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Denna spaning ingår i en serie av spaningar som ämnar att belysa omvärlds-
faktorer, fenomen och trender som på olika sätt påverkar förutsättningarna 
i besöksnäringen. Vårt primära syfte är att sprida kunskap och inspirera till 

fortsatt utveckling av Göteborg som destination. Spaningarna innehåller fakta 
varvat med exempel och vi för resonemang om hur framtiden kan komma att 

se ut. Notera gärna datumet för publicering och ha i åtanke att 
förutsättningarna kan ha ändrats sedan spaningen skrevs.

Vi välkomnar alla att bidra till dialogen och dela med sig av sin syn på de 
fenomen vi lyfter. Tillsammans hjälps vi åt att tackla de utmaningar

branschen står inför.



Lägesrapport  
Under 2019 stod affärsresesegmentet som helhet för över 
hälften av de sålda hotellrummen i Göteborgsregionen.
Över 1,5 miljoner hotellrum var belagda av affärsresenärer. 
Under 2021 var samma siffra cirka 780 000, det vill säga en 
halvering av volymerna till följd av pandemin. Merparten 
av dessa övernattningar sker dessutom under veckodagar 
utanför högsäsong och lovperioder, då hotellen inte har lika 
lätt för att belägga sina rum med fritidsresenärer. Det är 
dock inte alla affärsresor som innebär övernattningar på 
destinationen. Affärsresenärerna är även en viktig mål-
grupp för flygbolag, tågoperatörer och taxibolag, samt för 
restaurangerna på en destination. En permanent nedgång 
kan därför få omfattande konsekvenser för besöksvoly-
merna och möjligheterna till intäkter för besöksnäringens 
aktörer. 

Vad innebär ett minskat affärs-
resande för besöksnäringen på sikt?

I slutet av 2021 släpptes rapporten The State of Travel and 
Hospitality där 4 av 10 amerikanska affärsresenärer uppgav 
att de aldrig kommer att göra en affärsresa igen. Bland 
franska affärsresenärer var samma siffra 6 av 10. Även från 
arbetsgivarnas sida finns tecken som talar för att affärsre-
sandet kommer minska på sikt. Många bolag har idag am-
bitiösa målsättningar avseende den egna verksamhetens 
klimatavtryck och ser fördelarna med att ersätta fysiska 
möten som innebär en resa med digitala möten. Ett exem-
pel är konsultbolaget EY som 2021 meddelade att de har 
som mål att minska utsläppen från sina affärsresor med 
35% till 2025. Även Ericsson har meddelat att de planerar 
att kraftigt dra ner på sina affärsresor av miljöhänsyn. SEB 
har samtidigt mål som syftar till att minska bankens egen 
klimatpåverkan och siktar på att utsläppen av växthusgaser 
i samband med bland annat affärsresor ska vara närmare 
noll senast 2045. Klart är att många bolag kommer skriva 
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Under pandemin har reserestriktioner begränsat affärsresandet på ett globalt plan. Pandemin har även påskyndat använ-
dandet av digitala verktyg i arbetslivet som normaliserat digitala möten. I samband med detta har många arbetsgivare upp-
täckt fördelarna med ett minskat affärsresande i form av bland annat lägre reskostnader, tidsbesparingar för de anställda 
och i flera fall minskat klimatavtryck till följd av färre transporter. Dessa faktorer kan även på sikt komma att påverka hur 
affärsresandet kan återhämta sig efter pandemin.  

I denna spaning tittar vi närmare på det individuella affärsresandet och för tankar om dess framtid. Vi går inte in på djupet 
avseende resande till konferenser och möten. Det segmentet behandlas separat.
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  Ingen påstår att affärsresandet 
kommer försvinna helt. Men en 
kvarstående nedgång omkring 

25-50% är inte osannolik, jämfört med 
2019. Många besöksnäringsföretag 
behöver därför se över hur de kompenserar 
detta tapp och hittar nya vägar till intäkter 
samt ökar sina möjligheter att attrahera 
de affärsresenärer som fortsätter besöka 
destinationen.

Karin Olsson

om sina resepolicys och exempelvis uppmana anställda 
att ersätta resor med digitala möten och effektivisera sin 
reseplanering genom att boka in flera möten under en och 
samma resa. 

