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Förord

Förord
2020 var ett utmanande år på många sätt. Utbrottet av coronapandemin har
orsakat stora förluster och mänskligt lidande i Sverige och världen. Näringslivet
har också drabbats hårt, där turism och besöksnäring har påverkats särskilt mycket.
När pandemin och smittspridningen nu börjar komma under kontroll behöver vi
blicka framåt och arbeta för att på bästa sätt återstarta näringen. Vi ser en näring
märkt av pandemin, med utmaningar som bland annat handlar om att hitta arbetskraft som under krisen letat sig till andra sektorer och om att möta en delvis förändrad efterfrågan.
I den här rapporten har vi samlat Tillväxtverkets och andra aktörers statistik om
turism och resande i Sverige och världen under pandemiåret 2020. Med ökad kunskap om näringen och den utveckling som har varit under pandemin kan vi fortsätta
vårt arbete för turism i och till Sverige och en välbehövlig omstart av näringen.
Stockholm i oktober 2021

Gunilla Nordlöf
Generaldirektör Tillväxtverket
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Sammanfattning
Turismkonsumtionen i Sverige minskade med 38 procent under 2020
År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris
till följd av utbrottet av coronapandemin. I Sverige minskade turismkonsumtionen med
38 procent under 2020 jämfört med året innan. Under pandemin är det den inkommande turismen från utlandet som har påverkats mest. Den utländska turismkonsumtionen i Sverige minskade med 52 procent under 2020 jämfört med föregående år
medan den svenska turismkonsumtionen minskade med 29 procent.
Turismens andel av BNP sjönk till 1,6 procent
Turismens bidrag till samhällsekonomin, mätt som andel i relation till BNP har legat
mellan 2,4 och 2,7 procent under åren 2015 till 2019. År 2020 sjönk den till 1,6 procent,
vilket motsvarar en minskning av turismens förädlingsvärde med 33 procent jämfört
mot föregående år beräknat i 2020 års priser.
Medelantalet sysselsatta i turismen minskade med 9 procent
Under 2020 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 123 000, en minskning med knappt 9 procent jämfört med året innan. Turismen har varit en av de hårdast
drabbade sektorerna under pandemin som slagit hårt mot branscher som hotell, restaurang och handel som alla utgör viktiga delbranscher inom turismen.

2020

47

miljarder kronor

184

-52%*

miljarder kronor

123 000

-38%

*

-9%*

Turistkonsumtion
*Utveckling jmf 2019.
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Minskad skillnad i turismnettot
År 2020 stod den inhemska turismen för en konsumtion på 136 miljarder kronor.
Utländska turisters konsumtion i Sverige uppgick till 47 miljarder och genererade skatte
intäkter till staten på 7 miljarder i form av moms och punktskatter. Svenskars turism
konsumtion utomlands uppgick till 63 miljarder år 2020. I jämförelse med föregående
år så har turismimporten minskat betydligt mer än turismexporten och det har gjort att
nettoexporten gått från minus 62 miljarder år 2019 till minus 15 miljarder år 2020.
Gästnätter på svenska boendeanläggningar minskade med 36 procent
Pandemiåret 2020 hade en stor negativ påverkan på gästnätter på de kommersiella boendeanläggningarna i Sverige. Under 2020 registrerades totalt 43,3 miljoner
gästnätter i Sverige, 24 miljoner färre än år 2019 vilket motsvarar en minskning med 36
procent. Gästnätter från utländska besökare stod för den största relativa minskningen,
72 procent, jämfört med 2019 och uppgick till totalt 4,7 miljoner. Svenska gästnätter
minskade med 24 procent under samma period till totalt 38,1 miljoner.
Svenska gästnätter ökade sin relativa andel
Minskningen av svenska gästnätter till totalt 38,1 miljoner motsvarar en tillbakagång till
samma nivåer som under 2008. Samtidigt medförde den stora minskningen av antalet
utländska gästnätter under 2020 att andelen svenska gästnätter ökade från omkring
75 procent under den senaste 10-årsperioden till 88 procent under 2020. Andelen
svenska gästnätter ökade särskilt mycket under sommarmånaderna (juni, juli, augusti)
då antalet utländska gästnätter vanligtvis är som störst. Mellan juni och augusti var
andelen svenska gästnätter 93 procent jämfört med 69 procent 2019.
Storstadsregionerna hårdast drabbade
Den negativa utvecklingen av gästnätter under 2020 påverkade hela Sverige men
storstadsregionerna Stockholms län och Västra Götalands län drabbades värst, både
antalsmässigt och procentuellt. Stockholms län hade en minskning av gästnätter med
55 procent jämfört med 2019 medan minskningen i Västra Götalands län uppgick till
42 procent. Gävleborgs län påverkades minst av krisen med en minskning på 16 procent
jämfört med föregående år.
Utveckling per boendeform
Majoriteten av gästnätterna i Sverige tillbringades på hotell, vilka stod för 52 procent
av samtliga gästnätter 2020. Jämfört med 2019 minskade antalet gästnätter på hotell
med 43 procent, eller 17 miljoner gästnätter, vilket var den största relativa och absoluta
minskningen av gästnätter bland samtliga boendeformer. Under 2020 gick beläggningsgraden av rum/stugor och bäddar ner i hotell, stugbyar och vandrarhem jämfört
med 2019. Inom hotell var beläggningsgraden på rum 34 procent, vilket är en minskning
med 24 procentenheter sedan år 2019. Beläggningsgraden på bäddar var 27 procent
och minskade med 18 procentenheter.
Logiintäkterna minskade med 50 procent
De totala logiintäkterna på de kommersiella boendeanläggningar som rapporterar in
logiintäkt till inkvarteringsstatistiken uppgick till totalt 16,8 miljarder kronor 2020. Logiintäkterna, i fasta priser (inflationsjusterat), minskade med nära hälften jämfört med
året innan eller med cirka 14,9 miljarder kronor.
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Första delresultaten från IBIS 2019 - 2020
I årets upplaga av Fakta om Svensk Turism presenteras de första resultaten från Tillväxtverkets gränsundersökning IBIS som ger en kompletterande bild av den inkommande turismen till Sverige. IBIS-undersökningen mäter det totala antalet utländska
besök, inklusive endagsbesök och samlar också in uppgifter om besökarnas syfte,
aktiviteter samt utlägg under vistelsen i Sverige. Under perioden mars 2019 till mars
2020 genomfördes delundersökningar på flygplatser, hamnar och tåg. Undersökningen av vägtransport var planerad att genomföras under år 2020 men fick ställas in på
grund av utbrottet av pandemin. Detta är viktigt att ha i åtanke då resultatet inte ger
en heltäckande bild av den inkommande turismen i Sverige på grund av avsaknaden
av insamlade data om besök via vägtransport. I IBIS-undersökningen som genomfördes
2011—2014 uppskattades besök via vägtransport uppgå till cirka 35 procent av det
totala antalet besök.
18 miljoner utländska besök under perioden mars 2019 till mars 2020
Resultatet av de genomförda undersökningarna på flygplatser, hamnar och tåg visar
att Sverige tog emot drygt 18 miljoner besök av utländska turister under perioden mars
2019 till mars 2020 (exklusive besökare via vägtransport). Danskar som besökte Sverige stod för 17 procent av alla utländska besök, vilket gjorde Danmark till den största
marknaden. Därefter följde Tyskland, USA och Finland. Avsaknaden av vägundersökningen medför en underskattning av antalet besök från framför allt Norge som tidigare
varit den största marknaden och som står för en betydande del besök kopplat till den
norska gränshandeln.
Besöka släkt och vänner vanligt resesyfte
Majoriteten av samtliga inkommande turistresor bestod av fritidsresor, där vanliga
syften med resan var semester och att besöka släkt och vänner. Inkommande besök
med fartyg/färja gjordes nästan uteslutande i fritidssyfte, där shopping som resesyfte
samt reseaktivitet angavs i högre utsträckning. För arbetsresorna var flyg det vanligaste färdsättet. Arbetsresorna gjordes i cirka hälften av fallen med anledning av arbete
eller möte på annan plats inom organisationen. Uppleva storstadsmiljö, sightseeing/utflykter och shopping var de vanligaste aktiviteterna för både fritids- och arbetsresande,
men fritidsresande ägnade sig åt aktiviteterna i högre utsträckning.
En större andel av reseutläggen görs innan ankomsten till Sverige
I genomsnitt betalade de utländska besökarna en större andel av reseutläggen innan
ankomsten till Sverige än under själva vistelsen. Majoriteten av utläggen som betalades
innan ankomsten gjordes på transporter och boende. Fritidsresande hade oftare utlägg
på aktiviteter och shopping medan arbetsresande oftare hade utgifter på boende,
samt spenderade mer i genomsnitt på boende. Besökarna med flyg spenderade i
genomsnitt 800 kronor per person och dag under vistelsen i Sverige, vilket var högre
än den genomsnittliga konsumtionen bland tåg- och fartyg/färjebesökarna. Utlägg
på shopping och restaurang utgjorde relativt stora andelar av konsumtionen i Sverige
fördelat på utläggskategorier. Shopping stack ut särskilt bland besökare som reste med
fartyg/färja, som i högre utsträckning bestod av fritidsresande och endagsbesök.
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Turism och resande
i världen
Under 2020 drabbades turismen, både i Sverige och internationellt, av den största kris som hittills registrerats, genom
utbrottet av coronapandemin. Statistik sammanställd av
UNWTO, FN:s världsturismorganisation, visar att internationella turistankomster (övernattande besökare) sjönk med
74 procent globalt år 2020 jämfört med föregående år.

I Europa minskade de internationella ankomsterna med 70 procent år 2020, vilket motsvarar över 500 miljoner färre internationella turistankomster, medan Amerika såg en
minskning med 69 procent. I Asien och Stillahavsområdet minskade antalet ankomster
med 84 procent, motsvarande cirka 300 miljoner färre än föregående år. Mellanöstern
och Afrika noterade båda en minskning med 75 procent. (Källa: UNWTO)
FIGUR 1.1
Internationella turistankomster,
procentuell förändring 2020
jämfört med 2019 samt 2019
jämfört med 2018
Källa: UNWTO
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Turism och resande i världen

1,3 biljoner USD i förlorade export
intäkter globalt
Enligt UNWTO motsvarar kollapsen i internationella resor en beräknad förlust på
1,3 biljoner USD i exportintäkter - mer än 11 gånger förlusten som noterades under den
globala ekonomiska krisen 2009. Krisen har också drabbat 100 till 120 miljoner jobbtillfällen inom turismen, många av dem i små och medelstora företag. (Källa: UNWTO)

UNWTO:s expertpanel förutspår svag
återhämtning under 2021
Den senaste UNWTO-expertpanelundersökningen visar en blandad utsikt för 2021.
50 procent av de tillfrågade räknar med att en återhämtning kommer att ske först
2022. Återstående hälft av de tillfrågade ser fortfarande en potentiell återhämtning
2021. UNWTO:s utökade scenarier för 2021 till 2024 indikerar att det kan ta mellan två
och ett halvt och fyra år för internationell turism att återgå till nivåerna som var 2019.
Experterna förutser också en växande efterfrågan på frilufts- och naturbaserad turismverksamhet och att inhemsk turism får ett allt större intresse. (Källa: UNWTO)
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Kapitel 2

Turisträkenskaper
2020
Resultatet av turisträkenskaperna1 visar en minskning av den
totala turismkonsumtionen i Sverige med 38 procent under
år 2020. Reserestriktioner och rädsla för att bli smittad under
pandemin har satt stora avtryck på turismen under året.

