande turism, och
närmare 3,4 miljoner registrerade gästnätter 2019. De skarpa restriktioner som Norge
införde för resor till Sverige fick därför stor påverkan på utvecklingen för hotell- och
logiverksamhet i Sverige. Fram till och med augusti 2020 hade de norska gästnätterna i
Sverige minskat med 87 procent jämfört med samma period 2019. Ser man bara till
perioden mars till augusti har de norska gästnätterna minskat med 94 procent, eller
annorlunda uttryckt, endast nått drygt 5 procent av den normala efterfrågan (se figur 3.8).
Den minskade efterfrågan på inkvartering för besökare från Norge är det som har haft
störst påverkan på den sammantagna utvecklingen för utländska gästnätter under
coronakrisen. Särskilt påverkade var Västra Götalands län, Värmlands län och Norrbottens
län som har stora andelar norska gästnätter. Där har minskningarna legat med mellan 92
och 98 procent under perioden mars till augusti jämfört med fjolåret.
Figur 3.8 Antal utländska gästnätter under perioden mars-augusti efter besökarnas nationalitet.
År 2019 och 2020, samtliga anläggningstyper.
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Gästnätter från Tyskland minskade med 80 procent

I jämförelse ligger gästnätter från Tyskland, som är Sveriges andra största
utlandsmarknad, med 3,3 miljoner registrerade gästnätter 2019, på en minskning på
omkring 80 procent för perioden mars till augusti 2020. Under augusti noterades en svag
återhämtning av gästnätter från Tyskland som nådde närmare 30 procent av normala
nivåer, att jämföra med Norge som endast nådde upp till som bäst knappt 10 procent av de
normala nivåerna. Storstadslänen har ett normalår de största volymerna av tyska
gästnätter, men även Kronobergs län och Kalmar län har relativt stora andelar, omkring
10 procent. I Kronobergs län blev minskningen av tyska gästnätter under perioden mars
till augusti något mindre än för de flesta övriga regioner (minus73 procent).

Gästnätter från Danmark och Finland minskade med 73 respektive 88 procent

Från Danmark, vår tredje största utlandsmarknad, med drygt 1,2 miljoner registrerade
gästnätter 2019, blev den relativa minskningen inte lika stor som från Norge. Under
perioden mars till augusti 2020 har de danska gästnätterna minskat med 73 procent
jämfört med samma period i fjol. Minskningen från Finland, som i likhet med Norge och
Danmark införde långtgående restriktioner för inresor till Sverige, var desto större och
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uppgick under perioden mars till augusti till 88 procent. En bidragande orsak till detta var
de hårda reserestriktioner som infördes för resor från Finland till Sverige med bland annat
inställd passagerartrafik på färjelinjerna mellan Stockholm och Helsingfors och Åbo samt
omfattande kontroller som genomfördes vid gränspassager i Haparanda-Torneå.

Utveckling per anläggningstyp

Den minskade efterfrågan på kommersiellt boende har slagit olika hårt mot olika
anläggningstyper, och förklaras av ett antal faktorer, som till exempel var den geografiska
koncentrationen av gästnätter normalt finns, vilken tid på året man har sin högsäsong och
i hur stor utsträckning utländska besökare och affärsresenärer utgör en stor målgrupp.
Hårdast drabbad sett till anläggningstyp är hotell och vandrarhem som under
coronapandemin tappat omkring hälften av sin normala efterfrågan. Camping däremot har
klarat sig bättre, framför allt tack vare en stor inhemsk efterfrågan under sommaren.

Tabell 3.1 Andel gästnätter och andel utländska gästnätter efter anläggningstyp, genomsnitt
för 2015–2019 samt utveckling av gästnätter 2020 jmf. 2019.
Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Genomsnittlig andel av
gästnätterna 2015–2019
Andel utländska gästnätter

58%

5%

6%

22%

20%

Gästnätter mar-aug 2019, milj.

22,5

2,0

Gästnätter mar-aug 2020, milj.

10,6

Utveckling 2020 jmf 2019

-53%

Camping

SoL*

Totalt

25%

7%

100%

28%

24%

35%

25%

2,3

14,6

2,3

43,6

1,3

1,2

10,4

1,5

25,0

-35%

-48%

-28%

-33%

-43%

*Kommersiellt förmedlade privata Stugor och Lägenheter

Hotell förlorade drygt hälften av sin normala efterfrågan
Utvecklingen för hotell har varit tongivande för utvecklingen av gästnätter i stort då
närmare 60 procent av de totala antalet gästnätter under ett normalt år registreras på
hotell. Under mars till augusti 2020 minskade gästnätterna på hotell med 53 procent
jämfört med motsvarande period år 2019. Efter att först ha registrerat en ökning under
januari och februari 2020 sjönk gästnätterna med 47 procent under mars 2020 och efter
det har minskningen legat mellan 75 och 80 procent fram till och med augusti 2020.

34 procent av alla hotellövernattningar sker i Stockholms län

En viktig förklaring till att hotell har drabbats så hårt har att göra med den geografiska
koncentrationen av hotellgästnätter till Stockholms län. 34 procent av samtliga
övernattningar på hotell sker i Stockholm, att jämföra med 22 procent i genomsnitt för
samtliga anläggningstyper, och bara mellan 1 till 5 procent för camping, stugbyar och SoL.
Då den största relativa minskningen av gästnätter har skett i Stockholms län (-66 procent
mars till aug 2020, (se mer om regional utveckling sid. 30) fick detta också stor påverkan
på utvecklingen för hotell som enskild anläggningstyp.
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90-procentig minskning av utländska gästnätter på hotell i april 2020
En annan förklaring till den negativa utvecklingen på hotell var också den kraftigt
minskade efterfrågan från utländska besökare. Redan under mars 2020 tappade hotellen
cirka 60 procent av de utländska gästnätterna jämfört med år 2019. Minskningen av de
utländska gästnätterna blev som störst under april, 90 procent, för att under efterföljande
månader ligga på omkring 80 procent. Vad gäller de svenska gästnätterna noterades den
största minskningen under april med 76 procent jämfört med april 2019. Under de
efterföljande månader skedde en succesiv återhämtning för hotellens svenska gästnätter
och under juli var minskningen 14 procent men gick under augusti ner till 26 procent.

Figur 3.9 Antal gästnätter per månad för samtliga hotell i Sverige år 2019 och 2020 samt
relativ förändring av antal gästnätter, totalt samt efter nationalitet. 2020 jämfört med 2019.

