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Förord 

Corona-viruset har lett till en global Corona-kris. Världen sitter i karantän och detta har inneburit en 

tvärnit för flera branscher. Besöksnäringarna har drabbats särskilt hårt. I denna rapport görs en 

analys av vilka kommuner och stadskärnor som är mest riskexponerade, d v s har många sysselsatta i 

besöksnäringarna. Vi vet ännu inte hur djup och långvarig krisen blir, men företag och verksamheter 

som tillhör besöksnäringar kommer att påverkas. Detta kommer i sin tur att påverka 

arbetsmarknaden i de regioner de är lokaliserade. Besöksnäringarna är ofta lokaliserade i landets 

stadskärnor och således kommer många stadskärnors utbud och attraktivitet också att påverkas. 

Frågan är bara hur mycket.  

Rapporten har tagits fram av Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi och 

affärsområdeschef för WSP Advisory. Ulf Rämme, Ebba Gröndahl, Anders Ling mfl kollegor på WSP 

har också bidragit till rapporten. Rapporten baseras på offentlig statistik samt erfarenheter och 

analyser som WSP har från olika utredningar. 
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Om WSP 

WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar 

samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur samt Miljö & Energi. WSP finns i 40 

länder på över 550 kontor i Afrika, Asien, Europa, Nordamerika och Oceanien. Koncernen har drygt 

50 000 medarbetare i världen, i Sverige är vi omkring 4 000. 

Om affärsområdet WSP Advisory 

WSP Advisory är ledande i Norden inom kunskapsbaserad rådgivning och vägledning som stärker 

våra kunder och bidrar till en god samhällsutveckling. WSP Advisorys 200 rådgivare erbjuder 

kvalificerad rådgivning inom: Samhällsutveckling, Stadsutveckling, Transport, mobilitet och 

infrastrukturrådgivning. 

Om Fredrik Bergström 

Fredrik Bergström är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut 

och sedan 2008 affärsområdeschef för WSP Advisory. Fredrik har arbetet med handelsfrågor, frågor 

kopplat till infrastrukturens roll och utveckling, stads- och fastighetsutveckling, utveckling av 

stadsdelscentrum, regional utveckling, konjunktur, ekonomisk tillväxt mm. Fredrik sitter med i WSP 

Sveriges ledningsgrupp.  



Inledning och sammanfattning 
 

Corona-krisen är en kris som i stor utsträckning påverkar besöksintensiva verksamheter. I denna 

rapport analyseras vilka delar av Sverige som riskerar att drabbas hårdast. Fokus är på regioner som 

är beroende av besöksintensiva verksamheter samt ett större antal av landets stadskärnor. I 

rapporten analyseras hur sysselsättningen i butikshandel inom sällanköpsvaruhandeln, restauranger 

samt hotell kan komma att påverkas.  

Corona-krisen är speciell kris då rekommendationerna för att hindra virusets spridning i stor 

utsträckning har begränsat möjligheten att konsumera varor (primärt sällanköpsvaror) och tjänster 

(ffa restaurang, hotell och även olika evenemang). Det innebär således att krisen inte drivs av att det 

finns en brist på efterfrågan utan framförallt för att på att man inte får, bör (eller vill/vågar) besöka 

butiker, restauranger och hotell. Effekten på kort sikt blir att företag inte kan sälja sina varor och 

tjänster vilket leder till ett intäktsbortfall. Om krisen inte blir långvarig kommer det att till viss del 

finnas ett uppdämt konsumtionsbehov som kan leda till en snabb återhämtning. Dock är 

lönsamheten i många företag låg och för många företag är uthålligheten begränsad. Det behövs 

således inte så stort intäktsbortfall för att företag ska tvingas avveckla verksamheten. Om krisen drar 

ut på tiden och leder till en mer djupgående ekonomisk nedgång då kan även den totala 

konsumtionen falla pga av att t ex arbetslösheten ökar och ökad osäkerhet om framtiden leder till 

ökat sparande bland konsumenterna. Denna typ av kriser är en mer ”normal kris” och kännetecknade 

t ex 90-talskrisen och även finanskrisen. Det kan i detta sammanhang även nämnas att alla aktörer 

inte är förlorare i Corona-krisen. E-handelsföretag har vittnat om att de har fått ett uppsving. 