Turismkonsumtion i Sverige
Turismkonsumtionen i Sverige uppgick till totalt 184 miljarder kronor under år 2020,
vilket motsvarar en minskning med 115 miljarder kronor eller 38 procent i 2020 års
prisnivå jämfört med året innan. Av den totala turismkonsumtionen i Sverige bestod
137 miljarder av svenska turisters konsumtion och 47 miljarder av utländska turisters
konsumtion. Den svenska turismkonsumtionen i Sverige minskade med 32 procent och
den utländska minskade med 52 procent mot föregående år.
FIGUR 2.1
Turismkonsumtion i Sverige,
miljarder kronor i 2020 års priser
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Turisträkenskaper brukar också benämnas som turistsatelliträkenskaper, Tourism Satellite Account eller TSA. Turisträkenskaper
innebär att beräkna turismen efter samma system som nationalräkenskaperna och följer en internationell standard.

Turisträkenskaper 2020

Den totala turismkonsumtionen fördelas på flera olika produktgrupper. Av den sammanlagda turismkonsumtionen 2020 stod handeln för den största andelen. Nästan en
tredjedel av turistutläggen var inom handeln, därefter följer utlägg för fritidshus som
stod för 13 procent och inkvartering som också stod för 13 procent. Fördelningen på
dessa produktgrupper har varit någorlunda stabil över tid. Med pandemins inträde har
det skett förändringar i två produktgrupper. Andelen utlägg på fritidshus har ökat 2020
jämfört med 2019. År 2019 utgjorde fritidshus 8 procent av den sammanlagda turismkonsumtionen i Sverige, medan den 2020 stod för 13 procent. Det innebär en ökning
med 5 procentenheter. Andelen utlägg på flyg har minskat 2020 jämfört med 2019. År
2019 utgjorde flyget 9 procent av den sammanlagda turismkonsumtionen i Sverige,
medan den 2020 stod för 4 procent.
6%

13 %

13 %

33 %

10 %

Detaljhandel

Flyg

Sport och fritid

Restaurang

Kultur

Fritidshus
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Hyrbil, etc

Övrigt

Övriga transporter
4%
2%

4%

3%
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9%

Hushållens andel av konsumtionen som lagts på turism i Sverige har varit någorlunda
konstant under perioden 2015–2019, och legat på cirka 6,4 procent. Under pandemiåret
2020 sjönk turismens andel av konsumtionen till 5,0 procent.
FIGUR 2.3
Hushållens andel av konsumtionen
som spenderas på turism i Sverige,
miljarder kronor i 2020 års priser
Källa: Tillväxtverket
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Turismens ekonomiska bidrag till
samhällsekonomin
Det ekonomiska värde som samhället tillförs från turismen mäts som förädlingsvärde1.
Lite förenklat är förädlingsvärdet summan av företagens vinster och löneutbetalningar.
Förädlingsvärdet för hela samhället är samma sak som bruttonationalprodukten (BNP).
Turismens andel av BNP har varit i intervallet 2,4–2,7 procent under perioden
2015–2019. Pandemins inverkan på turismen gjorde att andelen sjönk till 1,6 procent
under år 2020.
FIGUR 2.4
Turismens andel av BNP per år
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Tillväxten för Sveriges turism var i genomsnitt 2 procent per år under perioden
2016–2019. Under samma tidsperiod var tillväxten för BNP i genomsnitt 4 procent per
år. År 2020 var BNP-tillväxten minus 2 procent och turismens förädlingsvärde var minus 35 procent. Historiskt sett har turismen haft en hög ekonomisk tillväxt i Sverige och
utomlands till följd av både ökat välstånd och mer ledig tid. Den nu redovisade ekonomiska tillväxten för turismen indikerar en viss avmattning under perioden 2016–2019 i
relation till hela samhällets ekonomiska tillväxt. Under år 2020 har det varit en dramatisk nedgång för turismen till följd av pandemin.
FIGUR 2.5
Turism- och BNP-tillväxt per år i
2020 års priser

Turism

BNP

10 %

Källa: Tillväxtverket

0%
-10 %
-20 %
-30 %
-40 %

1

12

År 2016

År 2017

År 2018

Förädlingsvärde kan också beskrivas som försäljningsintäkter minus inköpskostnader.

År 2019

År 2020

Turisträkenskaper 2020

Besöksnäringen är ingen egen bransch utan kan istället beskrivas som ett system, där
konsumtion genereras av turister inom en mängd olika branscher. Olika branschers
turismandel bidrar med olika mycket till samhällets ekonomi. Hur mycket en bransch
bidrar beror dels på branschens totala storlek, dels på hur stor andel som härrör från
turismen. Hotell- och logiverksamhet har högst förädlingsvärde från turismen med
15,9 miljarder år 20191. Därefter kommer detaljhandeln med 13,9 miljarder, fritidshusen
med 10,2 miljarder samt mat och dryck på restauranger och caféer med 9,0 miljarder.
FIGUR 2.6
Förädlingsvärde från turism per
bransch år 2019, i miljarder kr
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Källa: Tillväxtverket
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Vänder vi på perspektivet och tittar på hur stor andel av respektive branschs förädlingsvärde som härrör från turism blir bilden en annan. Fritidshus, resebyråer, flyg
samt hotell och logi hade alla ett stort beroende till turism, där över 70 procent av
förädlingsvärdet kommer från turismen. Detaljhandeln bidrog mycket till turismens
samlade förädlingsvärde, men sett till andelen turism uppgick den bara till 9 procent
av handelns totala förädlingsvärde, vilket är den lägsta av redovisade branscher. Även
om genomsnittet för riket visar på en liten andel är det inte fallet i alla delar av landet. I
turistintensiva kommuner och främst i gränshandelsområden mot den norska gränsen
kan turismen stå för lejonparten av förädlingsvärdet i detaljhandeln.
FIGUR 2.7
Turismens förädlingsvärdesandel per
bransch år 20191
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2020 års turisträkenskaper är preliminära och alla uppgifter för denna tabell finns inte tillgängliga än.
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Turismens export och import
Turismen i Sverige kan delas in i tre kategorier: inhemsk turism, turismexport och turismimport. Turismexport är när utländska turister konsumerar i Sverige. Turismimport
är när svenska turister konsumerar utomlands. Den inhemska turismkonsumtionen var
störst och mest betydelsefull för turistnäringen, och uppgick år 2020 till sammanlagt
137 miljarder kronor. Turismimporten uppgick samma år till 63 miljarder kronor och
turismexporten till 47 miljarder kronor.
Turismexporten och turismimporten påverkar den svenska bytesbalansen. Till skillnad
från annan export så genererar turismens export också skatteintäkter till främst staten.
Detta då utländska turister i Sverige betalar både moms och andra punktskatter1. År
2020 var skatteintäkterna från utländsk turism i Sverige 7,2 miljarder kronor. Turismimporten generar också skatteintäkter, men de tillfaller det land som konsumtionen sker i.
FIGUR 2.8
Inhemsk, inkommande och utgående
turismkonsumtion, miljarder kronor i
2020 års priser
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Mellan 2019 och 2020 skedde en stor nedgång för alla tre turistsegment. Den inhemska
turismkonsumtionen var den del som påverkades minst av pandemin, med en minskning på 32 procent. Den inkommande turismen (turismexporten) minskade med 52
procent och den utgående turismen (turismimporten) minskade med 61 procent.
Skillnaden mellan turismexporten och turismimporten är turismens nettoexport. Sverige har en negativ nettoexport av turism. Det innebär att svenskar spenderar mer pengar utomlands som turister än vad utländska turister spenderar som turister i Sverige.
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Exempel på punktskatter är de för drivmedel, alkohol och tobak.
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FIGUR 2.9
Turismens nettoexport, miljarder
kronor i 2020 års priser
Källa: Tillväxtverket
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Under pandemin har turismimporten minskat mer än turismexporten och det har
påverkat nettoexporten i en positiv riktning. Från minus 62 miljarder år 2019 till minus
16 miljarder kronor år 2020.

Sysselsättningseffekter av turismen
Medelantalet sysselsatta i turismen är en effekt av turismkonsumtion i Sverige. Under
2020 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 123 000, en minskning
med knappt 9 procent jämfört med året innan. Motsvarande siffra på arbetade timmar
var drygt 188 miljoner under år 2020, vilket var en minskning med 10 procent mot
föregående år.
FIGUR 2.10
Turismens medelantal sysselsatta
och arbetade timmar (1 000-tal)
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FIGUR 2.11
Turismens andel av medelantal sysselsatta och arbetade timmar
Källa: Tillväxtverket
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Ser vi på sysselsättningen som genereras av turismkonsumtion och ställer den i relation
till hela den svenska arbetsmarknaden har både antalet arbetade timmar och medelantal sysselsatta minskat från cirka 2,6 procent till cirka 2,4 procent mellan 2019 och
2020. Mellan 2016 och 2017 skedde en påtaglig förändring i turismens sysselsättning,
där medelantal sysselsatta ökade och antal arbetade timmar minskade. Det kommer
sig troligen av att en högre andel gick över till att arbeta deltid i någon form.
FIGUR 2.12
Turismens medelantal anställda per
bransch år 2020
Källa: Tillväxtverket
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Medelantalet sysselsatta som kan kopplas till turismkonsumtionen var störst till antalet
inom Hotell- och logiverksamhet med 30 000 sysselsatta år 2020. Detaljhandeln hade
28 000 sysselsatta följt av Mat- och dryckesservering som hade 21 000 sysselsatta. I
stora drag följer fördelning av medelantal sysselsatta i branscherna fördelningen över
förädlingsvärdena som kan kopplas till turism. En orsak till att mönstren blir lika är att
turismens delbranscher är arbetsintensiva, vilket gör att en stor del av förädlingsvärdet
i dessa delbranscher kom från löner.

16

Inkvarteringsstatistik

Kapitel 3

Inkvarteringsstatistik
Under 2020 registrerades drygt 43 miljoner gästnätter på
kommersiella boendeanläggningar i Sverige, en minskning
med 24 miljoner eller 36 procent jämfört med året innan.
Det var gästnätter från utländska besökare1 som stod för
den största relativa minskningen, 72 procent, under 2020.
Svenska gästnätter minskade med 24 procent jämfört
med 2019.