Källa: Tillväxtverket

Utveckling för olika kundsegment på hotell
Hotell har också en särskild målgrupp i företagskunder, under 2019 bokades 52 procent
av hotellrummen av företagskunder, varav lite drygt 42 procent av affärskunder och 10
procent av konferenskunder. Resterande rum fördelades över privata fritidskunder, 40
procent och gruppresenärer, 8 procent. Under perioden mars till augusti 2020 minskade
antal bokade rum av affärskunder med 55 procent jämfört med motsvarande period år
2019. Den största minskningen noterades under april och maj, 70 procent jämfört med
motsvarande månad året innan. För kategorin konferensdeltagare blev minskningen ännu
större. Under mars till augusti 2020 minskade bokade rum av konferensdeltagare med 80
procent jämfört med motsvarande period året innan. Minskningen var över 90 procent
under april och maj.

Vad gäller privatresenärer, minskade bokade rum av gruppresenärer i större utsträckning
än fritidsresenärer. Minskningen för gruppresenärer under mars till augusti 2020 var 83
procent jämfört med motsvarande period 2019. Sedan april har minskningen för varje
enskild månad legat över 80 procent. Rum bokade av fritidsresenärer minskade under
mars till augusti 2020 med 43 procent jämfört med motsvarande period året innan och
hade under juli en minskning med endast 23 procent jämfört med juli 2019.
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Figur 3.10 utveckling av belagda hotellrum efter kundsegment, mar-aug 2020 jmf. mar-aug
2019.
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Stor andel gästnätter i storstäder påverkar utveckling för vandrarhem
Vandrarhem har under perioden mars till augusti 2020 tappat 48 procent av gästnätterna
jämfört med 2019. Under perioden mars till maj då efterfrågetappet var som störst
minskade gästnätterna med 60 procent. Under juli och augusti noterades en viss
återhämtning med minskningar på 35 respektive 40 procent. Precis som för hotell så
registreras stor del av vandrarhemmens gästnätter i Stockholms län, 26 procent, jämfört
med genomsnittet på 22 procent för samtliga anläggningstyper, och endast mellan 1till 5
procent för camping, stugbyar samt kommersiellt förmedlade privata stugor och
lägenheter (SoL). Detta har haft stor betydelse för utvecklingen för vandrarhem som
enskild grupp eftersom gästnätterna i just Stockholms län minskat kraftigt.

Utländska gästnätter minskade 79 procent på vandrarhem

I likhet med övriga boendeformer blev vandrarhemmen också i stor utsträckning
påverkade av att det utländska gästnätterna minskade kraftigt. Vandrarhem har näst efter
SoL, den högsta andelen, 28 procent, utländska gästnätter. Totalt under perioden mars till
augusti blev minskningen 79 procent, med störst minskning under juli då 86 procent färre
utländska gästnätter registerarades jämfört med motsvarande period år 2019.
Minskningen för de svenska gästnätterna blev för hela perioden mars till augusti 2020
närmare 35 procent. Störst minskning för en enskild månad noterades under april med 64
procent färre gästnätter jämfört med april 2019. Under juli skedde en viss återhämtning
med 16 procents minskning totalt.
Figur 3.11 Antal gästnätter per månad för vandrarhem i Sverige år 2019 och 2020 samt
relativ förändring, totalt samt efter nationalitet, 2020 jämfört med 2019.

Källa: Tillväxtverket.
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Sommarhögsäsong dämpade minskningen på camping
Campinganläggningarna har sin högsäsong under sommarmånaderna juni till augusti då
75 procent av gästnätterna sker, att jämföra med till exempel hotell där gästnätterna
fördelas relativt jämt över årets månader med endast en marginell ökning under
sommarmånaderna. Tack vare sin koncentration av gästnätter under högsäsongen under
sommaren har campingsanläggningarna under pandemins första 6 månader klarat bättre
än övriga boendeformer eftersom sommarsemester sammanföll med en tillfälligt minskad
smittspridning som tillät ett visst ökat resande. Under perioden mars till och med augusti
blev minskningen 28 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Svenskar drev upp efterfrågan på camping under sommaren 2020

Framför allt var det svenska besökare som bidrog till att driva upp efterfrågan på
campinggästnätter i Sverige under sommaren 2020. De svenska gästnätterna hade som
mest en minskning på 20 procent, vilken registrerades under april för att under
högsäsongen återhämta sig till nästan normala nivåer. I augusti ökade de svenska
gästnätterna på camping med 2 procent jämfört med fjolåret. För perioden mars till
augusti sammantaget blev minskningen 6 procent. I likhet med de andra
anläggningstyperna blev dock tappet av utländska gästnätter stort. Jämfört med
motsvarande period år 2019 minskade de utländska gästnätterna med 91 procent för
perioden mars till och med augusti 2020. Skillnaden var dock relativt stor mellan olika
regioner (se mer om regional utveckling sid 30).

Figur 3.12 Antal gästnätter per månad för camping i Sverige år 2019 och 2020 samt relativ
förändring, totalt samt efter nationalitet. 2020 jmf 2019.

Källa: Tillväxtverket.
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Stugbyar uppvisade minskningar redan under januari och februari 2020
Stugbyar har under ett normalt år två toppar, en under februari och mars i samband med
vintersäsongen samt en under juli i samband med sommarsemestern. 2020 blev dock ett
annorlunda år i flera avseenden. Redan under januari och februari uppvisade stugbyarna,
till skillnad från övriga anläggningstyper, en minskande efterfrågan med omkring 25
procent. I mars, precis under coronapandemins utbrott hade däremot stugbyar mer
moderata minskningar jämfört med exempelvis hotell och vandrarhem, med 33 procent
färre gästnätter jämfört med 2019. Detta kan delvis förklaras av att stugbyar är den
anläggningstyp som har lägst andel utländska gästnätter och därför inte påverkades lika
hårt av nedgången i utländsk efterfrågan på logi i Sverige. Under april noterades den
största minskningen, 72 procent. Efter det skedde en gradvis återhämtning, och under juli
ökade de svenska gästnätterna i stugbyar med 5 procent. Totalt för juli minskade dock
gästnätterna med 18 procent jämfört med juli 2019 på grund av den bristande utländska
efterfrågan. Totalt under perioden mars till augusti minskade gästnätter på stugbyar med
35 procent jämfört med 2019.
Figur 3.13 Antal gästnätter per månad för stugbyar i Sverige år 2019 och 2020 samt relativ
förändring av antal gästnätter, totalt samt efter nationalitet. 2020 jämfört med 2019.