Detsamma gäller för dagligvaruhandeln som gynnas av både hamstring och att vi äter mer hemma än 

tidigare. På sikt kan det också bli vanligare med hemleveranser både från livsmedelsbutiker och från 

restauranger. Fokus i denna rapport är dock på de som är ”förlorare” på den nu pågående Corona-

krisen. 

I rapporten tittar vi närmare på kommuner och städer som är mer riskexponerade i betydelsen att en 

stor andel av sysselsättningen är beroende besöksintensiva verksamheter. Två konkreta exempel är 

Åre eller Strömstad. Två kommuner och platser som extremt beroende av restaurang- och 

hotellverksamhet samt handel. 

De viktigaste resultaten är följande 

1. Kriser kommer och går och bidrar många gånger till att omvandla branscher. Det är inte 

ovanligt att en lågkonjunktur driver på en redan pågående underliggande 

strukturomvandling. 

2. Riskexponerade kommuner kan delas in i lite olika grupper. I absoluta tal finns det flest 

anställda i besöksintensiva branscher i våra storstäder, i förorter med stora köpcentrum och i 

våra större centralorter. Som andel av total sysselsättning i en kommun är det istället orter 

som är mycket beroende av handel (t ex gränshandelskommuner som Strömstad och 

Haparanda) eller turistorter som är beroende av restauranger och hotell (t ex Åre och 

Båstad).   

3. När det gäller stadskärnorna finns det mest sysselsatta i de större städerna och 

centralorterna. Dock kan analysen behöva nyanseras något. För många mindre stadskärnor 

kan konkurrenssituationen från närliggande större städer ha inneburit att aktörer i de mindre 

städerna redan är under hård press och därmed något mer känsliga för konsekvenserna av 

färre kunder. 



4. Corona-krisen kommer inte bara att ha direkta effekter på besöksnäringarna utan det 

kommer även att uppstå indirekta effekter. Storleken på dessa problem är också enfunktion 

av hur djup och lång krisen blir. Några exempel på indirekta effekter är: Ökad arbetslöshet 

leder till lägre skatteintäkter och högre utgifter för t ex arbetslöshetsersättning. 

Underleverantörer kommer att påverkas negativt av minskad efterfrågan från 

besöksnäringarna. Våra städer kommer att få betydligt fler vakanser vilket kommer att 

påverka stadens innehåll och dess attraktivitet 

5. Kriser måste hanteras på olika sätt. För politiken bör t ex effektiva åtgärder som ökar 

efterfrågan och minskar kostnaderna för besöksnäringarna sättas in om man vill minska 

krisens effekter. Företagen behöver å ena sidan försöka överleva, men samtidigt kan en kris 

också skapa möjligheter. Exempel på detta kan vara att de som har möjlighet kan flytta från 

sämre lägen till bättre lägen i en stadskärna när det uppstår vakanser. För stadskärnorna i sin 

helhet är det av vikt att ligga i startgroparna och snabbt kunna aktivera olika initiativ som gör 

att kunderna och besökarna kommer tillbaka till stadskärnan när mötesrestriktionerna lättar. 

Rapporten har följande upplägg. I avsnitt 2 beskrivs kortfattat några tidigare kriser samt en del 

övergripande utmaningar för de besöksintensiva branscherna. I avsnitt 3 analyseras alla Sveriges 

kommuner. Grundfrågan är vilka kommuner som är mest beroende av besöksintensiva verksamheter 

och därmed riskerar att drabbas mer om krisen blir långvarig. Avsnitt 4 tittar närmare på knappt 70 

stadskärnor. Utgångspunkten i detta avsnitt är att stadskärnor som har en stor del besöksintensiva 

verksamheter kan komma att drabbas mer än orter som inte är lika beroende av denna typ av 

företag och verksamheter. Rapporten avslutas med några sammanfattande reflektioner och en kort 

diskussion om hur de mötesintensiva verksamheterna kan behöva agera för att minimera de 

utmaningar som man nu står inför. 