Inkvarteringsstatistiken visar att antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar2 i Sverige minskade med 36 procent under 2020 jämfört med föregående år
till totalt 43,3 miljoner. Det motsvarar 24 miljoner färre gästnätter under 2020 jämfört
med året innan. De svenska gästnätterna minskade med 24 procent, eller 11,7 miljoner,
till totalt 38,1 miljoner och de utländska minskade med 72 procent, eller 11,9 miljoner, till
totalt 4,7 miljoner.
Den stora minskningen under 2020 berodde på utbrottet av coronapandemin i mars
2020. Fram till och med 2019 hade det totala antalet gästnätter ökat med 34 procent,
eller sammanlagt 17,3 miljoner sedan år 2008. De svenska gästnätterna hade ökat med
31 procent och de utländska med 43 procent. Den kraftigare ökningen av utländska
gästnätter jämfört med svenska under den senaste 10-års perioden har lett till att andelen utländska gästnätter ökat från 23 procent till 25 procent.
FIGUR 3.1
Gästnätter inom samtliga boende
former, 2008–2020.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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1 Okänt hemland inkluderas ej i kategorin ”utländska gästnätter” i inkvarteringsdelen av rapporten.
2 Hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) samt campingplatser.
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Gästnätter efter hemland
Stora nedgångar för Sveriges utlandsmarknader
Pandemin och dess restriktioner fick stor påverkan på den utländska turismen i Sverige.
De utländska gästnätterna minskade med 72 procent under år 2020 jämfört med 2019.
Över tid har Norge och Tyskland, följt av Danmark, varit de enskilt största marknaderna
för utländska gästnätter.
Reserestriktioner och lock-downs världen över har gjort att utländsk turism till Sverige
varit mycket begränsad under 2020. För Sveriges 10 största utländska marknader har
den procentuella förändringen jämfört med 2019 legat på en minskning på mellan 51
och 92 procent. Gästnätter från Norge, som normalt sett är Sveriges största utlandsmarknad, minskade med 87 procent och uppgick till drygt 450 000, i jämförelse med
närmare 3,5 miljoner under ett normalår, vilket placerade Norge på 3:e plats bland
utlandsmarknaderna.
Gästnätterna från Tyskland minskade med 73 procent jämfört med 2019 och uppgick
till knappt 930 000. Det motsvarar närmare 20 procent av samtliga utländska gästnätter under 2020. Gästnätter från Danmark, som blev Sveriges näst största utlandsmarknad under 2020, minskade med 51 procent till närmare 670 000 gästnätter och
utgjorde 14 procent av det totala antalet utländska gästnätter 2020. Tillsammans
stod Tyskland, Danmark och Norge för 43 procent av de utländska gästnätterna i
Sverige 2020.
FIGUR 3.2
Gästnätter från de 10 största
utländska marknaderna (2019 års
nivå) inom samtliga boendeformer
2019–2020, procentuell förändring
2020 jämfört med 2019.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Utländska gästnätter
Flest antal tyska gästnätter under 2020 hade Västra Götalands län med drygt 130 000,
vilket motsvarade 15 procent av alla gästnätter som gjordes av tyskar i Sverige. Störst
minskning av tyska gästnätter hade Stockholms län, med totalt 120 000 antal gästnätter vilket motsvarar en minskning på drygt 500 000 gästnätter eller 81 procent jämfört
med 2019.
Västra Götalands län hade även det största antalet norska gästnätter under 2020, vilka
uppgick till 165 000. Det motsvarar 36 procent av alla gästnätter som gjordes av norrmän under året. Under år 2020 var antalet norska gästnätter 1,1 miljoner färre än under
2019 vilket motsvarar en minskning med 87 procent. Flera län hade en minskning av
norska gästnätter på över 90 procent. I Hallands län minskade de norska gästnätterna
med 95 procent, i Norrbottens län och Västernorrlands län med 94 procent, i Dalarnas
län med 92 procent, i Örebro län med 92 procent och på Gotland med 91 procent.
FIGUR 3.3
Gästnätter från de fem största
utländska marknaderna (2019 års
nivå) inom samtliga boendeformer,
2008–2020.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Svenska gästnätter i Sverige
De svenska gästnätterna i Sverige minskade med 24 procent under 2020 jämfört med
2019 och uppgick till totalt 38,1 miljoner, vilket är en tillbakagång till samma nivåer som
under 2008. De svenska gästnätterna utgjorde 88 procent av de totala volymerna
2020. Den stora minskningen av antalet utländska gästnätter under 2020 gjorde att
andelen svenska gästnätter ökade från sin normala andel som har legat omkring
75 procent under den senaste 10-årsperioden. De svenska gästnätterna ökade särskilt
mycket under sommarmånaderna (juni, juli, augusti) då antalet utländska gästnätter
vanligtvis är som störst. Mellan juni och augusti var andelen svenska gästnätter
93 procent jämfört med 69 procent 2019.
FIGUR 3.4
Svenska och utländska gästnätter
per månad inom samtliga boendeformer, 2019–2020.
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Flest gästnätter under
sommarmånaderna
Över året är det sommarmånaderna (juni, juli, augusti) som har flest antal gästnätter.
Under den senaste 5-årsperioden före pandemin stod dessa månader i genomsnitt för
44 procent av det totala antalet gästnätter. Därefter var våren (mars, april, maj) den
näst populäraste säsongen med 21 procent av alla gästnätter medan höst- (september, oktober, november) och vintersäsong (december till februari) stod för 18 procent
respektive 17 procent av det totala antalet gästnätter.
Omständigheterna under 2020 gjorde att fördelningen av antal gästnätter över månaderna skiljde sig åt från tidigare år, samt innebar en betydande minskning av gästnätter
jämfört med före corona-pandemin. Sett till enskilda månader hade april den största
relativa minskningen, 70 procent färre gästnätter jämfört med året innan. Bortsett från
januari och februari var oktober den månad som påverkades minst av pandemin med
en minskning med 24 procent jämfört med året innan.
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FIGUR 3.5
Gästnätter per månad inom
samtliga boendeformer 2015–2020,
procentuell förändring 2020 jämfört
med 2019.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Regional fördelning
Störst minskningar i storstadslänen
Flest gästnätter under 2020 registrerades i Stockholms län där de kommersiella boendeanläggningarna rapporterade in 6,9 miljoner gästnätter. Det motsvarar 16 procent
av alla gästnätter i Sverige under året. Jämfört med 2019 minskade gästnätterna i
Stockholms län med 55 procent, motsvarande 8,4 miljoner gästnätter. Stockholms län
stod både för den största relativa och absoluta minskningen under året.
Västra Götaland som var näst största län med totalt 6 miljoner gästnätter stod för
14 procent av det totala antalet gästnätter 2020 och minskade med 42 procent, eller
4,4 miljoner gästnätter, jämfört med 2019. I Skåne län som stod för 10 procent av samtliga gästnätter 2020 registrerades 4,5 miljoner gästnätter vilket motsvarar en minskning med 32 procent jämfört med året innan.
FIGUR 3.6
Gästnätter i de fem största regionerna inom samtliga boendeformer
2015–2020, procentuell förändring
2020 jämfört med 2019.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Lägst relativ minskning av gästnätter i Gävleborgs län
Gävleborgs län hade den lägsta relativa minskningen av inrapporterade gästnätter på
kommersiella boendeanläggningar under 2020. En minskning med 16 procent jämfört med 2019. Minskningen var 71 procent för utländska gästnätter och 9 procent för
svenska gästnätter. I absoluta tal motsvarar det en nedgång på cirka 110 000 gästnätter vardera för svenska respektive utländska gästnätter.
FIGUR 3.7
Gästnätter per region inom samtliga
boendeformer 2019–2020, procentuell förändring från 2019.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Störst minskning av utländska gästnätter i Värmlands län
Det skedde en stor minskning av utländska gästnätter i samtliga län under 2020. Störst
relativ minskning hade Värmland, Örebro, Kalmar och Västra Götalands län där antalet
utländska gästnätter minskade med närmare 80 procent vardera jämfört med 2019.
Minst relativ minskning hade Dalarnas län där antalet utländska gästnätter minskade
med 52 procent, följt av Norrbottens och Gotlands län där minskningen var 58 procent
respektive 62 procent jämfört med 2019.
FIGUR 3.8
Procentuell förändring i utländska
gästnätter 2020 jämfört med 2019.
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Störst andel utländska gästnätter i Kronobergs län
Störst andel utländska gästnätter under 2020 hade Kronobergs län med 23 procent,
följt av Norrbottens län med 22 procent och Stockholms län med 19 procent. Lägst
andel utländska gästnätter hade Gävleborg, Halland och Västmanlands län där andelen
låg mellan 4 och 5 procent vardera.

FIGUR 3.9
Gästnätter per region inom samtliga
boendeformer 2020 med andel
utländska gästnätter (procent)
*Svenska gästnätter samt gästnätter
från okänt hemland.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Gästnätter per boendeform
Gästnätter per boendeform och län
Sverige karaktäriseras av olika typ av turism i olika delar av landet vilket också av
speglas i den vanligaste övernattningsformen i olika län. I Stockholm tillbringades
85 procent av alla länets gästnätter på hotell. Kalmar och Hallands län utmärker sig
som typiska campinglän där majoriteten av gästnätterna, 62 procent respektive
58 procent, tillbringades på camping under 2020. Dalarna och Jämtland utmärker sig
med att ha hög andel gästnätter i både stugbyar och kommersiellt förmedlade privata
stugor och lägenheter (SoL) vilket kan förklaras av att dessa boendeformer är vanliga
inom frilufts- och skidturism som är viktiga målgrupper för båda länen. I Dalarnas län
tillbringades 23 procent av gästnätterna i stugbyar och 31 procent i SoL. Jämtlands län
hade 15 procent av gästnätterna i stugbyar och 32 procent i SoL.
FIGUR 3.10
Andel gästnätter per boendeform
och län, 2020.
*Kommersiellt förmedlade stugor och
lägenheter
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Hotellen hårdast drabbade
Hotell är den boendeform som ökat mest över tid om man bortser från år 2020. Mellan
2008–2019 har inrapporterade gästnätter på hotell ökat med 53 procent vilket kan
jämföras med de andra boendeformerna under samma period där vandrarhem ökade
med 26 procent, campingen ökade med 22 procent, SoL ökade med 1 procent och
stugbyar minskade med 5 procent.
Majoriteten av gästnätterna i Sverige spenderades på hotell, vilka stod för 52 procent
av samtliga gästnätter år 2020. Jämfört med 2019 minskade antalet gästnätter på
hotell med 43 procent, eller 17 miljoner gästnätter, vilket var den största relativa och
absoluta minskningen av gästnätter för samtliga boendeformer 2020.
FIGUR 3.11
Gästnätter per boendeform
2008–2020.
*Kommersiellt förmedlade stugor och
lägenheter
Källa: Tillväxtverket/SCB
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30 procent av gästnätterna sker på campinganläggningar
Camping stod för 30 procent av gästnätterna år 2020 och minskade med 23 procent
jämfört med 2019. I Västra Götaland, som stod för 17 procent av de inrapporterade
gästnätterna på camping, hade en minskning med 32 procent. Norrbotten är det län
där gästnätterna på camping procentuellt sett minskat mest i hela landet, 49 procent
jämfört med 2019.
De inrapporterade gästnätterna på stugbyar minskade med 27 procent jämfört med
2019 och stod för närmare 6 procent av totala antalet gästnätter i Sverige 2020.
Vandrarhem stod för 5 procent av de inrapporterade gästnätterna och minskade
41 procent jämfört med 2019. SoL stod för 8 procent av alla gästnätter och hade den
minsta relativa minskningen, 17 procent, under 2020 jämfört med året innan.