Källa: Tillväxtverket.
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Fördubbling av svenska gästnätter på SoL under juli 2020
I likhet med stugbyarna har kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL)
sin högsäsong under januari till mars samt under juli till augusti. När krisen slog till i mars
2020 minskade gästnätterna på SoL med 11 procent för att under april notera den största
minskningen hittills i år, 79 procent färre gästnätter jämfört med april 2019. Sedan dess
har minskningen dämpats något och under högsäsongen juli till augusti noterades 21
procent färre gästnätter jämfört med fjolåret. Totalt för perioden mars till augusti blev
minskningen 33 procent jämfört med året innan.

För svenska gästnätter blev den totala minskningen under perioden mars till augusti
endast 3 procent. Under sommarmånaderna ökade de svenska gästnätterna kraftigt,
sannolikt som ett resultat av att många svenskar valde att semestra i Sverige. Under juli
noterades en fördubbling av svenska gästnätter på kommersiellt förmedlade privata
stugor och lägenheter. Denna beror sannolikt på en kraftigt ökad efterfrågan på
individuellt boende som troligtvis har uppfattats som ett mer smittsäkert
boendealternativ. De stora ökningarna på SoL under juli registrerades framför allt i
Dalarnas-, Västernorrlands- och Jämtlands län. Minskningen för utländska gästnätter var
lägre för SoL än för övriga anläggningstyper och för hela perioden mars till augusti blev
minskningen 65 procent. Den enskilt största minskningen noterades under april med en
nedgång på 90 procent jämfört med fjolåret.

Figur 3.14 Antal gästnätter per månad för kommersiellt förmedlade privata stugor och
lägenheter i Sverige år 2019 och 2020 samt relativ förändring, totalt samt efter nationalitet.
2020 jmf med 2019.

Källa: Tillväxtverket
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Stora regionala skillnader
Under pandemins första sex månader 2020 minskade
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige
med 43 procent jämfört med 2019. Men utvecklingen skiljer
sig åt mycket mellan olika regioner. I Stockholms län var
minskningen störst med 66 procent färre gästnätter jämfört
med samma period 2019. I Kronobergs län som normalt sett
har en stor andel utländska campinggästnätter under
sommarmånaderna minskade gästnätterna med 49 procent.
Värmland och Västra Götaland som båda minskade med 48
procent påverkades starkt av det minskade resandet från
Norge. I Norrbottens län där gästnätterna också minskade
med 48 procent påverkades utvecklingen starkt av det
minskade antalet utländska besökare. GävleborgsVästmanlands- och Hallands län har i jämförelse klarat sig
bäst under krisens första 6 månader med minskningar på
omkring 20 procent.

Figur 3.15 Utveckling gästnätter per
län, samtliga anläggningstyper. Maraug 2019 jämfört med mar-aug 2020.

Minskningar vid olika tidpunkter och platser över landet

I april 2020 slog konsekvenserna av det minskade resandet
igenom med full kraft runt om i landet. Gästnätterna
minskade med 69 procent, de svenska med 65 procent och de
Källa: Tillväxtverket
utländska med 83 procent. Knappt 160 000 utländska
gästnätter registrerades i Sverige jämfört med närmare 1
miljon i april 2019. Fler regioner drabbades nu också med
stora minskningar i Jämtlands-, Dalarnas-, Värmlands- och Gotlands län tillsammans med
storstadsregionerna och Uppsala- och Örebro län.

Gotland och Stockholm störst minskningar i maj

I maj 2020 skedde en viss återhämtning, framför allt driven av svensk efterfrågan, men
Stockholms län och Gotlands län var fortfarande hårt drabbade med minskningar på 77
respektive 71 procent med fortsatt stora minskningar även av svenska gästnätter. I Västra
Götalands län och Värmlands län märktes det minskade resandet från Norge av i hög
utsträckning. Kronobergs län registrerades stora minskningar av både svenska och
utländska gästnätter.
Figur 3.16 Utveckling av gästnätter, samtliga anläggningstyper, mars till maj 2020 jmf 2019.
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Beroendet av utländska gästnätter påverkar utveckling under sommarmånader
De stora regionala skillnaderna i hur drabbade länen blev under sommarmånaderna 2020
kan delvis förklaras av hur beroende länen är av utländska gästnätter. Gästnätterna i
Sverige är som flest under juni till augusti och utgör cirka 45 procent av det totala antalet
gästnätter under ett vanligt år. Sommarmånaderna är också de månader som normalt sett
har högst andel utländska gästnätter. Eftersom detta i år också sammanföll med en
tillfälligt minskad smittspridning som tillät ett visst ökat resande har sommarmånaderna
2020 varit särskilt viktiga för den sammantagna utvecklingen i regionerna. Totalt under
perioden juni till augusti 2020 blev minskning 37 procent jämfört med motsvarande
period 2019. De utländska gästnätterna minskade med 85 procent och de svenska med 16
procent.

Figur 3.17 visar att de län som vanligtvis har en låg andel utländska gästnätter generellt
sett klarat sig bättre än de resterande län under sommaren 2020. Det finns dock några län
som avviker från mönstret. Stockholms län har under sommarmånaderna drabbats
hårdare än Kronobergs län och Värmlands län trots att dessa län har en större andel
utländska gästnätter under sommarmånaderna. Ett annat län som inte följer mönstret är
Gotlands län som vanligtvis har bland de lägsta andelarna utländska gästnätter men ändå
drabbats hårt. Även Jämtland skiljer sig från den generella trenden men åt andra hållet,
det vill säga vanligtvis en relativ hög andel utländska gästnätter under sommarmånaderna
men relativt skonsamt drabbat.

Figur 3.17 Andel utländska gästnätter juni-augusti 2019 av länens totala gästnätter samt
relativ förändring juni-augusti 2020, jämfört med motsvarande period 2019.
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Stockholm inget semesteralternativ sommaren 2020
Sammantaget var Stockholms län den region i Sverige som drabbades hårdast av den
minskade efterfrågan på kommersiellt boende under sommarmånaderna. Gästnätterna
minskade med 64 procent, de svenska med 47 procent och de utländska med 89 procent.
Den främsta förklaringen till att Stockholms län avviker från mönstret är minskningen
svenska gästnätter på 47 procent, som var mycket större än genomsnittet för riket där de
svenska gästnätterna minskade med 16 procent. Sannolikt beror tappet av svenska
gästnätter på att svenskarna inte sett storstadssemester som ett alternativ utan istället
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valt att resa till mer glesbefolkade områden under sommaren. Den höga smittspridningen
initialt med Stockholm som epicentrum antas vara en trolig anledning till det. Att invånare
i det folkrika Stockholms län valt att semestra på annat håll i Sverige har också bidragit till
den ojämna utvecklingen. Samtidigt rapporterar flera lokala och regionala
turismorganisationer i Sverige om stora variationer också inom regionerna. Ett
återkommande mönster är att utvecklingen i kustkommuner varit mer positiv än i
inlandskommuner. Ser man till exempel på utvecklingen i skärgårdskommunerna i
Stockholms län i juli 2020 har flera klarat sig bättre än länet i övrigt och till och med
förbättrat sitt resultat jämfört med fjolåret.