Analysen baseras genomgående på officiell statistik från SCB om inget annat anges. För 

kommunanalysen kommer data primärt från 2018. I kommunanalysen är fokus på hotell- och 

restaurangverksamheter samt butikshandel inom sällanköpsvaruahandeln. För stadskärneanalysen är 

data primärt från 2017. I stadskärneanalysen tittar vi på hela handelns roll, d v s data inkluderar både 

dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandeln. Då en uppdelning saknas i våra underliggande 

databaser kan vi inte separera på dagligvaru- och sällanköpsvaruhandeln. Dock utgör 

dagligvaruhandeln en mindre del av handelns utbud i staden. Att data är ca 2 år gammal är av mindre 

betydelse då studien tittar på om den sysselsättningsstruktur som finns i landets kommuner och 

stadskärnor är riskexponerad för Corona-krisen eller inte. Sysselsättningsstrukturen ändras endast 

marginellt från år till år och om mer uppdaterade data hade varit tillgänglig hade det inte 

ändratslutsatserna i någon större utsträckning. 

 

Kriser kommer och går 
 

Den lågkonjunktur som kommer att komma i kölvattnet av Corona-krisen är på intet sätt unik. Det 

som är unikt är framförallt orsaken till krisen. Länders ekonomier tenderar att gå igenom hög- och 

lågkonjunkturer med jämna mellanrum. Sedan 1850-talet har det varit ca 30 tydliga hög- respektive 

lågkonjunkturer i Sverige. Genomgående har högkonjunkturerna varit både starkare och längre än 

lågkonjunkturerna. Orsaken är att svensk ekonomi har haft en långsiktigt positiv ekonomisk tillväxt, 

vilket bl a tar sig uttryck i att BNP idag är 5 gånger större än vad den var på 1950-talet. 



Sedan 1970-talet har Sverige genomlevt ett antal kriser och i nedan figur har några av dessa lyfts 

fram. Olje- och tekokrisen under 70-talet innebar att den starka genomsnittliga tillväxt som svensk 

ekonomi upplevt under hela efterkrigstiden bröts. Efter denna kris följde ett 80-tal med 

devalveringar, inflation, stigande aktiekurser och fastighetsbubblor. 1990-talet inleddes med en djup 

lågkonjunktur som initierades av räntor på 500% som syftade till att försvara en övervärderad valuta. 

Krisen blottlade en mängd strukturella problem i svensk ekonomi. Resultatet blev bl a hög 

arbetslöshet, stigande statsskuld, men också strukturomvandling och mängder med reformer som 

kom att vitalisera och effektivisera ekonomin. Nästa lågkonjunktur som sticker ut är IT-kraschen kring 

år 2000. Mängder med övervärderade IT-bolag gick i konkurs. Denna kris fick störst genomslag i 

stockholmsregionen. Därefter följde ett antal år med hög tillväxt. Detta tog temporärt slut i samband 

med den globala finanskrisen 2008. Karaktäristiskt för denna kris var att det var en snabb tvärnit som 

därefter vände snabbt upp. För vissa regioner blev det en tuff kris, men för många branscher blev det 

relativt kortvarig lågkonjunktur. För andra delar av världen kom dock finanskrisen att bli ett stålbad. T 

ex Grekland och Spanien. Hur Corona-krisen kommer att påverka återstår att se.  

 

Figur 1: BNP. Årlig tillväxt, % 

 
 

Konjunkturinstitutets prognos före krisen indikerade en mild lågkonjunktur (orangea linjen). Denna 

prognos har nu reviderats och de (osäkra) prognoser som har presenterats tyder på en kraftig 

nedgång som är i paritet med eller värre än Finanskrisen. 

Dessa ekonomiska kriser har även påverkat besöksnäringarna. För handeln kan man konstatera att 

90-talskrisen blev en mycket djup och lång kris. Krisen drabbade de flesta delarna av handeln, men i 

synnerhet sällanköpsvaruhandeln och särskilt de branschsegment som sålde ”dyrare och mer 

skrymmande varor” som t ex hemelektronik, byggvaruhandeln. Intressant med 90-talskrisen var att 

det också blev en kris som förstärkte underliggande trender. Den tydligaste trenden var att 



framväxten av kedjor och köpcentrum tog fart. De flesta av de kedjor som vi idag ser som det 

dominerande började sin tillväxtresa efter 90-talskrisen. IT-krisen påverkade handeln marginellt och 

tillväxten var fortsatt positiv under dessa år. Finanskrisen påverkade i synnerhet 

sällanköpsvaruhandeln. Finanskrisen kom precis som 90-talskrisen också att tydliggöra underliggande 

trender. Under 10-talet har e-handeln utmanat den traditionella butikshandeln. En annan 

underliggande trend har varit att svenska konsumenter ökat sin tjänstekonsumtion (t ex mer resor 

och restaurangbesök), vilket också har påverkat tillväxttakten de senaste 10 åren. 