Stor minskning inom samtliga boendeformer
Svenska och utländska gästnätter på hotell minskade med 35 procent respektive
70 procent jämfört med året innan. På camping minskade de svenska gästnätterna
med 2 procent jämfört med 2019 medan de utländska minskade kraftigare med
86 procent. Även på vandrarhem minskade både svenska och utländska gästnätter
under 2020. Svenska gästnätter minskade med 29 procent och de utländska minskade
med 67 procent. För SoL var det däremot en ökning, på nästan 4 procent, av svenska
gästnätter jämfört med 2019. Utländska gästnätter minskade med 52 procent.
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Att minskningen inte varit lika stor, och till och med ökat något för SoL, camping och
stugbyar har sannolikt delvis sin förklaring i att dessa boendeformer upplevdes som de
mest covidsäkra alternativen under pandemin. Dessa boendeformer är ofta naturnära
och kontakten med människor är mindre jämfört med hotell och vandrarhem.
FIGUR 3.12
Svenska och utländska gästnätter
per boendeform, 2019-2020,
procentuell förändring från 2019.
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Logiintäkerna minskade med närmare 50 procent
De samlade logiintäkterna från de kommersiella boendeanläggningarna som rapport
erar in logiintäkt till inkvarteringsstatistiken uppgick till totalt 16,8 miljarder kronor
2020. Logiintäkterna, i fasta priser (inflationsjusterat), minskade med nära hälften
jämfört med året innan eller med cirka 14,9 miljarder kronor. För perioden 2008–2019
ökade logiintäkterna med 57 procent för att sedan minska med 47 procent 2019–2020.
Från och med 2019 inkluderas logiintäkter från campingar vilket innebär att ökningen
under perioden 2008–2019 blev 10 procentenheter högre än om logiintäkter från campingarna inte skulle vara inkluderade.
FIGUR 3.13
Logiintäkter per boendeform,
2020 års priser, 2008–2020.
*Kommersiellt förmedlade stugor
och lägenheter
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Hotell står för 76 procent av logiintäkterna
Logiintäkterna på hotell uppgick till nära 13 miljarder under 2020 och svarade för
76 procent av de totala logiintäkterna. Motsvarande siffra för hotellens andel avseende
gästnätter var 52 procent. Jämfört med 2019 minskade logiintäkterna (fasta priser) på
hotell med 52 procent. Campingarna stod för 10 procent av de totala logiintäkterna
och hade en minskning av logiintäkter med 20 procent jämfört med året innan. Under
samma period minskade antalet gästnätter med 23 procent.
FIGUR 3.14
Intäkter och gästnätter, fördelade
per boendeform 2020 (procent)
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Logiintäkt och gästnätter per capita
Logiintäkter kan användas som ett mått för att visa på turismens regionala och lokala
betydelse genom att fördela logiintäkt per capita och län. Vid en sådan uppdelning
framkommer att turismens bidrag till den lokala ekonomin är högst i Jämtland och på
Gotland med 5 804 respektive 4 640 kronor per capita och år. Genomsnittet för riket
var 1 621 kronor per person och år. Samma räkneövning med gästnätter placerar Jämtland och Dalarnas län i topp där man tog emot 18 respektive 14 gästnätter per capita
under 2020. Genomsnittet för riket var 4 gästnätter per person och år.
TABELL 3.1
Totala logiintäkter, fördelat per
invånare, 2020.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Logiintäkter per
invånare, SEK

Totala logiintäkter
(1 000-tal) SEK

Utveckling logiintäkt
2019–2020, löpande priser

Jämtlands län

5 804

761 164

-26%

Gotlands län

4 640

278 983

-35%

Dalarnas län

4 017

1 155 451

-18%

Norrbottens län

3 192

796 666

-29%

Kalmar län

2 618

643 996

-25%

Hallands län

2 305

776 367

-21%

Värmlands län

1 816

513 699

-35%

Västerbottens län

1 657

452 685

-35%

Västernorrlands län

1 594

389 742

-29%

Blekinge län

1 555

247 358

-26%

Stockholms län

1 523

3 642 938

-66%

Län
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Logiintäkter per
invånare, SEK

Totala logiintäkter
(1 000-tal) SEK

Utveckling logiintäkt
2019–2020, löpande priser

Gävleborgs län

1 431

411 533

-23%

Västra Götalands län

1 379

2 392 584

-52%

Jönköpings län

1 306

476 825

-39%

Skåne län

1 289

1 791 198

-41%

Östergötlands län

1 271

593 724

-36%

Kronobergs län

1 241

251 007

-39%

Västmanlands län

1 104

305 991

-34%

Örebro län

1 090

333 049

-38%

Södermanlands län

1 032

309 045

-30%

776

301 236

-50%

1 621

16 825 240

-47%

Län

Uppsala län
Riket

Kapacitet
Antalet bäddar på stugbyar och vandrarhem ökar kraftigt
Antalet bäddar på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem ökade med 2 procent
under 2020 jämfört med året innan. På hotell ökade antalet bäddar med 2 procent
motsvarande cirka 4 700 bäddar, medan antalet bäddar på stugbyar och vandrarhem
ökade med närmare 1 procent, motsvarande cirka 600 bäddar. Sedan 1992 har antalet
bäddar sammanlagt för de tre boendeformerna ökat med 54 procent eller med cirka
122 000 bäddar. Det totala kapacitetsutnyttjandet på bäddar för helåret 2020 på
samtliga hotell, stugbyar och vandrarhem uppgick till 25 procent, en minskning med
17 procentenheter jämfört med året innan.
FIGUR 3.15
Bäddar på hotell, stugbyar och
vandrarhem, 1992–2020.
Källa: Tillväxtverket/SCB
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Stor minskning av beläggning på hotell, stugbyar och vandrarhem
Under år 2020 gick beläggningsgraden av rum/stugor och bäddar ner i hotell, stugbyar och vandrarhem jämfört med 2019. Inom hotell var beläggningsgraden på rum
34 procent vilket är en minskning med 24 procentenheter jämfört med 2019. Beläggningsgraden på bäddar var 27 procent och minskade med 18 procentenheter. Inom
stugbyar var beläggningsgraden på stugor 34 procent och på bäddar 22 procent,
en minskning med 7 procentenheter respektive 6 procentenheter jämfört med 2019.
Beläggningsgraden på rum i vandrarhem var 26 procent och på bäddar 16 procent,
en minskning med 12 procentenheter respektive 11 procentenheter jämfört med 2019.
FIGUR 3.2
Anläggningar, kapacitet
och beläggning 2020.

Kapacitet

Hotell

Stugbyar

Vandrarhem

Campingplatser

2 150

282

874

1 061

Antal rum/stugor

130 907

8 073

15 812

-

Antal bäddar

265 127

39 740

45 130

-

22,4

2,4

2,1

12,8

Beläggningsgrad rum/stugor (%)

34

34

26

-

Beläggningsgrad bäddar (%)

27

22

16

-

Antal anläggningar

Källa: Tillväxtverket/SCB

Gästnätter (miljoner)

Inkommande Besökare i Sverige

Kapitel 4

Inkommande
Besökare i Sverige
Året innan coronakrisen fick Sverige 18 miljoner besök från utlandet, exklusive vägresenärer. Detta visar nya resultat från IBIS-undersökningen. Besökarna kom främst från Danmark och Tyskland.
Majoriteten kom hit på flerdagsbesök i fritidssyfte varav många
ägnade sig åt utflykter, shopping och att uppleva storstadsmiljö.

Om IBIS-undersökningen
För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket
en nationell gränsundersökning, IBIS (Inkommande Besökare i Sverige). Uppgifter samlas in via enkäter till utresande personer, med frågor om bland annat resesyften, aktiviteter, resmål, övernattningar och utgifter. IBIS består av flera delundersökningar baserat
på färdmedel vid utresetillfället. Under perioden mars 2019 till mars 2020 genomfördes
delundersökningar på flygplatser, färjehamnar och tåg. Vägtrafikundersökningen som
var tänkt att starta under 2020 kunde inte genomföras på grund av coronapandemin.
Eftersom uppgifter om vägresenärer saknas är det inte möjligt att utifrån undersökningens resultat ge en helhetsbild av de utländska besöken till Sverige.1 Uppgifter som redovisas här avser perioden mars 2019 till mars 2020 med underlag från flygplats-, hamn- samt
tågundersökningarna. Resultaten redovisas därför i de flesta fall efter undersökningsområde, det vill säga utifrån det färdmedel som användes vid utresan från Sverige.2
Utländska turister utgjorde drygt häften av utresande personer under perioden mars
2019 till mars 2020. I gruppen utländska turister ingår utländska besökare som rest till
Sverige för kortare tid än ett år för fritids- eller arbetssyften. Bland de som inte räknas
som utländska turister är en stor del personer som bor i Sverige. Bland icke-turisterna ingår även personer som pendlar till ordinarie arbetsplats i Sverige eller till ordinarie studieort i Sverige, ambassad eller militär personal, yrkeschaufförer och besättningspersonal.
För flygresenärer kan det även röra sig om transfer (syftet med resan var inte att besöka
Sverige). Fördelningen bland tågresenärer visar en något lägre andel utländska turister
(31%), vilket förklaras av en högre andel arbetspendlare och personer som bor i Sverige.

1 Läs mer om uppräkning och skattning av totala volymer per undersökningsområde i bilagan nr 1.
2 Eftersom ankommande och avresande färdmedel sammanfaller i hög utsträckning använder vi undersökningsområdet för att
beskriva besökarnas färdmedel vid både in- och utresa.
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18 miljoner utländska besök till Sverige
Sverige tog emot drygt 18 miljoner besök från utlandet under perioden mars 2019 till
mars 2020, exklusive besökare via vägtransport. År 2014 visade IBIS-undersökningen
en total volym på 19,9 miljoner utländska besök, varav 7,1 miljoner använde bil som
färdmedel. Det går inte att direkt jämföra utvecklingen eftersom den senaste siffran
inte visar totalen.

Många utländska besökare var danskar
De flesta utländska besöken kom från Danmark som stod för drygt 3 miljoner eller
17 procent av alla utländska besök, exklusive besökare via vägtransport. De näst största
marknaderna var i fallande storleksordning Tyskland, USA, Finland, Storbritannien och
Norge, som tillsammans stod för cirka 7 miljoner eller 39 procent av de utländska besöken. Cirka 7,5 miljoner besök kom från övriga länder och från alla länder kom det totalt
sett drygt 18 miljoner besökare.
TABELL 4.1
Utländska besök, andel och antal fördelat på de sex största marknaderna.
Alla undersökningsområden (flyg,
tåg och fartyg/färja)
* Högre osäkerhet i skattningarna
pga. relativt litet intervjuunderlag för
dessa marknader
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Marknad

Andel

Antal

Danmark

17%

3 095 000

Tyskland*

11%

1 960 000

USA*

9%

1 617 000

Finland*

8%

1 522 000

Storbritannien*

6%

1 040 000

Norge*

5%

971 000

Övriga

41%

7 490 000

Ej angett

3%

622 000

Totalt

100%

18 317 000
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Underskattning av besök från Norge
Avsaknaden av undersökningen av besök via vägtransport leder sannolikt till en under
skattning av antalet besökare från framförallt Norge och även Danmark och Finland
som i högre utsträckning åker bil till Sverige än besökare från övriga länder. Resultaten
från den tidigare IBIS-undersökningen år 2014, som inkluderade besök via vägtransport,
visade att de tre största marknaderna var grannländerna Norge, Danmark och Finland.
Att Danmark nu var den största marknaden, trots avsaknaden av insamlade data om
besök via vägtransport, kan dels förklaras av att andelen danska besökare som reser
via vägtransport sannolikt är lägre än motsvarande andel bland till exempel de norska
besökarna, dels av att tågundersökningen endast täcker Öresundståg. Slutligen bör
det noteras att siffrorna från de enskilt redovisade marknaderna förutom Danmark bör
tolkas något mer varsamt, då underlagsintervjuerna från dessa marknader var relativt få.