Den uteblivna Almedalsveckan påverkade utvecklingen på Gotland

Gotlands län som är en klassisk svensk sommardestination har generellt bland de lägsta
andelarna utländska gästnätter av länen, 13 procent 2019, men har ändå tappat upp till 28
procent av gästnätterna under sommarmånaderna. Även här är det utvecklingen av
svenska gästnätter som påverkat och den enskilda faktor som sannolikt påverkat mest de
är den inställda Almedalsveckan 2020 (se figur 3.18). Utvecklingen påverkas också av att
Gotland inte haft den positiva utveckling av svenska gästnätter under sommarperioden
som helhet, vilket man kanske kunde ha förväntat sig av det ökade ”svemestrandet” under
sommaren 2020. Detta beror sannolikt delvis på transportmöjligheterna till Gotland som
kan antas haft betydelse då man måste åka färja eller flyg, och inte kan ta sig dit själv med
bil som uppfattats det mest smittsäkra sättet att transportera sig under pandemin.
Figur 3.18 Utveckling gästnätter juni-juli 2020 jmf med motsvarande period 2019 per dag, 7
dagars glidande medelvärde. Hotell i Gotlands län

Källa: Tillväxtverket

Svenska gästnätter i Jämtland ökade med 11 procent sommaren 2020
Jämtland har generellt sett en relativ hög andel utländska gästnätter, 35 procent, under
sommarmånaderna men klarade sig med en minskning på 23 procent för gästnätterna
totalt. Detta beror på en mycket positiv utveckling för svenska gästnätter som ökade med
11 procent under sommarmånaderna 2020 sammantaget, och i juli med hela 23 procent
jämfört med 2019. Detta förklaras sannolikt av en starkt ökad efterfrågan på naturnära
upplevelser i regioner med relativt liten egen befolkning på grund av den upplevda risken
för smittspridning i mer tätbefolkade regioner. Som vi såg tidigare så ökade exempelvis
efterfrågan på individuellt boende genom kommersiellt förmedlade privata stugor och
lägenheter i Jämtland kraftigt under juli som registrerade drygt 55 000 gästnätter, en
ökning med 47 procent jämfört med fjolåret. När restriktionerna för resor inte länge än
två timmars bilfärd från hemregion för inhemska resor lyftes medgav detta möjligheter för
också mer långväga svenska besökare i Jämtland.
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Stockholms grannlän har gynnats av ett ökat inhemskt resande
Ett annat mönster som framträder i den geografiska fördelningen av svenska gästnätter
runt om i landet indikerar att invånare i det befolkningsrika Stockholms län, i hög grad
semestrat i Stockholms grannlän (se figur 3.19). Minskningar av svenska gästnätter låg väl
under riksgenomsnittet i såväl Västmanlands län, Sörmlands län, Uppsala och Örebro län.
Under juli registrerades ökningar av svenska gästnätter i samtliga dessa län. En trolig
förklaring ligger sannolikt i ett ökat resande från Stockholm till närliggande grannlän.
Dock finns ingen uppgift i inkvarteringsstatistiken som kan bekräfta i vilket län i Sverige
besökaren som gör övernattningen är folkbokförd.

Figur 3.19 Gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige, juni till augusti 2020,
samtliga boendeformer.

Källa: Tillväxtverket
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Utvecklingen i Europa
Pandemin slog hårt mot alla länder i Europa och tydliga effekter på hotell- och
logiverksamhet syntes tidig redan i mars. De flesta länder noterar en stor nedgång av
antalet gästnätter jämfört med samma månad i fjol. Den relativa minskningen av
gästnätter i mars såg ganska lika ut för de flesta länder i Europa, med undantag av Italien
som drabbades hårdare och redan i mars noterade en minskning på över 80 procent
jämfört med 2019.

Närmare 100-procentiga minskningar i Spanien och Italien

April blev den månad där alla europeiska länder registrerade den största minskningen av
gästnätter sedan pandemin slog till med full kraft. I Spanien registrerades inga gästnätter
alls medan minskningen i Italien var 96 procent jämfört med april året innan. Sverige hade
i jämförelse en relativ låg minskning, 69 procent. Spanien och Italien drabbades också
hårdast sammanlagt under perioden mars till juli 2020. Gästnätterna i Spanien har
minskat med 83 procent och i Italien med 73 procent jämfört med mars till juli 2019. Även
Island har haft en relativ stor minskning av gästnätter under mars till juli, 67 procent färre
gästnätter jämfört med motsvarande period året innan.

Tyskland och Finland har haft större minskningar än Sverige

Tyskland och Finland har haft större minskningar än Sverige och tappat mer än hälften av
sina gästnätter medan Norge och Danmark har klarat sig med minskningar på 38 procent
respektive 40 procent jämfört med mars till juli 2019. Återhämtningen för Norge och
Danmark förklaras av utvecklingen under juli, där gästnätterna för respektive land låg på
nästan samma nivåer som juli 2019.

Figur 3.20 Utveckling gästnätter under mar-juli 2020 jämfört med motsvarande period 2020.
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Effekter – hur har efterfrågekollapsen påverkat
utbudssidan?