 

Figur 2. Omsättningsutveckling för dagligvaror och sällanköpsvaror. % 

 
Anm. Underliggande data är månadsdata. I grafen har ett glidande medelvärde beräknats och lyfts fram för att tydliggöra 

utvecklingen. 

 

Tittar man närmare på hotell- och restaurangnäringarna så följer de ett liknande mönster som 

detaljhandeln. Dock är variationen större i dessa branscher. Tyvärr saknas statistik för 90-talskrisen, 

men tittar man närmare på IT-krisen och Finanskrisen är det tydligt att så är fallet. Karaktäristiskt för 

dessa näringar är också att de har en relativt större betydelse dels för turistorter och dels för 

stadskärnorna i o m att de i större utsträckning är lokaliserade i dessa lägen. Även hotell- och 

restaurangnäringarna har genomgått en strukturomvandling. Det har vuxit fram fler kedjor och 

överhuvudtaget har dessa branscher precis som handeln också professionaliserats under de senaste 

decennierna. Ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv har utvecklingen varit stark under lång tid, vilket 

återspeglar konsumenternas ökade efterfrågan på de tjänster som dessa branscher erbjuder. 

  



 

Figur 3. Omsättningsutveckling för restaurang och hotell. % 

 
Anm. Underliggande data är månadsdata. I grafen har ett glidande medelvärde beräknats och lyfts fram för att tydliggöra 

utvecklingen. 

 

Den nu pågående Corona-krisen har redan och kommer att leda till stora problem för 

besöksnäringarna. Indikationer på detta är att antalet konkurser och varsel har ökat snabbt inom 

besöksnäringarna. Hur stora effekterna till sist blir beror på hur långvarig krisen blir och hur länge det 

kommer att finnas rekommendationer (=restriktioner) att inte nyttja dessa näringars erbjudande.  

Den svenska Corona-krisen är på intet sätt enbart en svensk kris. En liknande logik går att se över 

hela världen och en illustration på detta är t ex utvecklingen för Handels-, Hotell- och 

Restaurangsaktier i USA. De rapporter som har kommit från t ex USA är att miljoner jobb är i 

riskzonen och 100 000-tals företag kan gå i konkurs. 

 

Figur 4: Kursutvecklingen för företag i USA inom besöksnäringarna (S&P 500) 

   



 

Corona-krisen och riskexponerade kommuner 
 

Karaktäristiskt för hotell, restaurang och butikshandel är att det är platsbundna verksamheter. Detta 

innebär i sin tur att om företagen går dåligt så får det konsekvenser för den plats (t ex stadskärna 

eller kommun) som de är lokaliserade på. I nedan analys har vi tagit fram sysselsättningsstatistik för 

sällanköpsvaruhandeln och för hotell- och restaurangföretag för alla Sveriges kommuner. För 

sällanköpsvaruhandeln har vi exkluderat de företag som definieras som ”postorder och internet” i o 

m att denna typ av handel inte är lika platsberoende. De har inte heller påverkats lika negativt av 

Corona-krisen utan flera företag vittnar även om att de har upplevt en stark efterfrågan under krisen 

(t ex AdLibris och Amazon). Man bör också vara medveten om att det kan finnas en del felkällor i 

statistiken. T ex behöver sysselsättningen för hotell- och restauranger till fullo fånga säsongsanställda 

som är vanligt på många turistorter. För sällanköpsvaruhandelen är det inte ovanligt att traditionella 

butiker och kedjor också har e-handel. Dagligvaruhandeln analyseras inte heller i o m att denna del 

av handeln inte har påverkats lika negativt som sällanköpsvaruhandeln utan snarare har fått en ökad 

efterfrågan via både hamstring och via ökad tillagning av mat hemma i o m att restaurangbesöken 

har minskat. 

 

I nedan tabell har det totala antalet sysselsatta inom besöksnäringarna sammanställts. I våra 

storstäder är det många som jobbar i dessa branscher och som därmed också har drabbats eller 

kommer att drabbas av Corona-krisen. I storstäderna finns många sysselsatta dels i de centrala 

delarna, men också i större förortscentrum (ffa när det gäller handel, vilket Solna är ett exempel på). 