Vanligast med flerdagsbesök i fritidssyfte
Av de 18 miljoner besök som Sverige fick från utlandet med flyg, tåg och fartyg/färja
under perioden mars 2019 till mars 2020 använde cirka 46 procent fartyg/färja som
färdmedel, cirka 44 procent använde flyg och 10 procent använde tåg.1 Av besökarna
som reste med flyg var 5,6 miljoner flerdagsbesök, motsvarande 92 procent. Av besökarna som reste med tåg var cirka 1,3 miljoner flerdagsbesök (73%) och knappt en halv
miljon var endagsbesök (26%). Fördelningen mellan endags- och flerdagsbesökare var
mer jämnt fördelad bland besökare som reste med fartyg/färja, där endagsbesöken
uppgick till cirka 3,4 miljoner (51%) och flerdagsbesöken till cirka 3,3 miljoner (49%).
FIGUR 4.1
Endags-/flerdagsbesök, antal fördelat på undersökningsområde
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Underlaget för tåg täcker endast Öresundståg, vilket troligen leder till en något underskattad tågvolym.
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Majoriteten av besöken var fritidsresor
Av de inkommande besöken var majoriteten fritidsresor. Sett till arbetsresorna var flyg
det vanligaste färdsättet att resa till Sverige på, men fritidsresor stod ändå för merparten av de inkommande besöken med flyg. Sett till både restyp och resesyfte gjorde
största andelen av besökarna med flyg flerdagsresor i fritidssyfte, följt av flerdagsresor i arbetssyfte. För besök med tåg gjordes även där majoriteten av flerdagsresor i
fritidssyfte. Näst vanligast bland tågresenärer var endagsbesök i fritidssyfte och inte
långt därefter flerdagsbesök i arbetssyfte. De inkommande besöken med fartyg/färja
besökte Sverige nästan uteslutande i fritidsyfte, 48 procent som dagsresa och 45 procent som flerdagsresa. För att dra slutsatser om utländska turister som helhet hade det
behövts underlag från vägtransport, där gränshandeln med Norge antagligen skulle
påverka fördelningen med en högre andel endagsbesök med fritidssyfte.
FIGUR 4.2
Utländska besök, andel fördelat på
restyp och resesyfte per undersökningsområde
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Besöka släkt och vänner vanligt ressyfte
Bland besöken med fritidsresa som huvudsakligt syfte var det vanligt förekommande
att, förutom ”fritidsresa/semester”, ange ”besöka släkt och vänner” som ett syfte med
besöket till Sverige. Cirka 40 procent av fritidsresorna till Sverige med flyg och tåg gjordes i syfte att träffa släkt och vänner, medan det för fartyg/färja angavs av 24 procent.
Bland de som reste med fartyg/färja var shopping ett relativt vanligt syfte med resan, 17
procent angav detta jämfört med bara 8 och 4 procent för tåg- respektive flygresenärer.
FIGUR 4.3
Specifika resesyften bland besök
med fritidsresa som huvudsakligt
resesyfte, andel fördelat på undersökningsområde (flervalsfråga)
Källa: Tillväxtverket
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Bland besöken med arbetsresa som huvudsakligt syfte var det vanligt att besöket
gjordes med anledning av arbete eller möte på annan plats inom organisationen, cirka
häften angav detta. Därefter följer möte utanför organisationen och/eller för konferens,
kurs eller seminarium. Färre än var tionde arbetsresa gjordes med studiebesök, belöningsresa eller mässa/kongress som syfte.
FIGUR 4.4
Specifika resesyften bland besök
med arbetsresa som huvudsakligt
resesyfte, andel fördelat på undersökningsområde (flervalsfråga)
*Högre osäkerhet i skattningarna pga.
relativt litet intervjuunderlag bland
arbetsresande
Källa: Tillväxtverket
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Sightseeing och utflykter
populära aktiviteter
Den vanligaste aktiviteten för alla utländska besök var sightseeing/utflykter, vilket
mer än hälften av flygresenärerna och strax under hälften av tåg- och fartygsresenärerna uppgav att de ägnade sig åt under vistelsen. Två andra populära aktiviteter var
att uppleva storstadsmiljö och shoppa. Att uppleva storstadsmiljö var en vanligare
aktivitet bland besökare med flyg och tåg än för besökare med fartyg/färja, medan de
sistnämnda istället shoppade i högre utsträckning än besökare med flyg och tåg. Totalt
uppgav besökarna att de gjorde 1,9 aktiviteter i genomsnitt.
FIGUR 4.5
Tio vanligaste aktiviteterna, andel
fördelat på undersökningsområde
(flervalsfråga)
Källa: Tillväxtverket

Flyg

Tåg

Fartyg/färja

Sightseeing/utflykter
Uppleva storstadsmiljö
Shopping/inköpsresa
Naturaktiviteter och -arrangemang
Kulturarrangemang och -upplevelser
Sol, bad och andra sommaraktiviteter
Nöjen/underhållning/nattliv
Djurpark/nöjespark/temapark
Idrottsarrangemang och -aktiviteter
Andra aktiviteter
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

En möjlig förklaring till att besökare med fartyg/färja ägnade sig mer åt shopping än
flyg- och tågresenärer är att de även tog hänsyn till shopping ombord på fartyget/färjan,
som ofta erbjuder ”taxfree” shopping, när de svarade på frågan i enkäten. En annan
möjlig förklaring är att andelen endagsbesökare, vilken var högst bland besökare med
fartyg/färja, drog upp shoppingfrekvensen, då endagsbesökare tenderade att ägna sig
åt shopping i högre grad än flerdagsbesökare.

35

Inkommande Besökare i Sverige

FIGUR 4.6
Tio vanligaste aktiviteterna, andel
fördelat på resesyfte. Samtliga undersökningsområden (flyg, tåg och
fartyg/färja) (flervalsfråga)
Källa: Tillväxtverket
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Generellt är aktivitetsmönstret sig någorlunda likt över de två restyperna, både fritidsresande och arbetsresande ägnade sig mest åt att uppleva storstadsmiljö, sightseeing/
utflykter och shopping.
Den mest förekommande aktiviteten för fritidsresande var sightseeing/utflykter, vilket
över hälften angav, följt av att uppleva storstadsmiljö och shopping. Vanligaste aktiviteten bland arbetsresande var istället att uppleva storstadsmiljö, vilket drygt var fjärde
arbetsresenär uppgav, följt av sightseeing/utflykter och shopping. De enda aktiviteterna som arbetsresande ägnade sig åt i högre utsträckning än fritidsresande var nöjen/
underhållning/nattliv och andra aktiviteter.
Totalt ägnade sig fritidsresande åt fler aktiviteter än arbetsresande, i genomsnitt
2,1 aktiviteter för fritidsresande och 1,3 för arbetsresande.

Två vuxna utgjorde oftast ressällskapet
De flesta besöken gjordes av besökare som reste med sällskap. Det vanligaste var att
man reste två vuxna i sällskapet, vilket cirka 5,7 miljoner eller 39 procent av de utländska besökarna gjorde. Det näst vanligaste var att resa ensam (36%), följt av större
ressällskap än bara familjen (11%) och barnfamiljer (9%). Cirka 5 procent av besökarna
reste till Sverige med flera vuxna eller äldre barn från familjen och 1 procent reste med
annat ressällskap.
Av diagrammet nedan framgår att majoriteten av arbetsresenärerna reste ensamma,
vilket angavs mer än dubbelt så ofta än för fritidsresande. Vanligast för fritidsresande
var istället att ressällskapet bestod av två vuxna (44%), vilket var fallet för endast
18 procent av arbetsresande. Att resa i ressällskap större än bara familjen var vanligare
bland arbetsresande än bland fritidsresande, medan barnfamilj var ett cirka tio gånger
mer frekvent ressällskap bland fritidsresande än vad det var för arbetsresande.
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FIGUR 4.7
Ressällskap, andel fördelat på undersökningsområde
Källa: Tillväxtverket
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Besök med tåg och fartyg/färja uppvisar ett liknande mönster där två vuxna var den
vanligaste ressällskapsformen följt av att resa ensam. Bland besök med flyg var det i
stället vanligast att resa ensam, följt av två vuxna och större ressällskap än bara familjen.
Att besökare från flyg reste ensamma i högre utsträckning kan delvis förklaras av att
den gruppen har den högsta andelen arbetsresande (ungefär var tredje), där det är
vanligare att man reser ensam än bland fritidsresande.

Stockholms län tog emot flest
utländska besök
Stockholms län var det mest besökta området, med cirka 6,7 miljoner utländska besök
under perioden mars 2019 till mars 2020. I huvudsak reste besökarna till Stockholm
med flyg och fartyg/färja som färdmedel. Det näst mest besökta området, baserat
på underlaget, var Skåne län med cirka 4,3 miljoner utländska besök. För Skåne län
var fartyg/färja det främsta färdmedlet, följt av tåg. Resultatet är förväntat eftersom
uppgifter från tågundersökningen enbart samlades in från Öresundståg, som går
sträckan mellan Skåne och Danmark. Till Västra Götalands län uppgick antalet utländska besökare till cirka 1,7 miljoner, och för övriga landet summerade antalet också till 1,7
miljoner. Framför allt län som angränsar till Norge påverkas av att vägundersökningen
inte är med. Det verkliga antalet utländska besök till de delarna av Sverige är större än
vad som framgår av dessa siffror.
FIGUR 4.8
Huvudresmål, antal utländska besök
fördelat på undersökningsområde
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Flest nätter spenderades hos
släkt och vänner

FIGUR 4.9
Boendeformer bland utländska
flerdagsbesök, andel fördelat på
huvudsakligt resesyfte. Samtliga
undersökningsområden (flyg, tåg
och fartyg/färja) (flervalsfråga)
Källa: Tillväxtverket

Hotell/pensionat var den vanligaste boendeformen att bo minst en natt på under
ett flerdagsbesök i Sverige. Majoriteten av besökarna på en arbetsresa, 85 procent,
stannade minst en natt på hotell/pensionat. Motsvarande siffra för fritidsresorna var
45 procent. Näst vanligaste boendeformen att bo minst en natt på var hos släkt och
vänner, 38 procent av fritidsresorna och 8 procent av arbetsresorna.
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Summan av antalet övernattningar per boendeform visar att flest nätter, totalt
samt för respektive undersökningsområde, tillbringades hos släkt och vänner, totalt
25,8 miljoner. Därefter följer nätter på hotell/pensionat, vars nätter summerar till
knappt 23 miljoner för de representerade färdsätten. För besökarna med fartyg/färja
tillbringades fler nätter på camping jämfört besökarna med tåg och flyg. För tågbesökarna var antalet nätter i hyrt fritidshus/lägenhet/stuga relativt högt.1
FIGUR 4.10
Nätter per boendeform, totalt antal
fördelat på undersökningsområde
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Vid en jämförelse mellan antal nätter spenderade på hotell, camping och vandrarhem i IBIS gentemot i inkvarteringsstatistiken ser vi
en betydande avvikelse. Antal nätter i IBIS summerar till cirka 28 700 000, medan antal utländska gästnätter i inkvarteringsstatistiken, för motsvarande period, uppgår till cirka 62 198 000. Att inkvarteringssiffran är mycket högre är förväntat då det i IBIS saknas
underlag för utländska besökare via vägtransport.
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Sett till genomsnittligt antal nätter per boendeform tillbringade besökarna längst period i hyrt eller eget fritidshus/lägenhet/stuga. Hur många nätter det rörde sig om i genomsnitt varierar beroende på undersökningsområde, i intervallet 11–32 nätter för hyrt
eller eget fritidshus/lägenhet/stuga. Hos släkt och vänner bodde besökarna i genomsnitt mellan 5–11 nätter, medan genomsnittet för hotell och pensionat var 3–5 nätter.
FIGUR 4.11
Nätter per boendeform bland
utländska flerdagsbesök, genomsnittligt antal fördelat på undersökningsområde
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Utländska besökare spenderade mest
på shopping och restauranger
I genomsnitt betalade de utländska besökarna en större andel av reseutläggen innan de
kom till Sverige än under själva vistelsen. Majoriteten av utläggen som betalades innan ankomsten gjordes på transporter och boende. Vidare valde ungefär 13 procent av besöken
med flyg, 5 procent av besöken med tåg och 17 procent av besöken med fartyg/färja att
betala hela eller delar av resan till Sverige som paketresa via en resebyrå eller researrangör.1 Fortsättningsvis redovisas enbart utläggen som betalades under vistelsen i Sverige.
Under vistelsen i Sverige konsumerade besökarna med flyg i genomsnitt mest per
person och dag, närmare 800 kronor. Besökarna som reste med tåg konsumerade i
genomsnitt knappt 700 kronor per person och dag under vistelsen Sverige, medan
besökarna som reste med fartyg/färja spenderade drygt 500 kronor.