Det faktum att arbetsgivarna även sparar pengar och 
tid genom att minska på affärsresorna talar för att det 
kommer bli svårt att nå de volymer som noterades före 
pandemin. Samtidigt försvann inte affärsresandet helt 
under pandemin. Mycket tyder på att ungefär hälften av 
volymerna genererade av affärsresenärer på destinationen 
är av sådan karaktär att de resorna inte enkelt kan ställas 
in eller genomföras digitalt. Det skulle till exempel kunna 
handla om gästarbete inom byggsektorn eller reparations-
arbete genomförda av specialister, där man är beroende av 
fysisk närvaro. Annordia är samtidigt optimistiska avseende 
affärsresandets återhämtning och spår att de långsiktiga 
effekterna för hotellnäringen väntas bli begränsade. De tror 
i stället att det är dagsresorna bolagen kommer att dra ner 
på och menar att det är den allmänna ekonomiska utveck-
lingen som kommer att styra tillväxten i affärsresor fram-
över. I studien nämnd ovan där affärsresenärerna själva 
tillfrågades skiljde sig dock svaren från Annordias prognos. 
Där talar resultaten i stället för att de kortare resorna, 
som sällan innebär någon övernattning, kan bli vanligare 
i relation till de längre resorna. En annan slutsats är även 
att de längre resorna i större utsträckning väntas ha inslag 
av fritid, något som drivits på av de flexibla arbetssätt som 
blivit vanligare under pandemin då fler arbetat på distans 
och kopplat upp sig via digitala möteskanaler. 

Det för oss osökt in på en annan grupp resenärer, de så 
kallade digitala nomaderna som utför sitt arbete digitalt på 
distans. Ofta stannar de lite längre på en destination och 
vill utforska lokalsamhället och delta i sociala samman-
hang. Detta segment väntas växa när mer arbete sker via 
digitala kanaler. I en studie framtagen av ECM publicerad 
i december 2021 spås att hybridarbete, med en balans 
mellan fysisk och digital närvaro, är den framtida normen 
i Europa och USA. Frågan är dock om dessa individer har 
mest gemensamt med andra affärsresenärer eller om de 
destinationer de väljer att besöka snarare avgörs av deras 
privata intressen och livsstil. Digital Nomads Observato-
ry har listat sju områden som avgör valet av destination 
för digitala nomader. Några av de viktigaste faktorerna är 
då levnadskostnad på destinationen, tillgången till work 
spaces och det community av digitala nomader som redan 
finns på destinationen, vilket signalerar att det är en balans 
av arbetsrelaterade och fritidsrelaterade faktorer som 
avgör valet av destination.

Vår syn på framtiden
Ingen påstår att affärsresandet kommer försvinna helt. Men 
en kvarstående nedgång omkring 25–50% är inte osannolik, 
jämfört med 2019. Många besöksnäringsföretag behöver 
därför se över hur de kompenserar detta tapp och hittar nya 

vägar till intäkter samt ökar sina möjligheter att attrahera 
de affärsresenärer som fortsätter besöka destinationen. Vi 
återkommer till det lite senare. 

Pandemin har även belyst det faktum att affärsresenärer 
inte är en homogen grupp där alla har samma drivkrafter 
för resan. Det finns de affärsresenärer som reser med 
anledning av ett möte med en potentiell kund, är frequent 
flyers hos de stora flygbolagen, endast gör en eller ett par 
övernattningar och deltar i representationsmiddagar på 
destinationen. Men det finns även dem som kommer i egen 
bil, avser stanna i flera månader på destinationen för att 
delta i ett projekt eller kanske bara arbeta på distans (di-
gitala nomader) och därmed önskar ha möjlighet att själva 
laga sin mat under vistelsen och uppleva destinationen 
mer som en ”local”. Som destination bör vi vara medvetna 
om att vi inte fullt ut kan påverka volymerna av affärsrese-
närer. Vissa resor får vi helt enkelt på köpet vid till exempel 
större infrastrukturprojekt eller när internationella bolag 
etablerar kontor på destinationen. 