Efter storstäderna är det våra större residensstäder som har många sysselsatta. Ett undantag inom 

hotell och restaurang är Sigtuna som dels har många konferensanläggningar, men också många hotell 

och restauranger i anslutning till Arlanda. 

 

Tabell 1: Antal sysselsatta inom hotell och restuarang samt sällköpsvaruhandel. Kommun. År 2018 

  HOTELL & 
RESTAURANG 

   SÄLLANKÖPS- 
VARUHANDEL 

 
 TOTALT  

1 Stockholm 34604 Stockholm 24633 Stockholm 59237 

2 Göteborg 14368 Göteborg 12517 Göteborg 26885 

3 Malmö 6950 Malmö 7195 Malmö 14145 

4 Uppsala 3169 Uppsala 4100 Uppsala 7269 

5 Linköping 2637 Helsingborg 3910 Helsingborg 6298 

6 Örebro 2563 Jönköping 3332 Jönköping 5814 

7 Jönköping 2482 Örebro 3208 Örebro 5771 

8 Sigtuna 2481 Huddinge 3118 Linköping 5513 

9 Västerås 2393 Solna 3008 Solna 5378 

10 Helsingborg 2388 Västerås 2958 Västerås 5351 

11 Solna 2370 Linköping 2876 Norrköping 4906 

12 Norrköping 2063 Norrköping 2843 Umeå 4543 

13 Umeå 2042 Järfälla 2814 Huddinge 4464 

14 Gävle 2010 Karlstad 2560 Karlstad 4390 

15 Lund 1957 Umeå 2501 Gävle 3975 



MEDEL*   582   612   1195 

TOTALT*   168913   177591   346504 

Anm. * = Medel och totalt antal anställda för alla kommuner 

 

Ett annat perspektiv är den relativa betydelsen av besöksnäringen, d v s hur stor andel av 

sysselsättningen utgör besöksnäringarna av den totala sysselsättningen i en kommun. I nedan tabell 

har de kommuner som är relativt sett mest beroende av besöksnäringarna sammanställts. 

Inom hotell och restaurang toppar typiska turistorter som Åre och Borgholm. Strömstad är ju både en 

turistort, men också en handelsdestination (gränshandeln). För Sigtuna är hotell och restaurang 

viktigt (Arlanda och konferensanläggningar). I Lessebo är det t ex Glasriket som lockar. 

När det gäller sällanköpsvaruhandeln är det gränshandelskommunerna som är mest beroende av 

handeln. I topp ligger Strömstad, Eda och Haparanda, vilket är tre kommuner som lever på 

gränshandel. Järfälla har ett av Sveriges största köpcentrum (Barkarby). Älmhult är beroende av IKEA. 

Vissa kommuner är beroende av hela besöksnäringen. I Strömstad arbetar vare fjärde sysselsatt i 

besöksnäringarna och nästan lika många i Åre. 

Det bör också betonas att denna statistik endast lyfter fram de direkta effekterna. Det finns även 

många verksamheter som är indirekt beroende av besöksnäringarna så den lokala effekten är 

betydligt större och den kan givetvis även sträcka sig utanför kommungränsen. I tidigare studier som 

WSP har gjort har den sk multiplikatoreffekten för handeln bedömts till 1,3. Detta innebär att för 

varje jobb som förvinner i handeln så försvinner ytterligare 0,3 jobb i andra branscher. 

 

Tabell 2: Andel sysselsatta inom hotell och restaurang samt sällköpsvaruhandel som andel av total 

sysselsättning. Kommun. År 2018, %.  