1
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Eftersom intervjuunderlaget för paketresor är så pass litet och därmed medför en påtaglig osäkerhet redovisas inte utläggen
för paketresa.
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FIGUR 4.12
Konsumtion i Sverige per person och
dag, genomsnittligt belopp fördelat
på undersökningsområde
*Högre osäkerhet i skattningen pga.
relativt litet intervjuunderlag
Källa: Tillväxtverket
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Av cirkeldiagrammen nedan framgår hur utgifterna, som spenderades i Sverige per
person och dag, fördelade sig på olika utläggskategorier, uppdelat på respektive
undersökningsområde. Shopping utgjorde en relativt stor andel för alla undersökningsområden, men framför allt bland de som reste med fartyg/färja. För fartyg/färja
stod shopping för 45 procent av totala utläggen i Sverige, medan den för tåg och flyg
utgjorde 28 respektive 18 procent. Skillnaden kan förklaras dels av en större andel fritidsresor bland besökarna med fartyg/färja som dessutom angav shopping som syfte/
aktivitet i högre utsträckning, dels av en större andel flerdagsresor bland besökarna
med tåg och flyg som medför högre utgifter inom andra kategorier, som boende. Det
framgår att boende stod för en större andel av utläggen i Sverige bland besöken med
tåg och flyg jämfört besök med fartyg/färja.
Utlägg på restaurang utgjorde en betydande andel av konsumtionen i Sverige oavsett
färdsätt, runt 30 procent av utläggen gjordes på mat och dryck på restauranger och
caféer. Utlägg på aktiviteter (kultur, sport och nöjen) utgjorde en andel på mellan
4–7 procent av totala utgifter per person och dag under vistelsen.
FIGUR 4.13
Konsumtion i Sverige, andel fördelat
på utläggskategorier per undersökningsområde (baserat på summan
av dagsutlägg per person)
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Utgifter på restaurang angavs för cirka 70 procent av besöken. Drygt 60 procent av fritidsbesökarna angav att de haft utgifter för shopping, jämfört med knappt 40 procent
av besöken på arbetsresor, vilket överensstämmer med uppgiften att fritidsbesökarna i
högre utsträckning angav shopping som syfte och aktivitet med resan. Arbetsbesöken
angav utgifter på boende i högre utsträckning, vilket ligger i linje med att arbetsbesökarna i 85 procent av fallen bodde på hotell under vistelsen, medan det för fritidsbesökande var vanligt att bo hos släkt och vänner. Det var även tre gånger vanligare
bland arbetsbesök att ha utgifter för taxi än bland fritidsbesök. Som tidigare konstaterats ägnade sig fritidsresande åt fler aktiviteter under resan än arbetsresande, vilket
förklarar varför fritidsbesökare i högre utsträckning hade utgifter avseende aktiviteter.
Andelen besök med drivmedel som utgift hade sannolikt varit mycket högre om besök
via vägtransport funnits med i underlaget.
FIGUR 4.14
Utlägg i Sverige, andel av besöken
med utgifter inom olika utläggskategorier fördelat på huvudsakligt
resesyfte. Samtliga undersökningsområden (flyg, tåg och fartyg/färja)
(flervalsfråga)

Fritidsresande

Arbetsresande

Taxi
Hyrbil
Drivmedel

Källa: Tillväxtverket

Boende
Restaurang
Shopping
Aktiviteter
Annat
0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

Diagrammet nedan visar genomsnittliga utlägg under vistelsen i Sverige per person
och dag för olika utläggskategorier, uppdelat på fritidsresa och arbetsresa.1 Utgiftsposten med högst genomsnittligt dagsutlägg var boende, men summan skiljer sig åt beroende på om det var en fritids- eller arbetsresa. I genomsnitt spenderades drygt 700
kronor per person och dag på boende bland arbetsresande, medan siffran för fritidsresande var 350 kronor per person och dag. Den högre summan för arbetsresande kan
förklaras av att de nästan uteslutande bodde på hotell. Bland fritidsresande förekom
även andra, förhållandevis billiga, boendeformer i högre utsträckning.
På transporter vid resor inom Sverige, däribland tåg, taxi, hyrbil och drivmedel, spenderade arbetsresande i genomsnitt cirka 300 kronor per person och dag, vilket var det
dubbla jämfört med fritidsresande. Genomsnittliga utlägg på restaurang och shopping
låg vardera på runt 200–300 kronor per person och dag, för både fritids- och arbetsresande. De besökare som spenderade pengar på en eller flera aktiviteter under resan
hade i genomsnitt drygt 100 kronor i utlägg för detta per person och dag.
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Genomsnittliga utläggen per kategori har beräknats baserat på de besökare som angett att de haft ett utlägg inom
respektive kategori.
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FIGUR 4.15
Dagskonsumtion per person i Sverige
per utläggskategori, genomsnittlig
summa fördelat på huvudsakligt
resesyfte. Samtliga undersöknings
områden (flyg, tåg och fartyg/färja)
Källa: Tillväxtverket
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Utländska besökare åkte kollektivt i
hög utsträckning
Det vanligaste transportsättet för resor inom Sverige var att åka kollektivt, vilket 38
procent av de utländska besökarna uppgav att de gjort. Avsaknaden av undersökningen av besök via vägtransport medför en underskattning av förekomsten av bil
som färdmedel, vilket var det i särklass vanligaste färdmedlet inom Sverige enligt den
tidigare IBIS-undersökningen år 2014.
Sett till antalet olika färdmedel använde besökare med flyg sig av flest färdmedel, 2,2 i
genomsnitt, följt av besökare med tåg (1,6) och besökare med fartyg/färja (1,3).
FIGUR 4.16
Färdmedel inom Sverige, andel
fördelat på undersökningsområde
(flervalsfråga)
*Lokal/regional kollektivtrafik innefattar lokal-/regionaltåg, lokal-/regionalbuss, tunnelbana och spårvagn.
Källa: Tillväxtverket
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Lokal/regional kollektivtrafik var det vanligaste färdmedlet vid resor inom Sverige
bland besökarna med flyg och tåg, vilket närmare hälften bland dessa besökare uppgav. Ungefär var tredje besökare med färja/fartyg åkte kollektivt eller använde sig av
andra färdmedel än alternativen som fanns med i enkäten. Flygresenärer åkte taxi inom
landet cirka dubbelt så ofta som tågresenärer och mer än fyra gånger så ofta som
besökare från fartyg/färja.
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Kapitel 5

Gästhamnsstatistik
Riksföreningen Gästhamnar i Sverige genomför årligen en undersökning i syfte att mäta beläggningen i svenska gästhamnar. Den är ett viktigt komplement till inkvarteringsstatistiken
för att beskriva turismens utveckling i Sverige. Resultatet av
undersökningen 2020 visar att båtnätterna i de svenska gästhamnarna minskade med 17 procent jämfört med året innan
som en effekt av pandemin.

Fyra av tio båtnätter i gästhamnar sker
i Västra Götaland
Totalt registrerades 301 000 båtnätter (en båt en natt) i svenska gästhamnar under
2020, vilket motsvarar en minskning med cirka 17 procent jämfört med 2019. Med ett
beräknat genomsnitt på 3,0 personer i varje båt uppgick det totala antalet gästnätter i
gästhamnar i Sverige under 2020 till drygt 900 000. Fördelningen mellan svenska och
utländska båtnätter var 12 procent utländska båtar och 88 procent svenska båtar.
TABELL 5.1
Båtnätter samt personer ombord i
gästhamnar per nationalitet, privata
fritidsbåtar 2020

Land

Antal båtnätter

Antal personer

Sverige

264 461

793 383

Utland

36 063

108 189

Källa: Tillväxtverket/ Riksföreningen Gästhamnar i Sverige

Totalt

300 524

901 572

43

Gästhamnsstatistik

Fyra av tio båtnätter i gästhamnar sker
i Västra Götaland
Sett ur ett regionalt perspektiv sker flest antal båtnätter i storstadslänen. Allra flest i
Västra Götalands län med 123 000 båtnätter under 2020, vilket motsvarar 41 procent
av samtliga båtnätter i Sverige. Stockholms län och Skåne län svarade för 18 respektive
11 procent av de svenska båtnätterna.
Län

Antal båtnätter

Antal personer

Andel i procent

TABELL 5.2
Båtnätter samt gästnätter i
gästhamnar, privata fritidsbåtar per
region 2020

Stockholms län

54 124

162 372

18%

Uppsala län

3 015

9 045

1%

Södermanlands län

14 273

42 819

5%

* Östergötland inkluderar gästhamnar från
Jönköpings län
** Västmanland inkluderar gästhamnar
i Dalarna som ingår i Strömsholms
kanalsystem

Östergötlands län*

6 836

20 508

2%

Jönköpings län

211

633

0,1%

Kalmar län

24 208

72 624

8%

Källa: Tillväxtverket/ Riksföreningen Gästhamnar i Sverige

Gotlands län

6 911

20 733

2%

Blekinge län

14 681

44 043

5%

Skåne län

34 276

102 828

11%

Hallands län

5 729

17 187

2%

Västra Götalands län

123 270

369 810

41,0%

Värmlands län**

2 278

6 834

1%

Örebro län

264

792

0,1%

Västmanlands län

925

2 775

0,3%

Dalarnas län

170

510

0,1%

Gävleborgs län

2 685

8 055

1%

Västernorrlands län

3 457

10 371

1%

Västerbottens län

660

1 980

0,2%

Norrbottens län

2 551

7 653

1%

Totalt

300 524

901 572

100 %
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Avslutande diskussion
År 2020 drabbades turismsektorn i Sverige och världen av en plötslig efterfrågekris
till följd av utbrottet av coronapandemin. Spridningen av viruset till Europa i början av
året fick en direkt och mycket stor påverkan på turismen i Sverige. I mars 2020 började
omfattande restriktioner införas för icke nödvändiga resor till och inom EU, med stora
konsekvenser som följd.