Besöksnäringens sammansättning
I en analys av hur Coronapandemin har slagit mot turismsektorn i Sverige behöver man
ägna en stund åt att beskriva hur sektorn är sammansatt. Turism är ingen bransch utan
kan istället beskrivas som en sammansättning av delar av branscher. I och med att det är
den som konsumerar och inte vad som produceras som per definition6 avgör vad som är
turism kan turismföretag inte definieras genom de så kallade SNI-koderna som beskriver
branscherna från produktionssidan. Den ekonomi som uppstår som ett resultat av turism
och resande fördelar sig på en mängd olika branscher, och turismföretag återfinns inom
till exempel hotell, restaurang, varuhandel, transporter och kultur, med en varierande
grad av försäljning till konsumentgruppen tillresta besökare. En del företag har nästan
uteslutande turister som kunder medan andra i huvudsak säljer sina produkter till
lokalbefolkningen. Men alla företag som har någon form av försäljning till turister bidrar
till den ekonomi som uppstår inom det som brukar kallas ”turism och besöksnäring” som
ett sammanfattande begrepp.
År 2019 uppgick värdet av turismkonsumtionen i Sverige till sammanlagt 306 miljarder
kronor 7, varav svensk turismkonsumtion stod för 206 miljarder och utländsk
turismkonsumtion i Sverige närmare 100 miljarder. Turismkonsumtionen fördelas på
följande huvudsakliga produktgrupper:
•
•
•
•
•
•
•

Handel: 35 procent
Boende/logi: 22 procent
Transporter: 17 procent
Uthyrning och resebyråtjänster: 10 procent
Utemåltider: 9 procent
Kultur, nöje, fritid: 4 procent
Övriga tjänster: 2 procent

Fokus på hotell- och logiverksamhet

Fokus för den här rapporten på hotell- och logiverksamhet i Sverige och de effekter som
pandemin som extern chock i ekonomin har fått på företagen inom den delbranschen
inom turismekonomin. Samtidigt är det viktigt att poängtera att coronakrisen har
påverkat turismkonsumtionen i samtliga delbranscher, vilket fått mycket större påverkan
på turismekonomin som helhet än vad som beskrivs i den här rapporten. Ett kort avsnitt
om utvecklingen för helåret 2020 försöker prognostisera vad den sammanlagda
turismkonsumtionen i Sverige kan tänkas landa på givet det efterfrågetapp inom hotelloch logiverksamhet vi sett till och med augusti 2020 (sid 43).

6
7

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid
än ett år för fritid, affärer eller andra syften” - definition United Nations World Tourism Organization (UNWTO)

Turismens årsbokslut 2019, Tillväxtverket 2020

35/45

10 miljarder i förlorade logiintäkter
Jämfört med motsvarande period år 2019 har de kommersiella boendeanläggningarna i
Sverige under perioden mars till augusti 2020 förlorat nästan 10 miljarder kronor i
logiintäkter, motsvarande 55 procent. Minskningen av logiintäkterna blev som störst
under maj med 77 procent eller 2,3 miljarder kronor, jämfört med maj 2019. Under
sommarmånaderna minskade logiintäkterna med cirka 1,9 miljarder kronor eller 64
procent jämfört med juni till augusti 2019. I juli noterades en minskning med 1,4 miljarder
kronor, motsvarande 36 procent av intäkterna jämfört med juli 2019 medan minskningen
under augusti blev 1,6 miljarder kronor eller 46 procent av intäkterna jämfört med
augusti 2019.
Figur 4.1 Förlorade logiintäkter per månad och anläggningstyp. År 2020.
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8,7 miljarder i förlorade logiintäkter för hotell
Sett till anläggningstyp drabbades hotell hårdast. Jämfört med perioden mars till augusti
2019 minskade logiintäkterna med 61 procent eller 8,7 miljarder. Vandrarhemmen
förlorade hälften av sina logiintäkter eller 370 miljoner kronor. De övriga boendeformerna
klarade sig något lindrigare undan. Stugbyarna förlorade 32 procent eller 171 miljoner
kronor medan camping hade den minsta relativa minskningen med 27 procent eller 482
miljoner kronor. För kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter blev
minskningen 29 procent motsvarande 157 miljoner kr.
Figur 4.2 Förlorade logiintäkter efter anläggningstyp. Mar-aug 2020.
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Störst intäktsbortfall i Stockholms-, Västra Götalands- och Uppsala län
De län som relativt sett drabbades hårdast var Stockholms län följt av Västra Götalands län
och Uppsala län. Jämfört med 2019 blev minskningen av det totala logiintäkterna för
Stockholms län 77 procent under perioden mars till augusti. Västra Götalands län
förlorade 59 procent av logiintäkterna medan den relativa förlusten för Uppsala län blev
56 procent. Minst relativ minskning hade Hallands län, vilket från mars till augusti blev 26
procent jämfört med motsvarande period 2019.
Figur 4.3 Förlorade logiintäkter under perioden mars-augusti 2020 jämfört med mar-aug 2019.
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Varsel
Pandemin fick en omedelbar påverkan på svensk ekonomi och arbetsmarknad och
effekterna syntes tidigt i antal varslade personer. Redan i mars 2020 varslades drygt 42
400 personer om uppsägning, motsvarande 1 188 procent ökning jämfört med mars 2019.
Även april hade höga varselsiffror som uppgick till cirka 26 800 varslade personer. Efter
det minskade varslen och återgick till mer normala nivåer under sommarmånaderna.
Totalt har 96 517 personer varslats om uppsägning under perioden mars till augusti 2020,
en ökning med 388 procent jämfört med motsvarande period år 2019. Varslen i mars och
april översteg de tidigare varseltopparna i november 1992 och november 2008.
Figur 4.4 Antal varslade personer per månad, januari 1990 till augusti 2020.
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10 000 anställda inom hotell- och logi har varslats om uppsägning
Hotell- och logiverksamhet är bland de branscher som drabbades hårdast av den plötsliga
efterfrågekollapsen under coronapandemin. Branschen utgör cirka 0,5 procent av
företagen och cirka 1,3 procent av de sysselsatta inom näringslivet, motsvarande drygt 36
000. Under perioden mars till augusti 2020 varslades närmare 10 000 inom hotell- och
logiverksamhet, motsvarande 10 procent av det totala antalet varslade personer under
perioden. Mars var den månad då flest personer inom branschen varslades om
uppsägning, drygt 8 200 personer, vilket motsvarar 20 procent av det totala antalet
varslade personer under månaden. Under april minskade varslen och omfattade 980
personer, vilket motsvarar 4 procent av alla varslade personer under månaden. Varsel
inom hotell- och logiverksamhet ledde till uppsägningen i större utsträckning än i övriga
branscher. Data för hotell- och restaurangbranschen sammantaget visar att av dem som
blev varslade inom branscherna hotell och restaurang 8 under mars och april 2020, hade
68 procent blivit uppsagda tre månader senare. Totalt för alla branscher, hade 56 procent
blivit uppsagda.
Figur 4.5 Antal varslade personer totalt samt för hotell- och logiverksamhet, mar-aug 2020.
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Varseluppföljning efter tre månader, Arbetsförmedlingen, 2020
https://mb.cision.com/Public/1326/3190005/b28fec47b4ed1243.pdf
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Konkurser
Under perioden mars till augusti 2020 hade 3 900 företag verksamma inom näringslivet
med sammanlagt över 14 450 anställda försatts i konkurs. Jämfört med motsvarande
period 2019 ökade antalet företagskonkurser med 5 procent och de anställda som
berördes av konkurserna med 31 procent. Flest antal konkurser skedde under mars och
april för att under sommarmånaderna återgå till ett normalläge jämfört med 2019. I
sammanhanget är det värt att notera att konkurser är en mindre del av
företagsnedläggningarna. Det flesta nedläggningar sker utan ett konkursförfarande vilket
betyder att långt fler företag än de som syns i statistiken över konkurser kan ha tvingats
att lägga ned under den pågående coronakrisen.
Figur 4.6 Antal företagskonkurser samt berörda personer efter månad. År 2019–2020.
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Konkurser och företagsnedläggningar inom hotell och logi
Hotell- och logiverksamhet, som utgör cirka 0,5 procent av företagen och cirka 1,3 procent
av de sysselsatta inom näringslivet, drabbades hårdare än andra branscher. 45 företag
verksamma inom hotell- och logiverksamhet försattes under perioden mar-aug 2020 i
konkurs, vilket var 3,5 gånger mer än 2019 och utgjorde 1,2 procent av det totala antalet
företag som försattes i konkurs. Konkurserna inom hotell- och logiverksamhet berörde
293 anställda, 5 gånger mer än motsvarande period år 2019 och motsvarade 2 procent av
det totala antalet anställda som berördes av konkurser inom näringslivet. Precis som för
statistiken över konkurser för näringslivet i stort gäller att de flesta nedläggningar sker
utan ett konkursförfarande vilket betyder att långt fler företag än de som syns i statistiken
över konkurser kan ha tvingats att lägga ned under den pågående coronakrisen.