 HOTELL & 
RESTAURANG 

%  SÄLLANKÖPS- 
VARUHANDEL  

% TOTALT  % 

1 Åre 18,5 Strömstad 15,5 Strömstad 26,0 

2 Borgholm 11,3 Eda 11,5 Åre 22,9 

3 Strömstad 10,5 Haparanda 11,0 Eda 16,2 

4 Båstad 8,0 Järfälla 10,2 Borgholm 14,9 

5 Sigtuna 7,9 Älmhult 8,9 Tanum 14,7 

6 Lessebo 7,5 Burlöv 8,4 Haparanda 14,0 

7 Tanum 7,3 Kävlinge 8,2 Lessebo 13,7 

8 Rättvik 7,1 Täby 8,1 Järfälla 12,4 

9 Hällefors 7,0 Partille 8,1 Kävlinge 11,9 

10 Vaxholm 6,7 Tanum 7,4 Täby 11,8 

11 Malung-Sälen 6,4 Tibro 6,9 Båstad 11,4 

12 Arjeplog 6,4 Huddinge 6,6 Värmdö 11,1 

13 Värmdö 6,2 Vingåker 6,6 Rättvik 10,9 

14 Simrishamn 6,1 Årjäng 6,3 Lidingö 10,7 

15 Orsa 6,0 Uddevalla 6,3 Älmhult 10,6 

MEDEL*   3   3,1   6,1 
Anm. * = Medel för alla kommuner 

 



Sammantaget kan man konstatera att för många av landets kommuner är besöksnäringarna viktiga 

både i absoluta tal och relativt övrig sysselsättning. Om krisen blir långvarig kommer många att 

drabbas. Troligtvis blir effekten störst i de orter där besöksnäringarna är av stor vikt för den totala 

sysselsättningen. Lokalt kommer arbetslösheten att stiga till mycket höga tal och beröra både 

besöksnäringarna och de branscher som levererar olika varor och tjänster till dessa verksamheter. 

 

Corona-krisen och stadskärnorna 
 

Företag inom besöksnäringarna är ofta lokaliserade på mötesplatser av olika slag. En sådan 

mötesplats där det finns relativt stort utbud av denna typ av aktörer är stadskärnor. Just nu är det 

många stadskärnor som upplever en kris de aldrig tidigare har varit med om. Besökarna uteblir och 

som en konsekvens har många företag i stadskärnan stora problem och det i sin tur riskerar att 

påverka hela stadskärnans attraktivitet. 

För att fånga vilka stadskärnor som är mest ”riskexponerade” för Corona-krisen analyseras i detta 

avsnitt 67 svenska stadskärnor. Urvalet av stadskärnor och data är hämtat från en tidigare studie av 

svenska stadskärnor, se Stadsbarometern 2019. I den studien definieras stadskärnan som en cirkel 

med mittpunkt i stadens centrum. Därefter har vi gjort avgränsningen genom att beräkna gångvägar 

på 750 m från denna mittpunkt. I denna rapport tittar vi närmare på hur stor betydelse 

besöksnäringarna har för utbudet i stadskärnorna. Analysen har inte inkluderat våra 3 storstäder, där 

givetvis besöksnäringarna är av mycket central betydelse 

I nedan tabell har det totala antalet anställda i stadskärnorna sammanställts. Notera att vi i denna 

analys tittar på både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandelen pga att en uppdelning saknades 

i våra underliggande databaser. Dagligvaruhandeln utgör dock en mindre andel av handelns 

sysselsättning i stadskärnorna. För handel toppar Uppsala, Linköping, Lund och Jönköping. När det 

gäller hotell och restaurang är det Uppsala, Jönköping, Linköping och Helsingborg. Corona-krisen 

kommer att leda till vakanser och tomma lokaler i många svenska städer. Trendmässigt har 

sällanköpsvaruhandeln haft en sämre utveckling i våra stadskärnor de senaste åren och om t ex en 

klädbutik har lagt ner har ett café eller en restaurang ersatt. Just nu är samtliga besöksnäringar under 

press så det är lite oklart vad som kan ersätta en nedlagd kläd- eller skobutik. 

Tabell 3: Sysselsatta i svenska stadskärnor inom hotell och restaurang samt detaljhandeln 
 

HANDEL ANTAL HOTELL O  
RESTAURANG 

ANTAL TOTALT ANTAL 

1 Uppsala 1721 Uppsala 1522 Uppsala 3243 

2 Linköping 1120 Jönköping 1383 Jönköping 2479 

3 Lund 1105 Linköping 1172 Linköping 2292 

4 Jönköping 1096 Helsingborg 1098 Umeå 2109 

5 Borås 1031 Umeå 1079 Lund 2027 

6 Umeå 1030 Örebro 1033 Örebro 2022 

7 Örebro 989 Lund 922 Helsingborg 1958 

8 Norrköping 985 Karlstad 917 Karlstad 1824 

9 Karlstad 907 Västerås 802 Borås 1750 

10 Västerås 904 Sundsvall 799 Västerås 1706 

11 Kristianstad 896 Visby 752 Norrköping 1645 



12 Helsingborg 860 Gävle 735 Sundsvall 1569 

13 Luleå 843 Luleå 724 Luleå 1567 

14 Sundsvall 770 Borås 719 Gävle 1429 

15 Gävle 694 Norrköping 660 Kristianstad 1358 

MEDEL* 
 

1416 
 

987 
 

2402 

TOTALT* 
 

94840 
 

66102 
 

160942 
Anm. * = Medel och total för alla stadskärnor som ingår i studien (67 st) 

Om man istället för att titta på det totala antalet anställda istället tittar på hur viktig 