Förändrade beteenden och efterfrågan
Restriktionerna under pandemin har till viss del framtvingat direkta beteendeförändringar som fått konsekvenser, framför allt i form av ett plötsligt minskat internationellt
resande. Men pandemin har också orsakat andra beteendeförändringar som mycket väl
kan leva kvar när restriktionerna i Sverige och andra länder hävs. Människans lust och
önskan att resa, uppleva nya platser och kulturer kommer att kvarstå. Men frågan är
om vi kommer att resa lika ofta och lika långt och på samma sätt som före pandemin?
Under coronapandemin har också smittorisken blivit ytterligare en viktig faktor att ta
hänsyn till i valet av resa. Det kan betyda att konsumenten kommer att göra andra val
av destinationer, transporter och boende i framtiden. För affärssegmentet har utvecklingen av den digitala mötestekniken fullständigt förändrat förutsättningarna. Det
finns en tröghet i förändringar av beteenden och efterfrågan som sannolikt kommer
att medföra att vissa nya konsumentbeteenden stannar kvar och leder till behov av en
anpassning på utbudssidan.
Ökad betydelse av inhemsk turism
Under pandemin har den inhemska turismen blivit viktigare då näringen behövt lägga
om sin strategi när den ekonomiskt betydelsefulla utländska turismen i hög grad uteblivit. I relation till den utländska turismen har den inhemska varit mindre påverkad av
pandemin. De svenska gästnätterna i Sverige minskade med 24 procent under 2020 i
jämförelse med de utländska gästnätterna som minskade med 72 procent. En återhämtning av svenska gästnätter syntes redan i juli 2020 då de nästan nådde upp till
samma nivåer som under sommaren 2019. Under juli 2021 var de svenska gästnätterna
fler, både jämfört med juli 2020 och 2019, trots pågående pandemi.
Frågan blir nu om den ökade betydelsen av inhemsk turism under pandemin kommer
kvarstå? I UNWTO:s World Tourism Barometer förutspår deras expertpanel att inhemsk
turism kommer att få ett allt större intresse framgent.1 En undersökning av Novus på
uppdrag av Landshypotek Bank visar att nära 9 av 10 svenskar tillbringade sin sommarsemester i Sverige år 2020. Nästan 6 av 10 svarar att de har tillbringat mer tid i
hemmet, närmare var tredje att de gjort mer utflykter och uppåt var fjärde att de rest
mer i landet. Drygt 8 av 10 svarar att de kan tänka sig att tillbringa även nästa sommar i
Sverige. I rapporten konstaterar man att svenskarna har upptäckt Sverige som resmål.2
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UNWTO, World Torusim Barometer, Volume 19, Issue 1, January 2021
Det här tyckte svenskarna var bäst med att semestra hemma | Landshypotek Bank
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Naturturism – en efterfrågad och smittsäker form av turism
Ett av de segment som sannolikt gynnats av det ökade svenska semestrandet i Sverige
är naturturismen. Redan innan coronapandemin sågs en ökad efterfrågan på naturupplevelser. En trolig utveckling är att efterfrågan på den typen av produkter förstärkts och
fått en skjuts framåt av pandemin eftersom detta sannolikt också upplevts som en relativ säker form av turism, där det är enklare att hålla avstånd till andra människor. Enligt
en undersökning från Länsstyrelsen Gävleborg upplevde Sveriges nationalparker en
ökning av besökare med 300 000 personer under 2020, till totalt 3,1 miljoner besökare.
Minskningen av utländska besökare kompenserades av de svenska besökarna som
semestrade på hemmaplan under coronapandemin. Vanligtvis utgör de internationella
besökarna drygt hälften av besökarna.3
Behov av ett anpassat transportutbud?
En av delbranscherna inom turismen som drabbats hårt av pandemin är transporterna.
Turism bygger i grund och botten på förflyttad konsumtion och transporten till en plats
utanför personens vanliga omgivning är avgörande för att turism överhuvudtaget ska
uppstå. Den 14 mars 2020 avrådde svenska utrikesdepartementet helt från resor till andra länder på grund av smittan. Folkhälsomyndigheten utfärdade också rekommendationer för inrikes resande. Antalet passagerare med kollektiva transportmedel som tåg
och flyg minskade stort, både på grund av nationella och internationella restriktioner
och rekommendationer men också på grund av individernas egna val att i stället för att
resa kollektivt, resa individuellt eller helt avstå från att resa.
Ett av de kanske mest uppmärksammade exemplen 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 2020.4 Många flygbolag har haft det tufft under coronapandemin
och utbudet har varit långt större än efterfrågan. Svenskt flygprisindex visar att flygpriserna nu är rekordlåga och konkurrensen om resenärerna är stor.5 Sommaren 2021,
efter drygt ett år med coronapandemin och med påbörjad vaccinering registrerades
en uppgång i utrikes flygresor vilket väntas fortsätta under hösten. Efter att UD den
24 september meddelade att avrådan från utlandsresor till hela världen hävs från och
med den 1 oktober, ökade sökningen av resor inom bara några timmar.6 Ett trendbrott
när det gäller flygresor utomlands är att resenärer som normalt bokar reguljärflyg nu i
högre utsträckning vände sig till charterbolagen eftersom de då omfattas av paketreselagen.7 Även om människor är intresserade av att resa vill de ändå försäkra sig mot
framtida händelser.
Beteendeförändringarna i form av ett minskat resande har lett till intäktstapp för
transportoperatörer och kan på sikt leda till behov av att anpassa utbudet. Det kan få
konsekvenser för hela befolkningen och inte enbart för turistresenärer. Till exempel kan
regionala flygplatser, som redan före pandemin hade en ansträngd ekonomi, på sikt
behöva läggas ner. Färre avgångar med buss eller tåg på grund av ett mindre underlag
av turister till glest befolkade områden skulle kunna innebära minskad tillgänglighet
för den bofasta befolkningen. Samtidigt väger den ökade privata inhemska turismen
under pandemin delvis upp för detta. Den ökade efterfrågan på naturnära upplevelser medför ett behov av ökad tillgänglighet till destinationer som i stor utsträckning

Stor ökning av antalet besök i nationalparker | Länsstyrelsen Gävleborg (lansstyrelsen.se)
Flygplatsstatistik - Transportstyrelsen
5
Covid-19 pressar fortfarande ned priserna på flygbiljetter | Dfly
6
Fördubbling av resebokningar efter besked om lyft UD-avrådan | Ticket (tt.se)
7
Resebolagen ser stor ökning i bokningar inför sommaren sedan vaccinstarten (di.se)
3

4
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återfinns i de mer glesbefolkade delarna av landet. Inhemsk turism tillsammans med
inkommande turism är viktiga grupper att beakta i en sammantagen bedömning av
den totala efterfrågan på transporter för att kunna planera för en välfungerande och
anpassad transportinfrastruktur i alla delar av landet.
Nya former av boende?
Ett annat identifierat område där efterfrågan sannolikt kommer att förändras handlar
om vilken typ av boende som kommer efterfrågas i framtiden och på vilka platser.
Inkvarteringsstatistiken visar att efterfrågan på kommersiellt förmedlade privata stugor
och lägenheter ökade kraftigt på vissa håll i Sverige under sommaren 2020. Sannolikt
beror det på att det är en boendeform som upplevdes som relativt trygg och smittsäker. Det ökade intresset för naturturism kan på sikt också öka behovet av tillgänglig
boendekapacitet på destinationer som erbjuder den formen av turism. Privata gruppresor har minskat under pandemin vilket kan ses i ljuset av en utveckling som är en del
av en större trend med mer individualiserade resor och unika upplevelser och boenden.
Delandeekonomin och användningen av plattformar som Airbnb för att tillgängliggöra
privat outnyttjad boendekapacitet växte starkt redan före krisen. En trolig utveckling
är att detta är en trend som förstärkts av pandemin och på sikt tar en allt större del av
marknaden.
Den digitala tekniken har ändrat förutsättningarna för affärssegmentet
Pandemin har också drivit på utvecklingen av nya lösningar för digitala möten vilket
medfört att kvaliteten i dessa produkter förbättrats väsentligt. Enligt undersökningen
”Svenskarna och internet”8 vill 9 av 10 som arbetat hemma under pandemin fortsätta göra det i framtiden och nästan 9 av 10 upplever att digitala möten har fungerat
mycket eller ganska bra. 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. En exakt siffra för
hur omfattande det skiftet kommer att bli är svårt att uttala sig om, men resor till och
från arbetet och också resor i arbetet kommer med all sannolikhet att ligga på en lägre
nivå än innan pandemin. Arbetsresorna har historiskt stått för omkring 15 procent av
turismkonsumtionen i Sverige. På hotell står affärsresenärer och konferensdeltagare för
ungefär 50 procent av de belagda rummen. En minskning av arbetsresorna innebär att
hotell och konferensanläggningar kommer att bli särskilt vilket också får konsekvenser
för kringtjänster, både kopplade till direkt konsumtion, som till exempel resebyråer,
transporter och restauranger och indirekt konsumtion genom exempelvis tvätterier och
grossister.

Strukturella förändringar
Långsiktiga effekter på sysselsättning
Under 2020 uppgick medelantalet sysselsatta inom turism till drygt 123 000, en
minskning med knappt 9 procent sedan året innan. Turismen har varit en av de hårdast
drabbade sektorerna under pandemin. Arbetsförmedlingen konstaterade i sin arbetsmarknadsutsikt för 2020 - 2021 att pandemikrisen 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 är arbetslösa.9 Turisträkenskaperna 2020 visar att cirka en tredjedel av de sysselsatta inom hotell och logi är perso8
9
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”Svenskarna och internet”, Internetstiftelsen. Arbeta hemifrån - Svenskarna och internet
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutsikter 2020–2021, Arbetsförmedlingen 2020
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ner med utländsk bakgrund. I Arbetsförmedlingens rapport konstaterar man också att
krisen skyndar på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket leder till att vissa
jobb inte kommer tillbaka.

Pandemin medförde att många anställda lämnade besöksnäringen för jobb i andra sektorer eller passade på att börja studera. En viktig fråga blir nu därför hur besöksnäringen kommer att klara kompetensförsörjningen efter pandemin? Vart har kompetenser
och resurser tagit vägen och under vilka förutsättningar kan de komma tillbaka? När
efterfrågan på turism ökar igen finns en risk att tidigare sysselsatta i näringen som fått
arbeten i andra sektorer inte vill tillbaka till samma jobb och de förutsättningar som de
haft innan pandemin. Näringens arbete med kompetensförsörjning kan således komma
att behöva fokusera både på vad som krävs för att locka tillbaka arbetskraft samt på
hur man kan nyrekrytera och stärka kompetensen i ny arbetskraft. Kompetensförsörjningsfrågan kan därigenom komma att bli avgörande under de närmaste åren för den
ekonomiska tillväxten i besöksnäringen.

Möjlighet till produktivitetstillväxt
Kompetensförsörjning och besöksnäringens attraktivitet som arbetsgivare hänger
också ihop med möjligheter till produktivitetstillväxt inom näringen. Turismens produktivitetstillväxt kan antingen genereras av att producera fler turistprodukter eller
av att priset höjs på turistprodukterna, med samma insatsvaror. Tillverkningsindustrin
som är kapitalintensiv har under lång tid haft en stark produktivitetstillväxt. En starkt
bidragande orsak är att kapitalet i form av maskiner går att göra effektivare. Turismens
delbranscher återfinns till stor del inom tjänstesektorn där många produkter är arbetsintensiva och ofta har en låg kapitalintensitet. Arbetsintensiva branscher som besöksnäringen har inte lika bra förutsättningar till produktivitetsutveckling då kapitalandelen är lägre. Det gör att turismen inte har samma möjlighet till produktivitetstillväxt.

För att produktiviteten och därmed förädlingsvärdet från turismen ska kunna öka så
behöver summan av företagens vinster och de anställdas löner öka. Det kan vara svårt
att öka produktionen av antalet reseprodukter med befintlig personal. Däremot kan
det vara lättare att förädla produkterna och öka priset. En ökad utbildningsnivå brukar
vara kopplad till högre kvalitet i produktionen och därmed möjligheter till att öka priset
på produkterna. Frågan blir då om besöksnäringen kan få en ökad kvalitet i produktionen som gör det möjligt att öka priset på produktionen. Förutsatt att realinkomsterna
parallellt med denna utveckling ökar kan konsumenterna vara villiga att betala mer för
högre kvalitet på de turistprodukter de köper, till exempel ett bättre boende, en roligare
aktivitet eller en resa som är bekvämare, alternativt miljömässigt mer hållbar. Produktivitetstillväxten i besöksnäringen är en del av samhällsekonomin och den behöver
utveckla sin produktivitet i samma takt som övriga samhället för att behålla sin position
i samhället på lång sikt.