Flest konkurser under pandemins första tre månader

Antalet konkurser inom Hotell- och logiverksamhet var som högst under pandemins första
tre månader. Under mars registrerades 13 konkurser, vilket motsvarade 29 procent av
konkurserna under mar-aug 2020. Under april och maj registrerades 11 konkurser eller
24 procent för vardera månaden. Under sommarmånaderna minskade konkurserna till
mer normala nivåer. Även antalet anställda som berördes av konkurserna var som högst
under pandemins 3 första månader med 242 anställda eller 83 procent av det totala
antalet anställda som berördes av konkurserna inom hotell- och logiverksamhet under
mars till augusti 2020. Dock berördes fler personer under maj än mars, vilket tyder på att
39/45

de företag som försattes i konkurs under maj hade i genomsnitt fler anställda än företagen
som försattes i konkurs under mars och april.

Figur 4.7 Antal företagskonkurser samt berörda personer inom hotell- och logiverksamhet, efter
månad. År 2019–2020.
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Korttidspermittering
För att undvika varsel och uppsägningar har arbetsgivarna genom regeringens särskilda
krispaket haft möjligheten att permittera sina anställda. I samband med coronapandemin
infördes ett tillfälligt system för att korttidspermittering som kan användas när företag
drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det
innebär att anställda går ner i arbetstid under en period samtidigt som staten går in och
ger ekonomiskt stöd.

1 miljard i beviljat permitteringsstöd till hotell och logi

Sedan utbrottet av coronapandemin fram till och med augusti 2020 hade närmare 70 300
ansökningar från företag i Sverige om permittering för drygt 578 000 anställda beviljats.
Det sammanlagda beviljade beloppet för perioden uppgick till 28,6 miljarder kronor. Sett
till andelarna av det totala antal företag och sysselsatta inom näringsverksamhet, ansökte
företag inom hotell- och logiverksamhet om korttidspermittering i större utsträckning än
andra branscher. Av de företag som beviljats korttidspermittering tillhörde 1 570 företag
eller 2,2 procent hotell- och logiverksamhet. Ansökningarna gällde cirka 21 800 anställda,
vilket motsvarade 3,8 procent av det totala antalet anställda som omfattades av
ansökningarna. Det sammanlagda beviljade beloppet för hotell- och logiverksamhet
uppgick fram till augusti 2020 till 0,98 miljarder, motsvarande 3,4 procent av det totala
beviljade beloppet för alla ansökta företag. 85 procent av det beviljade beloppet för hotelloch logiverksamhet gällde ansökningar med mars som startmånad och 13 procent gällde
ansökningar med april som startmånad. Hotell- och logiverksamhet är en av de branscher
som drabbats både hårdast och direkt av krisen.
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Utvecklingen framåt

Under hösten 2020 är en andra våg av smittspridning på väg i Europa.
Folkhälsomyndigheten i Sverige beskriver i sin rapport från augusti i år, tre olika
smittspridningsscenarier för covid-19, fram till 1 september 2021. Scenario 0 innebär en
fortsatt låg smittspridning i nivå med den vi hade under sommaren. I scenario 1, ”ojämn
spridning”, illustreras ett förlopp med en relativt kraftig topp tidigt på hösten följt av en
snabb minskning och period med mindre spridning innan spridningen åter ökar efter nyår
och genererar en ny topp. Scenariot visar ett möjligt förlopp där smittspridningen ökar
snabbt på grund av att människor till exempel umgås mer frekvent, i nya konstellationer
och i större grupper. I scenario 1 antas att smittspridningen snabbt minskar igen då
människor blir medvetna om utbrottet och följer rekommendationer om distansering.
Efter ett par månader sker en liknande snabb ökning och minskning. I scenario 2, ”jämn
spridning”, antas att smittspridningen ökar gradvis och ihållande i alla regioner. 9 Det
mesta pekar nu på en utveckling i linje med scenario 1. Folkhälsomyndigheten meddelade
i mitten av november att de planerar att komma med riktlinjer för hela landet för resandet
inför jul och kommer föra en dialog med regioner och skidanläggningar om hur små
regioner ska hantera stora besöksvolymer. 10

Prognos 2020

Gästnätterna förväntas minska med omkring 40 procent under 2020
Förutsatt att utvecklingen för smittspridningen i Sverige följer Folkhälsomyndighetens
scenario 1 eller 2 om ökad smittspridning, förväntas efterfrågan på inkvartering för
utländska besökare, inhemsk tjänsteresande, och privat inhemskt resande bli fortsatt låg, i
takt med att fler restriktioner och rekommendationer om begränsat resande och socialt
umgänge införs. Antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i Sverige under
årets resterande månader förutspås minska med mellan 40 och 45 procent jämfört med
motsvarande period år 2019. För helåret 2020 beräknas gästnätterna på de kommersiella
boendeanläggningarna minska med mellan 35 och 40 procent, motsvarande drygt 25
miljoner gästnätter, jämfört med år 2019. Prognosen är baserad på det faktiska utfallet för
svenska och utländska gästnätter per boendeform till och med augusti i år och ett
framräknat gemensamt värde för resterande månader.