Då gäller det för oss att:

1. Öka vår kunskap om hur affärsresandet ser ut på just 
vår destination. Vilka segment av affärsresenärer finns i 
Göteborg och hur skiljer sig deras beteendemönster? God 
samverkan med näringslivets aktörer, både de verksamma 
i besöksnäringsföretag och övriga näringar, är avgörande 
för att få denna förståelse. 

2. Förstå de olika grupperna av affärsresenärers behov och 
drivkrafter för att kunna skräddarsy relevant destinations-
kommunikation till dem. Det ökar våra möjligheter att dels 
maximera intäkterna från varje besökare under vistelsen, 
dels säkerställa att destinationen som helhet ger dem en 
positiv upplevelse. 

https://annordia.com/se/nyheter/hotel-market-insight-on-business-travel/
https://www.europeancitiesmarketing.com/city-marketing/#Understanding-the-World-of-the-Digital-Nomad
https://digitalnomadsobs.org/2021/03/28/7-layers-methodology-for-digital-nomads-destinations-part-1/


Ett minskat affärsresande kan även få negativ påverkan 
på tillgängligheten till destinationen med framför allt flyg 
och tåg. Om transportbolagen inte har lika lätt att fylla sina 
avgångar under veckodagar kommer det med stor sanno-
likhet även påverka turtätheten och vilka destinationer som 
trafikeras, vilket i sin tur påverkar destinationens attrakti-
vitet och tillgänglighet för fritidsresenärer. Även i detta fall 
är nyckeln till framgång ökad kunskap om resmönster och 
drivkrafter för att säkerställa en god tillgänglighet i nivå 
med efterfrågan. Samtidigt behöver destinationens aktörer 
verka för att öka efterfrågan på besöksnäringsutbudet 
under veckodagar för att jämna ut besöksvolymerna, vilket 
är viktigt utifrån hållbarhetsperspektivet. Med en eventuell 
försämrad tillgänglighet för långväga besökare bör fokus 
öka på de lokala/regionala besökarna.   

Påverkan på näringen
De verksamheter som väntas påverkas mest av en perma-
nent nedgång av affärsresandet är hotellen, transportörer 
och vissa kategorier av restauranger, exempelvis de som 
ligger i anslutning till transporthubbar och de med tydlig 
affärsinriktning. Samtidigt som konkurrensen ökar om de 
affärsresenärer som väl kommer till destinationen mås-
te en del av tappet hämtas hem genom att paketera sin 
produkt till en lokal målgrupp samt till fritidsresenärer. Då 
hotellen bedöms vara den näringskategori som tidigare va-
rit mest beroende av just fysisk närvaro av affärsresenärer 
på destinationen har vi valt att fördjupa oss i just hotellens 
förutsättningar att möta en förändrad efterfrågan. 
Affärsresenärer och fritidsresenärer från närområdet 
har i de flesta fall helt olika drivkrafter. Medan den första 
gruppen främst är i behov av en säng för natten kan den 
andra gruppen snarare vilja nyttja hotellens faciliteter för 
att arbeta ostört under en dag eller bara för att fly varda-
gen för en stund. Först när man identifierat vilka behov och 
drivkrafter som finns hos målgruppen kan man utveckla 
nya relevanta erbjudanden och samarbeten för att möta 
dessa behov. En utmaning för Göteborgshotellen är att 
utbudet är väldigt homogent. I december 2020 utgjor-
de 4-stjärniga hotell över 70% av utbudet av hotellrum i 
Göteborgs Stad. De hotell som redan tidigare har ett starkt 
erbjudande mot privatsegmentet antas klara sig bättre i 
framtiden, så som exempelvis spaanläggningar. Göteborg 
har idag väldigt få destinationshotell. Framtida etableringar 
som Lisebergs hotell och Jimmy’z i Gårda ses som positiva 
tillskott i kampen om att attrahera fler fritidsresenärer till 
destinationen samtidigt som det väntas öka konkurrensen 
bland många av de befintliga hotellen som kan få svårare 
att positionera sig och försvara sina marknadsandelar när 
utbudet växer. För dem blir det viktig att differentiera sig 
från övriga hotell. 

För att bli mer attraktiva för en lokal/regional målgrupp 
kan hotellen utveckla erbjudanden så som:
- 10-klippkort på hotellrum över dagen i syfte att t.ex. an-
vända som arbetsplats dagtid.