Utvecklingen av en hållbar turism
Under pandemin har många upphört med långresor och i stället förlagt sina semesterresor inom hemlandet. Samma beteendemönster i andra länder har i stor utsträckning
påverkat den inkommande turismen till Sverige. En risk när näringen nu startar om
efter pandemin är att hållbarhetsarbetet hamnar i skymundan om fokus hamnar på att
återfå besöksantal på enklast och billigast möjliga sätt.
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Effekterna av pandemin skulle å andra sidan kunna bli starten på en mer hållbar
utveckling. Pandemin och dess effekter på turism och resande sammanföll i tid med
ett verkligt genomslag för klimatfrågan på den politiska agendan, inom näringslivet
och i den allmänna debatten. Coronapandemin visade hur snabbt och mycket växthusgasutsläppen kan minska. Siffror från Statistiska Centralbyrån visar att utsläppen i
Sverige från transportbranschen under 2020 minskade med 30 procent jämfört med
2019.10 Plötsligt lättade smogen i världens storstäder, vattendrag klarnade och vi blev
varse om att det faktiskt var möjligt att göra skillnad, även om efterfrågekrisen inte var
långsiktigt ekonomiskt hållbar. Vad pandemin kommer att få för långsiktig påverkan på
konsumenternas preferenser vad gäller miljömässigt hållbart resande är svårt att veta,
men nya hållbarhetskrav som ställs på resor och upplevelser kan öppna upp för nya
marknader och målgrupper. Idag finns också en ökande medvetenhet om att klimatomställningen kommer att ha ett pris, både för producenter och konsumenter. Marknaden kommer att behöva börja bära sina miljökostnader genom att särskilt klimatpåverkande produkter blir dyrare. EU:s system med handel med utsläppsrätter har börjat få
en verklig effekt genom att priserna det senaste året har stigit kraftigt och nu närmar
sig 60 euro per ton koldioxidekvivalenter.11

OECD belyser coronakrisen som en möjlighet att ompröva turistsystemet och gå vidare
mot starkare, mer hållbara modeller för turismutveckling som påskyndar övergången
till en mer inkluderande och grönare sektor. I det har företagen en nyckelroll att spela.
Genom att använda innovativa metoder för att utveckla hållbara lösningar kan små och
medelstora företag, förutom att bidra till långsiktig hållbarhet i sektorn, öka sin konkurrenskraft.12 Klimatexperten Johan Rockström beskriver den förändring som nu sker
i klimatfrågan i världen som ett skifte där klimatkrisen inte längre ses som en miljökris,
utan som avgörande för länders förmåga att i framtiden vara jobbskapande, välfärdsekonomier som är konkurrenskraftiga, säkra och hälsosamma.13

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi minskade med tio procent under 2020 (scb.se)
Därför fortsätter priserna på utsläppsrätter att stiga (energi.se)
12
OECD (2021-01-26), “Managing tourism development for sustainable and inclusive recovery”,
OECD Tourism Papers, 2021/01, OECD Publishing, Paris.
13
SVT Nyheter, Aktuellt 2021.04.25
10
11
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Definitioner och källor
Definitioner
Definition turism
Enligt Förenta Nationerna och den internationellt vedertagna definitionen
omfattar turism:
”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”.
Turism mäts från konsumtionssidan
Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är
direkt kopplad till resandet, inklusive affärsresandet. Det är den som konsumerar och
inte vad som produceras som per definition avgör vad som är turism. Detta ska ställas
mot den traditionella metoden att redovisa olika sektorers, näringars eller branschers
effekter på ekonomin, där man mäter effekterna från produktionssidan. Den ekonomi
som uppstår som ett resultat av turism och resande fördelar sig på en mängd olika
branscher. Men det är i princip bara en bransch där 100 procent av värdet kan hänföras
till turism och resande och det är resebyrå- och researrangörsledet. Av samma skäl är
det bara runt hälften av hotell- och restaurangbranschens aktiviteter som utgör en del
av turismen eftersom resterande värde, framför allt på restaurangerna, uppkommer
som ett resultat av lokalbefolkningens konsumtion och därmed per definition inte är
turism.
Former av turism
När man talar om resor i relation till landsgränser delar man upp turismen i tre bestämda grundformer: inhemsk turism, inkommande turism och utgående turism. ”Land” i
denna definition kan bytas ut mot region, kommun eller annat administrativt område.
Inhemsk turism innefattar dem som har sin hemvist i ett givet land och reser i det landet. Inkommande turism innefattar dem som reser i ett givet land och har sin hemvist i
ett annat land. Utgående turism innefattar dem som har sin hemvist i ett givet land och
reser till ett annat land.
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Källor till Fakta om svensk turism 2020
Nedan beskrivs kortfattat de källor, undersökningar och statistik som används i Fakta
om svensk turism 2020
Källor
• Nationalräkenskaperna (NR) vid SCB
• Riksföreningen Gästhamnar i Sverige
• Statistiska Centralbyrån (SCB)
• Sveriges Riksbank/SCB
• Tillväxtverket
• Transportstyrelsen
• World Tourism Organisation (UNWTO)
Källor
Förenta Nationernas världsturismorganisation UNWTO (United Nations World Tourism
Organisation) är baserad i Madrid. UNWTO samlar in, analyserar och publicerar data
om turismens utveckling på global nivå. UNWTO har också i samverkan med flera
internationella organisationer utarbetat rekommendationer för de definitioner och begrepp som används i turismstatistiken. Begreppsbildningen är en kritisk faktor för god
informationskultur och kunskapsutveckling. World Tourism Organisation, UNWTO, har
i samverkan med flera internationella organisationer utarbetat rekommendationer för
de begrepp som används i turismstatistiken. Rekommendationerna finns redovisade i
publikationen ”Turismens begreppsnyckel” som finns att hämta på www.tillvaxtverket.
se/publikationer.

Statistik
Turisträkenskaper - Satellitkontoberäkningar för turism (TSA)
Sverige har anslutit sig till den av Förenta Nationerna internationellt vedertagna
definitionen av turism. Sedan år 2000 mäts turismens effekter på ekonomi, export
och sysselsättning i Sverige genom så kallade satellitkontoberäkningar, där den del
av konsumtionen som härrör från turism från de olika branscherna i nationalräkenskaperna samlas. Satellitkontot mäter värdet av såväl svenska som utländska resenärers
direkta konsumtion av svenska varor och tjänster. Metoden för satellitkontoberäkningar, Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har
arbetats fram av FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) i samarbete med
OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på Tillväxtverkets
uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska centralbyrån (SCB). I likhet med övriga nationalräkenskaper är det senast publicerade året (år 2020) preliminära räkenskaper och dessa revideras vid nästa års publicering.
Resevalutastatistik i bytesbalansen
På Riksbankens uppdrag producerar Statistiska centralbyrån (SCB) kvartalsvis statistik
om resevalutautvecklingen som en del i statistiken över betalningsbalansen. I resevalutastatistiken redovisas köp och försäljning av valuta. Köp av svensk valuta skapar ett
exportvärde och köp av utländsk valuta ett importvärde. Svenskars utgifter vid resor
utomlands är därmed lika med import och utländska besökares utgifter i Sverige är lika
med export.
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Inkvarteringsstatistik
Inkvarteringsstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik och produceras av
Tillväxtverkets. SCB är Tillväxtverkets underleverantör. Statistiken omfattar boende på
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata
stugor och lägenheter (SoL). Den visar bland annat volymer för antal övernattningar (gästnätter), gästens nationalitet, antal sålda rum, genomsnittlig rumsintäkt och
beläggningsgrad fördelade över tid och för olika delar av Sverige. Varje månad lämnar
drygt 4 000 anlägg-ningar data. Statistiken återrapporteras till dem som lämnat uppgifter. SCB publicerar på Tillväxtverkets uppdrag delar av inkvarteringsstatistiken i en
statistikdatabas som finns fritt tillgänglig på SCB:s hemsida. Data på kommunnivå eller
för andra speciella indelningar kan beställas direkt hos SCB.
IBIS – Inkommande Besökare i Sverige
För att öka kunskapen om den inkommande turismen i Sverige genomför Tillväxtverket
en gränsundersökning som löpande samlar information om inkommande besökare i
Sverige. Undersökningen sker i form av personliga intervjuer av utländska besökare
om bland annat syfte, aktiviteter, transporter, utlägg i samband med vistelsen i Sverige.
Detta sker vid utresetillfället på Sveriges mest frekventa gränspassager det vill säga
flygplatser, färjehamnar, vägövergångar och tåg.
Arbetskraftsundersökningarna (AKU)
Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern
15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per
månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den
totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.
Gästhamnsstatistik
Gästhamnsstatistiken samlas in av Riksföreningen Gästhamnar Sverige på uppdrag
av Tillväxtverket. Statistiken, som visar båtnätter (en båt en natt) och övernattningar
(en gäst en natt) fördelade på region och gästens hemland, samlas in i klassificerade
gästhamnar längs de svenska kusterna och redovisas årligen. Gästhamnsstatistiken
efter år 2015 är inte jämförbar med tidigare år till följd av att Riksföreningen Gästhamnar i Sverige har bytt insamlingsmetod mellan 2014 och 2015 i syfte att öka kvaliteten i
statistiken.
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Bilaga 1.
Uppräkning av enkätsvar i IBIS
Intervjuerna i IBIS har räknats upp till totala volymer per undersökningsområde. Vad
gäller flyg har uppräkningen baserats på volymer av avgående utrikes passagerartrafik
under motsvarande period (mars 2019-mars 2020), för de flygplatser som IBIS täcker.
Flygplatser som IBIS täcker stod för cirka 96 procent av totala flygtrafiken ut från Sverige. Vid uppräkning viktades intervjuerna från flygplatser efter måldestination (vilket
land flyget hade som destination). För färja/fartyg har uppräkningen baserats på
volymer av passagerare med riktning från hamnen år 2019, baserat på de hamnar som
IBIS täcker. Hamnar som IBIS täcker stod för 92 procent av totala hamntrafiken ut från
Sverige. För tåg har uppräkning gjorts baserat på antal resenärer med Öresundståg i en
riktning (Sverige till Danmark) för perioden mars 2019 till mars 2020. För tåg har IBIS
endast samlat in uppgifter från Öresundståg. Hur stor del tågtrafiken på Öresundståg
utgör av totala tågvolymer ut från Sverige är dock okänt.
TABELL 2
Antal intervjuer efter undersökningsområde, ej uppräknade och
uppräknade, samt hur data fördelar
sig mellan undersökningsområde för
olika skärningar

Ej uppräknade siffror

Undersökningsområde

Intervjuer totalt

Varav
utländsk turism

Fritidsresa

Antal

Antal

Antal

Procent

Procent

Arbetsresa
Procent

Antal

Procent

Flyg

10 160

58

5 575

59

3 072

51

1 271

80

Tåg

1 792

10

561

6

428

7

126

8

Fartyg/färja

5 685

32

3 368

35

2 471

41

189

12

Totalt (flyg, tåg,
fartyg/färja)

17 637

100

9 504

100

5 971

100

1 586

100

Ej uppräknade siffror
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Intervjuer totalt

Varav
utländsk turism

Fritidsresa

Arbetsresa

Undersökningsområde

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Flyg

14 997 861

43

7 984 360

44

4 422 228

36

1 798 258

67

Tåg

5 956 608

17

1 864 764

10

1 422 672

12

418 824

16

Fartyg/färja

14 249 524

40

8 467 407

46

6 353 008

52

463 530

17

Totalt (flyg, tåg,
fartyg/färja)

35 203 993

100

18 316 531

100

12 197 908

100

2 680 612

100

Tillväxtverket
Swedish Agency for Economic
and Regional Growth
Tel 08-681 91 00
tillvaxtverket.se

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.