Inhemsk efterfrågan – svenska gästnätter

De svenska gästnätterna har minskat med mellan 20 och 30 procent sedan mars 2020. En
tillfällig återhämning sågs under sommaren som framför allt drevs av svensk ”svemester”,
men på grund av det rådande smittläget kommer de svenska gästnätterna sannolikt under
hösten gå tillbaka till ungefär de nivåer vi såg strax innan sommaren med låg efterfrågan
både från privatmarknaden och företagsmarknaden. För helåret beräknas de svenska
gästnätterna minska med omkring 25 procent jämfört med 2019.

Internationell efterfrågan – utländska gästnätter

De utländska gästnätterna har till och med juli legat på samma låga nivåer sedan april,
med minskningar på 85 till 88 procent. En svag återhämtning noterades i augusti men
precis som för utvecklingen för de svenska gästnätterna kommer efterfrågan sannolikt gå
ner igen under årets resterande månader på grund av den andra vågen av smittspridning

Scenarier – ”Tre smittspridningsscenarier inom regeringsuppdraget ”Plan inför eventuella nya utbrott av covid19” Folkhälsomyndigheten, 2020
10 “Anders Tegnell: Reglering av resor vid jul kommer”, Dagens Nyheter ,12 november, 2020
9
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som nu drabbat Europa. För årets resterande månader förväntas minskningen bli 85
procent och för hela 2020 beräknas minskningen för utländska gästnätter bli 75 procent.
Figur 5.1 Antal gästnätter efter månad, jan 2019 till aug 2020 samt prognos för sep-dec 2020.
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Logiintäkter förväntas minska med omkring 50 procent under 2020
Den relativa förlusten av logiintäkter beräknas bli större än den relativa nedgången för
gästnätter för helåret 2020. Detta på grund av att inte bara volymerna utan även den
genomsnittliga intäkten per gästnatt under krisen har minskat för alla anläggningstyper.
Resultatet för helåret 2020 beräknas bli en minskning av logiintäkter med drygt 15
miljarder eller omkring 50 procent jämfört med år 2019.

Figur 5.2 Logiintäkter (1000-tal kr) efter månad, jan 2019 till aug 2020 samt prognos för sep-dec
2020.
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Påverkan på turismekonomin i stort
År 2019 uppgick värdet av turismkonsumtionen i Sverige till sammanlagt 300 miljarder
kronor, varav svensk turismkonsumtion stod för 206 miljarder och utländsk
turismkonsumtion i Sverige knappt 100 miljarder. I en prognos 11 från mars 2020 räknade
OECD med 45 till 70 procents minskning av den internationella turistekonomin 2020 som
en konsekvens av coronapandemin. Även den inhemska turismekonomin bedömdes
påverkas starkt av ländernas restriktioner för människors rörelse. I nuläget är det inget
som indikerar att utvecklingen i Sverige skulle skilja sig markant från den prognosen.
Om vi utgår från att turismkonsumtionen följer samma utveckling som
logiintäktsbortfallet för de svenska kommersiella boendeanläggningarna, med en
uppskattad minskning på omkring 50 procent för helåret 2020, kan vi anta att
turismkonsumtionen kommer att minska med ungefär detsamma, mellan 45–50 procent,
då konsumtionen inom logi starkt korrelerar med övriga produktgrupper inom
turismkonsumtionen. Det skulle innebära att turismens sammanlagda omsättning i
Sverige 2020 skulle hamna någonstans mellan 150 och 165 miljarder kronor.

Prognosen bygger på mycket förenklade antaganden baserat på utvecklingen för
inkvarteringsstatistiken. Prognosen tar därmed inte hänsyn till utvecklingen för de totala
besöksvolymerna till och inom Sverige, till exempel dagbesök, boende hos släkt och
vänner samt delar av det boende som sker via delningsekonomin, exempelvis Airbnb.
Vidare har handeln, som inte korrelerar lika starkt med utvecklingen för inkvarteringen
som övriga produktgrupper inom turism, och som står för en dryg tredjedel av
turismkonsumtionen i Sverige, i stor utsträckning påverkats av den stänga gränsen mot
Norge. Gränshandel utgör en relativt stor andel av turismkonsumtionen i Sverige i
jämförelse med många andra länder. Enligt Statistiska Centralbyrån, SCB, uppgick norsk
gränshandel 2019 till uppskattningsvis 15,6 miljarder. 12 Under Q2 2020 minskade
gränshandeln mot Norge med 56 procent under. 13

Utvecklingen 2021 och framåt

Sverige och Europa befinner sig nu i en andra våg av smittspridning, vilket många
befarade men kanske ändå inte riktigt förväntade sig skulle komma. Förhoppningen var
att ekonomin skulle börja återgå till det normala under hösten 2020. Med dagens
utveckling kanske ett mer troligt scenario är en återhämtning till sommaren 2021, då
spridningen av viruset förhoppningsvis succesivt kommit under kontroll i takt med att ett
eller flera vaccin då sannolikt finns tillgängliga på marknaden.

Pandemin kommer att påverka turism och besöksnäring både på kort och lång sikt, dels i
den akuta krisfasen med direkta effekter på ekonomi, företag och sysselsättning, dels på
längre sikt genom att coronakrisen också fungerar som en katalysator för en redan
påbörjad omvandlingsprocess inom flera områden i näringsliv och samhälle med bäring
på turism och resande. I den här rapporten har vi valt att belysa några faktorer som vi
identifierat sannolikt kommer få betydelse för den framtida utvecklingen. De
sammanfattas i två huvudsakliga frågeställningar nedan. Analysen har inte ambitionen att
vara fullständigt uttömmande och är till sin natur mer spekulativ och saknar delvis samma
förankring i statistik eller annan typ av faktaunderlag som övriga delar av rapporten har.
11
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Vilka blir de kortsiktiga effekterna på företag och sysselsättning inom hotell- och
logiverksamhet om den låga efterfrågan på grund av fortsatt smittspridning
fortsätter fram till sommaren 2021?
Hur påverkas turism och resande på längre sikt av det förändrade
konsumentbeteende som pandemin har drivit på?

