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STORA OMSÄTTNINGSTAPP 
I HOTELLBRANSCHEN – 
AVVECKLING RISKERAS
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OMSÄT TNING OCH AV VECKLING  
I  CORONANS SPÅR

INLEDNING

Med anledning av den pågående pandemin finns behov av ytterligare informa-
tion om dess ekonomiska effekter på näringslivet. Mot den bakgrunden har 
statliga Konjunkturinstitutet beslutat att göra ett antal extraundersökningar 
riktade till företagen utöver de månatliga konjunkturbarometrarna. Extra- 
undersökningarna består av två frågor. I den första frågan ombeds företagen 
att uppskatta hur omsättningen har påverkats de föregående två veckorna 
jämfört med normalt. I den andra frågan ombeds de att uppskatta risken för 
att deras verksamhet kan komma att avvecklas. Det har hittills genomförts tre 
extraundersökningar varav den sista genomfördes mellan 8-10 juni. 

Den pågående Coronapandemin har drabbat hotellindustrin mycket hårt. Efter- 
frågan på hotellrum har de senaste månaderna minskat på ett sätt som saknar 
historiskt motstycke. Mot den bakgrunden redovisas i denna korta rapport 
resultaten av svaren på frågorna i Konjunkturinstitutets extraundersökningar 
för hotellföretagen. För att få perspektiv på svaren presenteras också resultaten 
av svaren på frågorna för hela tjänstesektorn.

OMSÄTTNINGSUTVECKLING NÅGOT MINDRE NEGATIV

I diagram 1 visas hur omsättningen för företagen i hotellbranschen har utvecklats 
de senaste två veckorna jämfört med normalt. I den senaste undersökningen 
som genomfördes den 8-10 juni angav 98 procent av de svarande företagen att 
omsättningen sjunkit med mer än 50 procent de senaste 14 dagarna jämfört 
med normalt. Bryter man ned siffrorna ytterligare har omsättningen minskat 
med mer än 75 procent för 63 procent av hotellföretagen, se tabell 1 i bilaga. 
100 procent av hotellföretagen hade i denna senaste mätning haft mer än 25 
procent lägre omsättningen än normalt. Läget jämfört med föregående mät-
ning den 25-27 maj har trots detta förbättrats något.
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Diagram 1
Hur bedömer ni att omsättningen i ert företag har påverkats de senaste två veckorna 
jämfört med hur omsättningen är normalt?
Källa: Konjunkturinstitutet

LITE MINDRE RISK FÖR AVVECKLING

I diagram 2 visas hur hotellföretagen bedömer risken för att verksamheten 
måste avvecklas på grund av det dramatiska tapp av efterfrågan som Cornona-
pandemin har skapat. 87 procent av företagen som svarat på den senaste under-
sökningen från 8-10 juni bedömer att utifrån nuvarande situation finns det risk  
för avveckling. 17 procent bedömer att risken är stor. Andelen som bedömer att 
risken är stor har dock minskat sedan föregående mätning den 11-13 maj men är 
fortfarande mycket hög. 

För att få perspektiv på utvecklingen i hotellsektorn så redovisas i diagrammet 
också resultatet för hela tjänstesektorn. Även i tjänstesektorn är läget dystert. 
Dock är situation inte alls lika svag som i hotellbranschen. Av företagen i  
tjänstesektorn hade 14 procent haft ett tapp på över 50 procent de senaste två 
veckorna jämfört med normalt i den senaste mätningen från den 8-10 juni. 
Viktigt att notera här är att en hel del av dessa var hotellföretag då hotell-
branschen är en del av tjänstesektorn. Jämfört med den förra mätningen den 
22-27 maj är läget i tjänstesektorn i stort sett oförändrat.
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Diagram 2 
Utifrån nuvarande situation hur bedömer ni risken att ert företag måste avveckla sin 
verksamhet? 
Källa: Konjunkturinstitutet

Det finns idag drygt 2 000 hotell i Sverige. Även om det är svårt att direkt 
översätta de knappa 20 procent av svaren som bedömer att det är stor risk 
för avveckling till antalet hotell, så handlar det om 100-tals hotell där risken 
är stor för att de kommer att avvecklas. 

I diagrammet redovisas också motsvarande svar från tjänstesektorn. Läget är 
där väsentligt annorlunda än för hotellbranschen. Drygt 60 procent av företagen 
i tjänstesektorn gör i den senaste undersökningen, från den 8-10 juni, bedöm-
ningen att det inte finns någon risk för avveckling på grund av nuvarande si-
tuation. Fyra procent av de svarande företagen bedömer att det är stor risk för 
avveckling. Av dessa fyra procent är dock en hel del hotellföretag.

Sammantaget kan konstateras att läget i hotellbranschen till följd av Corona-
pandemin är mer allvarligt än i någon annan bransch i Sverige när det gäller 
bedömningen av risk för avveckling.
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BIL AGA

Tabell 1
Hur bedömer ni att omsättningen i ert företag (hotell) har påverkats de senaste två 
veckorna jämfört med hur omsättningen är normalt?
Källa: Konjunkturinstitutet

                 

INSAMLINGSDATUM

11-13 MAJ 25-27 JUNI 8-10 JUNI

MINSKAT MED: 76-100 % 80 78 63

MINSKAT MED: 51-75 % 19 18 35

MINSKAT MED: 26-50 % 0 5 3

MINSKAT MED: 1-25 % 0 0 0

INTE PÅVERKATS ALLS 0 0 0

ÖKAT MED: 1-10 % 0 0 0

ÖKAT MED: 11-20 % 0 0 0

ÖKAT MED: 21-30 % 0 0 0

ÖKAT MED MER ÄN 30 % 1 0 0