sällanköpsvaruhandeln är i förhållande till annan sysselsättning i stadskärna är det andra stadskärnor 

som ligger i topp. Handeln är en relativt viktig arbetsgivare i Avesta, Mariestad, Ulricehamn och 

Ängelholm. Hotell och restaurang är av särskild betydelse för Visby, Karlskoga, Varberg och 

Helsingborg. En konsekvens i dessa städer blir att det finns en risk att upplevelsen av verksamheter 

som försvinner från staden kommer att vara mer påtaglig vilket i sin tur påverkar stadens 

attraktivitet. 

 

Tabell 5: Andel sysselsatta i svenska stadskärnor inom hotell och restaurang samt detaljhandeln 

som andel av total sysselsättning i stadskärnan, % 
 

HANDEL % HOTELL O RESTAURANG % TOTALT % 

1 Avesta 21 Visby 22 Visby 35 

2 Mariestad 20 Karlskoga 13 Karlskoga 28 

3 Ulricehamn 19 Varberg 13 Varberg 28 

4 Ängelholm 17 Helsingborg 12 Mariestad 27 

5 Piteå 17 Örebro 11 Piteå 27 

6 Vetlanda 17 Piteå 10 Avesta 26 

7 Ljungby 15 Lund 10 Ängelholm 25 

8 Varberg 15 Trollhättan 9 Ulricehamn 24 

9 Karlskoga 15 Kiruna 9 Simrishamn 22 

10 Kristianstad 14 Borlänge 9 Lund 21 

11 Mjölby 14 Umeå 9 Helsingborg 21 

12 Örnsköldsvik 13 Simrishamn 9 Kristianstad 21 

13 Visby 13 Karlstad 8 Örebro 21 

14 Simrishamn 13 Gävle 8 Vetlanda 20 

15 Alingsås 13 Ängelholm 8 Alingsås 20 

MEDEL 
 

10 
 

7 
 

17 
Anm. * = Medel för alla stadskärnor som ingår i studien (67 st) 

 

Av den totala sysselsättningen i svenska städer utgör besöksnäringarna knappt 20 procent. I staden 

finns många andra arbetsplatser som också kan påverkas negativt. Det är relativt vanligt att företag i 

tjänstebranscher av olika slag har kontor i centrala lägen. Om Corona-krisen leder till en djupare och 

mer utbredd kris då kommer många andra branscher att påverkas negativt. I nedan tabell har 

utvecklingen under finanskrisen för några tjänstebranscher sammanställts. Flera av dessa är 

branscher som typiskt har kontor i landets stadskärnor. Corona-krisen kommer med andra ord inte 

bara att påverka gatuplansverksamheter utan även verksamheter som ofta finns på våning 2 och 3. Vi 

kommer med all sannolikhet därmed också se förändringar inom kontorsmarknaden, vilket också 

kommer att påverka fastighetsägarna. Krymper kontorsmarknaden i våra stadskärnor kommer detta i 



sin tur också ge följdeffekter i förlängningen på hur många som t ex går ut och äter lunch eller 

handlar på lunchen. 

 

Tabell 6. Några tjänstebranschers omsättningsutveckling under finanskrisen 2008-2009 

 
 

Vägar framåt 
 

Corona-krisen har påverkat och kommer att påverka besöksnäringarna negativt på ett sätt som få 

tidigare kriser har gjort. Detta kommer inte bara att ha negativa effekter på berörda företag och 

deras anställda utan det leder också till en rad indirekta effekter. 

