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Denna spaning ingår i en serie av spaningar som ämnar att belysa omvärldsfaktorer, 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.
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Pandemirestriktionerna hann precis lätta och vi började se
ljuset i tunneln för besöksnäringen. Och så hände det som
inte får hända. Ryssland invaderar Ukraina och säkerhetsläget i Europa förvärras över en natt.
Jag vill inleda med att säga att detta är en spaning jag
önskar att jag aldrig hade behövt skriva. Givetvis finns det
många viktigare frågor att lyfta och samtalsämnen att
engagera sig i än hur just vår näring påverkas av kriget.
Tankarna går ju i första hand till alla drabbade i Ukraina
som tvingats lämna sina hem och frågan om Sverige bör
gå med i Nato eller inte lämnar jag gärna över till någon
annan att uttala sig om.
Med det sagt är vårt syfte med spaningen att belysa några
av de förändrade förutsättningar som besöksnäringen i
Sverige nu står inför till följd av oroligheterna i vår omvärld
som kan komma att pågå under lång tid fram över. Vi ämnar bland annat att belysa några av de utmaningar som de
nyligen införda sanktionerna innebär samt resonera kring
hur framtida flyktingströmmar kan komma att påverka förutsättningarna att bedriva verksamhet i besöksnäringen.

Lägesrapport
Västvärlden svarade snabbt på Rysslands invasion av
Ukraina med omfattande sanktioner. Mestadels finansiella
sådana, så som utestängning från Swift-systemet som gör
det svårare för ryska banker att genomföra internationella
transaktioner. Den ryska marknaden har reagerat starkt
och Moskvabörsen har tvingats hålla stängt. Rubelns värde
har försvagats starkt i relation till dollarn (minus 50% på
bara två månader) vilket driver på inflationen i Ryssland
och gör importvaror dyrare. Det är tydligt att sanktionerna
pressar det finansiella systemet i Ryssland. Samtidigt har
flertalet internationella storföretag lämnat Ryssland, så
som IKEA, Coca-Cola, Spotify, Mastercard och McDonalds,
för att tydligt ta avstånd från Rysslands agerande.
Den svenska finansmarknaden har givetvis påverkats av situationen i Ryssland och Ukraina, men den svenska regeringen bedömer ändå den finansiella stabiliteten som god
i dagsläget. Samtidigt flaggar man för att det försämrade
säkerhetsläget kan innebära ökade cyberhot. Rysslands
agerande har drivit upp priserna på olja och gas vilket har
blivit kännbart för såväl konsumenter som näringslivsaktörer i Sverige. På sikt kan även livsmedelspriser komma
att öka på grund av störningar i exporten från Ryssland och
Ukraina, som bland annat exporterar mycket vete. Högre
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priser på livsmedel och bränsle leder till högre inflation
och även oro på marknaden som i sin tur dämpar konsumtion och investeringar. Även om regeringen nu presenterat
ett åtgärdspaket som sänker skatten på bränsle något är
kostnaden för en full tank fortfarande högt över vad den var
för ett år sedan, vilket såklart påverkar både privatpersoner
och näringsliv samt möjligheten till konsumtion och investeringar. Det finns en oro över att det ekonomiska läget kan
leda till utökade konkurser, speciellt bland de företag som
redan tidigare haft det tufft till följd av pandemin. Besöksnäringsföretagen flaggar för att priserna kommer behöva
höjas mot konsument. Men det finns en gräns där höjda
priser leder till minskad efterfrågan. Konsumenter tenderar att hålla lite hårdare i plånboken i oroliga tider.
Utöver de ekonomiska konsekvenserna till följd av sanktionerna har kriget även lett till en ny flyktingvåg i Europa. I
skrivande stund uppskattas att över 3 miljoner människor
flytt från krigets Ukraina. Uppskattningsvis 4 000 ukrainska
flyktingar anländer till Sverige varje dag, vilket medfört
logistiska utmaningar. Migrationsverket överrumplades
av flyktingströmmarna och menar att det saknas 150 000
sängplatser fram till halvårsskiftet för att Sverige ska kunna ta emot dem som kommer. De bedömer nu situationen
som ”extraordinärt läge”.
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efterfrågan på passtider på en uppdämd efterfrågan på
utlandsresor efter pandemin
Följande fenomen och restyper anser vi kommer gynnas
av det aktuella läget och bedöms kunna stå starkare i
konkurrensen om kunderna den närmsta tiden:
- Inhemskt resande och resande i närområdet. Det innebär
fortsatt ett ökat fokus på vår närmarknad i paketering och
marknadsföring av destinationen.
- Digitala upplevelser. Det finns goda möjligheter att nu
attrahera (betalande) digitala besökare till vår destinations
besöksmål och upplevelser. På samma sätt får vi anta att
våra egna invånare kommer att lockas till att ta del av till
exempel konserter i digitala miljöer som ligger utanför
vår destination. Det gäller att vara snabba för att ta del av
denna växande digitala upplevelseindustri.