- Medlemskap på spaanläggning (inom eller utanför den 
egna verksamheten) med möjlighet till ett par över-
nattningar per år på hotellet.  
- Möjlighet att addera en hotellövernattning för några 
hundralappar extra vid köp av en evenemangsbiljett hos en 
samarbetspartner.
- Långtidsuthyrning i samband med terminsstart för att nå 
studenter som inte lyckats få ett bostadskontrakt än.

För att öka konkurrenskraften hos affärsresesegmentet 
kan hotellen exempelvis:
-Positionera sig inom long stay för att möta behoven hos de 
affärsresenärer eller digitala nomader som stannar längre 
på destinationen och/eller återkommer ofta och erbjuda en 
helhetslösning för dem.
- Se över vilka företag som finns i närområdet för att inleda 
samarbeten som är gynnsamma för båda parter. I takt med 
att distansarbete blir vanligare så väntas många företag 
minska på sin kontorsyta i relation till antalet anställda. Det 
kan bland annat leda till ett ökat behov av konferenslokaler/
arbetsytor i närområdet samt övernattningsmöjligheter för 
personal som vanligtvis arbetar på distans. 
- Kartlägga de befintliga kundernas beteende på destinatio-
nen för att se vilka samarbeten som kan vara aktuella som 
kan öka kundnöjdheten och därmed kundlojaliteten. 

Utöver att erbjuda själva rummen kan hotellanläggningar 
generera intäkter genom att göra enbart frukostbuffén 
till en upplevelse i sig eller erbjuda möjligheten att köpa 
hotellinredningen. 

För ett annat hotell kan potentialen ligga i att omvandla en 
del av lokalerna till workspace. Det viktiga är att utgå från 
den egna verksamhetens styrkor och främsta tillgångar 

Happy Visuals

https://goteborgco.se/utveckling/kunskap-statistik/ddp/rapporter/
https://www.liseberg.se/om-liseberg/lisebergs-jubileumsprojekt/
https://jimmyzhotel.com/
https://www.firsthotels.se/erbjudanden/kontor-fran-275-kr-per-dag/
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https://unity-living.com/en/locations/unity-hammarby-sjostad/
https://www.dorsia.se/restaurant/frukost
https://homeofess.com/
http://www.floraworkspace.se/


idag. Som ni ser har vi redan många goda exempel från ho-
tellen i Göteborg. Men att kopiera vad närmsta konkurren-
ten eller grannen gör är oftast inte rätt väg. Alla bör i stället 
från den egna verksamhetens förutsättningar och försöka 
identifiera nya affärsmöjligheter. 

Alla hotell bör ställa sig själva följande frågor för att öka 
chansen att stärka sin konkurrenskraft:
- Vilka nya målgrupper kan vara intresserade av vårt erbju-
dande och vilka är deras drivkrafter?
- Vilka är våra starkaste tillgångar hos våra befintliga 
kunder och hur kan vi utveckla och erbjuda detta separat? 
Exempelvis restaurang med gott renommé, Instagramvän-
lig utsikt eller geografisk närhet till större företag.  
- Finns det andra aktörer vi kan samarbeta med som vän-
der sig till målgrupper med liknande intressen och livsstil 
som vår målgrupp? Till exempel restauranger, besöksmål 
och lokala företag, men även aktörer utanför besöksnäring-
en så som butikskedjor eller försäkringsbolag med stort 
fokus på kundlojalitet. 
- Vilka prismodeller kan vi addera till vårt erbjudande för 
att göra oss mer attraktiva för en lokal målgrupp? Till ex-
empel medlemskap, klippkort, långtidshyra. 

En sak är säker. Affärsutveckling är nödvändig för att möta 
framtidens konsumenter och stå stark i konkurrensen, 
inom såväl privat- som affärsresesegmentet. Besöksnä-
ringens aktörer kommer behöva ställa om för en framtid 
med ett minskat affärsresande jämfört med före pande-
min, även om det än så länge är oklart i vilken omfattning. 
Alla besöksnäringsaktörer på destinationen bör därför ha 
en strategi för hur den egna verksamheten skall hantera 
denna omställning och stå stark i konkurrensen även i 
framtiden. 

Denna spaning är skriven av Karin Olsson, Analytiker, Strategiska Stab.
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