• Stigande arbetslöshet leder till lägre skatteintäkter och högre utgifter för kommunerna och 

andra offentliga aktörer 

• Branscher som säljer varor och tjänster till besöksnäringarna kommer att påverkas negativt 

• I regioner och stadskärnor som är mycket beroende av besöksnäringarna kommer dessa 

effekter att få stor negativ påverkan. I orter utanför våra storstäder och större städer kan 

detta innebära att näringar som fungerat som ”livlinan” i lokalt riskerar att klippas av. 

• Städers attraktivitet kan komma att påverkas negativt när det under relativt lång tid kommer 

att finnas vakanser. Lite beroende på vad som flyttar in de tomma lokalerna kommer stadens 

innehåll att förändras. 

Lågkonjunkturer behöver inte nödvändigtvis vara av ondo ur ett mer långsiktigt samhällsekonomiskt 

perspektiv. De fungerar ofta som ett ”reningsbad” där dåliga investeringar och svaga affärsidéer 

sorteras ut och ersätts av mer framgångsrika satsningar. Det är i grunden positivt (även om det kan 

vara jobbigt för den enskilde som drabbas). Corona-krisen är dock annorlunda. Denna gång är det 

inte en djup nedgång driven av ekonomiska felbeslut. Denna gång har man helt enkelt begränsat 

företagens möjlighet att sälja sina varor. Detta innebär således att många livskraftiga verksamheter 



kommer att drabbas och inte nödvändigtvis överleva tillräckligt länge för att dra nytta av en eventuell 

snabb återhämtning. De negativa effekterna kan med andra ord bli långsiktiga. 

Nu är läget som det är och frågan är hur man kan agera inom besöksnäringarna när Corona-

restriktionerna lättar och det blir enklare att handla, äta på restaurang och bo på hotell. 

I en utvärdering av finanskrisen (se Bergström, 2009, Vad händer när det vänder) lyftes strategier på 

olika plan fram för att hantera den krisen. Flera av dessa strategier och tips är relevanta även idag. 

Dessa tips och några ytterligare tillägg har sammanställts i nedan figur.  

 

Figur 5. Tips och strategier för att hantera Corona-krisen 

 
 

Vad figuren säger är att det behövs insatser från politiken. T ex stöd som stärker efterfrågan och som 

sänker företagens kostnader, men också åtgärder som t ex underlättar möjligheten att öppna upp 

uteserveringar eller flytta ut butikernas varor utanför butikerna. Företagen behöver också agera 

aktivt. T ex våga hålla kvar i sitt grundkoncept, vårda relationer med banker och fastighetsägare, 

testa nya försäljningskanaler och kanske passa på att flytta fram positionerna. Det senare genom att t 

ex passa på att flytta från ett sämre lägre till ett bättre läge om möjligheten erbjuds. Det kan också 

finnas anledning att se över och effektivisera inköp, logistik o.d. I alla konsumentnära branscher är 

det även av största vikt att ha fokus på kundernas efterfrågan. När krisen är över kan man t ex räkna 

med en snabb återhämtning och i synnerhet i segment som säljer varor/tjänster som typiskt har fått 

stå tillbaka under krisen. Man bör också vara beredda på att en kris kan leda till ändrade värderingar. 

T ex kan det blir vanligare med att äta hemma hos varandra istället för att gå på restaurang, vilket i 

sin tur t ex kan öka intresset för olika ”take-away lösningar”. För de platser där besöksnäringarna är 

lokaliserade är det av vikt för t ex centrumföreningar att ligga i startgroparna och snabbt kunna 

aktivera olika initiativ som gör att kunderna och besökarna kommer tillbaka till centrum när 

mötesrestriktionerna lättar. Av vikt blir även en hög grad av samverkan så att alla aktörer som är 

beroende av stadskärnorna och som också kan bidra till att utveckla dem agerar gemensamt och 

kraftfullt. 



Corona-krisen är på många sätt en mycket speciell kris både vad gäller orsak och dess globala 

påverkan. Stora delar av världen sitter i karantän och det slår hårt mot besöksnäringarna. Två 

observationer på slutet kan dock ingjuta lite förhoppningar. För det första. Konjunkturer kommer och 

går och så kommer också att vara fallet även denna gång. För det andra. Besöksnäringarna svara upp 

mot grundläggande behov och det behövs mer än ett virus för att stoppa mänskligheten från att 

konsumera, gå ut och äta med vänner samt resa och besöka intressanta platser och människor.  

 

Appendix: Tabeller för riskexponerade kommuner och stadskärnor 
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