Påverkan på näringen
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Flera aktörer i besöksnäringen har även engagerat sig för
de ukrainska flyktingarna och gjort vad de kan för att hjälpa
till. Bland annat har bussbolag låtit skicka ner bussar med
förare som tagit med sig förnödenheter ner och erbjudit
flyktingar transport till Sverige på vägen tillbaka. Likaså
erbjuder Stena Line gratis transport på sina färjor för de
drabbade samt för hjälporganisationer som är på väg till
och från Ukraina. Även Airbnb har engagerat sig och har för
avsikt att hjälpa 100 000 flyktingar med korttidsboenden.
Väl vid ankomst i Sverige har även boendeanläggningar
erbjudit gratis logi för flyktingar.

Vår syn på framtiden
Flyktingvågen sätter enorm press på samhället att hitta
husrum till de individer som är i stort behov av trygghet och
säkerhet. Under förra flyktingvågen 2015 kunde boendeanläggningar så som hotell, campingplatser och vandrarhem
hjälpa till med sängplatser i den mest akuta fasen. Skillnaden då jämfört med nu var att flyktingvågen kulminerade
under hösten 2015, dvs. efter besöksnäringens högsäsong.
Nu står vi inför en möjlig situation där flyktingvågen kan
komma att sammanfalla med näringens högsäsong, vilket
förra gången ledde till att flertalet boendeanläggningar
prioriterade turister.
Fortsatta oroligheter i omvärlden kommer troligtvis även
stärka hemestertrenden som vi sett under pandemin, nu
pådriven av allt ökade kostnader för långväga resor till
följd av höga bränslepriser som kan vara avskräckande i
bokningsläget. Att det dessutom kan vara upp emot sex
månaders väntetid för att skaffa nytt pass kan även det
stärka hemestertrenden sommaren 2022. Samtidigt tyder

De delar av besöksnäringen som påverkas mest av de
nuvarande sanktionerna är de som ägnar sig åt transporter och som nu fått ökade kostnader. Det gäller bland
annat flygbolag, bussbolag och taxiförare som är i behov
av bränsle för att kunna bedriva sin verksamhet. Även
transporter med elfordon påverkas då elpriserna är högre
än normalt för närvarande. Fortsätter bränsle- och elpriserna att ligga kvar på samma höga nivå eller öka kommer
detta att behöva kompenseras av ökade intäkter. Givetvis
kan även transportkostnader komma att påverkas vid
leveranser av varor, vilket skulle ge många företag ökade
kostnader för inköp av exempelvis mat, dryck och hygienprodukter. Sammantaget kan vi konstatera att många
företag kommer att behöva höja priserna på transporter,
produkter och upplevelser för att ha råd med de ökade
kostnaderna för bland annat uppvärmning och leveranser.
Det är heller inte otänkbart att vi kommer att se inställda
resor och avgångar där arrangörerna insett att de höga
bränslepriserna gör att det helt enkelt är billigare att
betala tillbaka redan bokade och betalda biljetter än att
genomföra resan och därmed göra ekonomisk förlust. På
sikt kan även restauranger och cateringföretag få problem
då det spås att tillgången på vissa råvaror kan leda till
brist så som exempelvis vete och majs.
Följande aktörer bedöms stå inför tuffa utmaningar till
följd av kriget:
- Boendeanläggningar som behöver ta ställning till i vilken
utsträckning de kan upplåta delar av sina anläggningar till flyktingboende även under högsäsong. Genom att
begränsa möjligheterna till att ta emot betalande gäster
begränsas även intäktsmöjligheterna som många är i stort
behov av efter en lång period av pandemi och ekonomisk
instabilitet.
- Transportaktörer som behöver anpassa sina priser till

rådande kostnadsläge och samtidigt fortsatt möta resenärernas efterfrågan och förväntningar.
- Samtliga näringsgrenar kan få utmaningar med sina
strategier kring prissättning, speciellt på lite längre sikt,
då osäkerheten är stor avseende den framtida prisnivån på
inköpsvaror så som livsmedel och bränsle. Även underhållskostnaderna kan bli svåra att prognosticera med
skenande elpriser.
Från näringens sida finns förslag om tillfälligt sänkt moms
och sänkta arbetsgivaravgifter, vilket skulle innebära viss
ekonomiskt stöd efter två tuffa år med minskade intäkter
och ökad skuldsättning.
Vi bör vara medvetna om att många av besöksnäringens aktörer nu står inför affärskritiska val samtidigt som
ovissheten är stor om de framtida förutsättningarna, inte
bara gällande kriget utan även återhämtningstakten efter
pandemin. Läget i vår omvärld kan både förbättras och
försämras på kort varsel. Omfattningen av sanktionerna
kan ändras och säkerhetsläget i Sverige kan förändras från
en dag till en annan, vilket såklart skulle skapa nya förutsättningar för besöksnäringen. Likaså kan flyktingsituationen komma att förvärras, vilket medför utökade behov av
sängplatser. Denna spaning är framtagen i mitten av mars
2022 och nya bedömningar av läget bör göras löpande då
förutsättningarna förändras i vår omvärld.
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