Kortsiktiga effekter på företag och sysselsättning inom hotell- och logiverksamhet
Risk för ökad arbetslöshet bland unga och utrikes födda

Hotell- och logiverksamhet var en av de hårdast drabbade branscherna under pandemins
första 6 månader. Många av konkurserna och varslen kom tidigt, redan under den första
månaden. Det finns en uppenbar risk att antalet varsel och uppsägningar inom hotell- och
logiverksamhet med efterföljande arbetslöshet kommer börja öka igen när pandemin nu
ser ut att fortsätta in på 2021. Arbetsförmedlingens bedömning för år 2020 och 2021 visar
på en fortsatt dramatisk ökning av arbetslösheten och konstaterar att pandemikrisen har
slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är
vanliga och där det finns många ingångsjobb. Situationen bedöms särskilt svår för
ungdomar och utrikes födda som är nya på arbetsmarknaden men också för dem som
redan var arbetslösa. 14. Turismräkenskaperna 2019 visar att cirka en tredjedel av de
sysselsatta inom hotell och logi är personer med utländsk bakgrund. 15 I
Arbetsförmedlingens rapport konstaterar man också att krisen skyndar på
strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa jobb inte kommer
tillbaka.

Behov av fortsatt stöd till företagen?

Den första chockvågen av minskad efterfrågan tog sannolikt med sig många företag inom
hotell- och logiverksamhet som redan hade svag lönsamhet och låg likviditet. Ett stort
antal företag kunde tillfälligt klara likviditetskrisen genom olika former av statliga stöd.
När den låga efterfrågan nu ser ut att bli mer långvarig än vad man först trodde,
aktualiseras frågan om hur länge de företag som klarade att stå emot den första vågen kan
hålla ut. Regeringen meddelade i mitten av november att företagsstöden kommer att
förlängas, både permitteringsstöd och stöd för förlorad omsättning. Stöden kan anses
behövas så länge smittan inte är under kontroll i syfte att skydda jobb och inkomster samt
minska osäkerheten för företagen. Samtidigt är det viktigt att inte stödåtgärderna minskar
incitamenten för företagen att anpassa sig till nya förutsättningar och därmed bromsar
den omvandling som branschen behöver genomgå för att vara konkurrenskraftig i den
ekonomiska situation och struktur som kommer att råda efter pandemin. Flera goda
exempel har setts under perioden där företag har lyckats bra genom att på olika sätt
anpassa verksamhet och affärsmodeller till det rådande läget.

Effekter på längre sikt av förändrat konsumentbeteende

När beskedet om ett potentiellt vaccin kom den 9 november steg världens börser, speciellt
inom branscher som varit hårt drabbade, exempelvis hotell och flyg, samtidigt som kursen
för företag inom digitala konferenstjänster sjönk. Exemplet illustrerar på ett förenklat men
14
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tydligt sätt hur förändrade konsumentbeteende i coronapandemins kölvatten på lång sikt
kan komma att påverka branschens strukturomvandling.

Minskat affärsresande som ett resultat av fler digitala möten

Digitaliseringen av vårt samhälle har pågått länge men det är inte förrän nu som vi börjat
nyttja den fulla potentialen i tekniken för att möjliggöra distansarbete. Pandemin har
drivit på utvecklingen av nya lösningar för digitala möten och konferenser där kvaliteten
också förbättrats väsentligt. När företag och organisationer tvingats till digitala möten har
många också insett rationaliseringspotentialen i en mer effektivt utnyttjad arbetstid. Detta
bedöms få särskilda konsekvenser på affärsresandet på lång sikt då många resor sannolikt
kommer att ersättas med digitala möten och konferenser i framtiden, där hotell och
konferensanläggningar kommer bli särskilt påverkade.
En exakt siffra för hur omfattandet skiftet kommer att bli är svårt att uttala sig om men en
uppskattning om en nedgång på omkring 30 procent är inte orimlig. Affärsresandet står
idag för omkring 15 procent av turismkonsumtionen i Sverige. 16 På hotell står affärs- och
konferensdeltagare för ungefär 50 procent av de belagda rummen. En minskning i det
segmentet får konsekvenser inte bara för boendeanläggningarna i sig men också för
näringen i stort då samtliga kringtjänster både för direkt konsumtion som till exempel,
resebyråer, transporter och restauranger och även indirekt konsumtion genom
exempelvis tvätterier och grossister påverkas.

Det privata resandet bedöms återgå till normala nivåer

Det privata resandet baseras på en annan logik där efterfrågan på resekonsumtion på sikt
sannolikt inte kommer att minska. Enligt vår bedömning finns det inget som pekar på att
resekostnadernas andel av hushållens konsumtion skulle minska långsiktigt. En trolig
utveckling är att vi nivåmässigt kommer tillbaka till den tidigare utvecklingslinjen, och att
det sker genom ett språng när pandemin känns tillräckligt långt borta. Däremot kan
resandet förändas vad gäller form och innehåll.

Delningsekonomin och ökad efterfrågan på enskilt boende

Ett identifierat område handlar vilken typ av boende som kommer efterfrågas i framtiden.
Efterfrågan på kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter ökade kraftigt
under sommaren på vissa håll i Sverige, sannolikt på grund av att det var en boendeform
som kändes relativt trygg och smittsäker. Vi såg även att privata gruppresor har minskat
under pandemin. Detta kan ses i ljuset av en utveckling som är en del av en större trend
med mer individualiserade resor och unika upplevelser och boenden, där
delandeekonomin och användningen av plattformar som Airbnb för att tillgängliggöra
privat outnyttjad boendekapacitet växte starkt redan innan krisen. En trolig utveckling är
att detta är en trend som förstärkts under och av pandemin och på sikt tar en allt större
del av marknaden.

Ökad efterfrågan på naturupplevelser

Redan innan coronapandemin sågs en ökad efterfrågan på naturupplevelser. En trolig
utveckling är att efterfrågan på den typen av produkter förstärks och får en skjuts framåt
av pandemin eftersom detta sannolikt upplevs som en relativ säker form av turism där det
är enklare att hålla avstånd till andra människor. På sikt kan behovet öka av tillgänglig
boendekapacitet på destinationer som erbjuder den formen av turism.
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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 företag,
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.

