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Politiska faktorer
Konsekvenserna av coronavirusets utbredning är 
komplexa och beror i stor utsträckning på hur lång 
tid det kommer att ta tills ett vaccin finns framtaget 
och producerat i större skala. 

Det internationella resandet påverkas av olika länders stra-
tegier att hantera krisen. Asynkron nedstängning har skapat 
frustration i Europa. Detta inte bara i de nordiska länderna 
där Sverige anses sticka ut. 

Nu börjar nästa fas när myndigheter vill skapa en håll-
bar mellanväg och uthållighet i samhället genom att öppna 
upp sina ekonomier. Detta kan skapa ytterligare osäkerhet, 
delvis på grund av att de olika länderna utvecklar olika stra-
tegier för att öppna upp. Det kan i sin tur kan leda till oro för 
att smittspridningen åter skulle ta fart vilket skulle tvinga 
fram en ny nedstängning i flera länder.

Källa: Bloomberg.com 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-cases-world-map/
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Ekonomiska
faktorer
Internationella Valutafonden (IMF) ser en risk för de-
pression i den globala ekonomin. I eurozonen räknar 
IMF med att BNP minskar med 7,5 % under 2020.1

Konsekvens för besöksnäringen är ett krisläge året ut och 
en möjlig återhämtning tidigast under 2021. Det finns dock 
ännu mer pessimistiska scenarier där man tror att det kom-
mer dröja till 2025 innan turismen och det privata resandet 
återhämtat sig till 2019 års nivå.2

Många småföretag är beroende av Liseberg, Svenska 
Mässan och GotEvent, de stora ”motorerna” när det kom-
mer till ”destinationsomsättning” i Göteborg. De förväntas 
leverera motsvarande ca 6 miljarder SEK under sommaren.

Allvarlig konkursvåg inom den svenska besöksnäringen 
kan utlösas, samt hög arbetslöshet. En möjlig ljusglimt som 
eventuellt fördröjer detta scenario är att regeringen genom 
olika åtgärder skapat extra likviditet för många utsatta före-
tag i besöksnäringen. Antal varsel ligger på en historiskt hög 
nivå och hotell, restaurang och detaljhandel är bland dem 
som drabbats hårdast.

Besöksnäringens företag har i hög grad beviljats möjlig-
heten att korttidspermittera personal maj - juli med ersätt-
ning upp till 80 % av lönen.3 På kortare sikt betyder detta 
färre konkurser. Andra paket som aviserats är ett omställ-
ningsstöd i syfte att möjliggöra för företag att överbrygga 
krisen samt underlätta för dem att ställa om och anpassa 
sin verksamhet.

Källa: IMF 

Källa: Tillväxtverket 

  1. IMF  2. McKinsey  3.Tillväxtverket 

Andel av totalt antal sysselsatta personer i företag som berörs av KTA-medel 
tom. 11 maj. 

https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://tillvaxtverket.se/download/18.127b7919171ac4737dfdaa5a/1589268190752/KTA uppföljning 0512.pdf
https://tillvaxtverket.se/download/18.127b7919171ac4737dfdaa5a/1589268190752/KTA uppföljning 0512.pdf
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk/our-insights/covid-19-implications-for-business
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/statistik-om-korttidsarbete.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/statistik-om-korttidsarbete.html
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Källa: Google 

Källa: Kantar Sifo Covid-19 Barometer

Sociala faktorer 
Coronakrisen kan leda till ett paradigmskifte i attity-
der, värderingar, livsstil och syn på konsumtion.

Forskare från Harvard har varnat för att sociala distanse-
ringsåtgärder kan vara nödvändiga fram till 20224. Många 
undviker offentliga platser med mycket trängsel, både i Sve-
rige och andra länder. Detta kan leda till ökad försiktighet 
och djupare research framöver inför val av destination, resor 
och fritidsaktiviteter.

Svenskars rädsla och oro över hälsa och privatekonomi 
har en dämpande effekt på konsumtionen. 25 % har avstått 
från att köpa kläder, skor, heminredning eller elektronik. 60 
% har ställt in en inplanerad resa på grund av situationen 
och många senarelägger sina resor.5 Mer än en tredjedel 
anger att de planerar öka sina sparanden.6 Samtidigt vill 
man kompensera förlusten och fler vill prioritera att gå på 
restauranger, kaféer och bo på hotell efter att krisen är över.7

En längre period av krissituationen påskyndar etablering-
en av digitala möten i större utsträckning vilket kan påverka 
businessresandet framöver. Över hälften av de sålda hotell-
rummen i Göteborgsregionen 2019 har gått till affärsbesö-
kare.

Upplevd livskvalité sätts på spel i västvärlden men trots 
allt ser många svenskar ljust på framtiden. Medan svenskar 
fortsätter att undvika platser med mycket trängsel (78 % av 
svenskarna)8 ökar mobiliteten i parker och utemiljöer, vilket 
kan vara en tydlig game changer för Sverige.9

  4. Harvard, Apr 14  5. PostNord  6. Svensk Handel  7. Kantar Sifo  
8. Yougov Covid19 tracker  9. Google Mobility change report 

Förändrat konsumtionsbeteende till följd av coronapandemin

https://www.google.com/covid19/mobility/
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793.full
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793.full
https://www.postnord.se/siteassets/pdf/rapporter/postnord-e-handel-i-corona-tider-20200407.pdf
https://www.postnord.se/siteassets/pdf/rapporter/postnord-e-handel-i-corona-tider-20200407.pdf
https://via.tt.se/pressmeddelande/okad-osakerhet-far-hushallen-att-halla-hart-i-pengarna?publisherId=1718444&releaseId=3275353
https://via.tt.se/pressmeddelande/okad-osakerhet-far-hushallen-att-halla-hart-i-pengarna?publisherId=1718444&releaseId=3275353
https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/allmanhetens-tillit-tankar-och-beteende-under-coronakrisen-9-apr-2020
https://www.kantarsifo.se/rapporter-undersokningar/allmanhetens-tillit-tankar-och-beteende-under-coronakrisen-9-apr-2020
https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/03/17/YouGov-international-COVID-19-tracker
https://yougov.co.uk/topics/international/articles-reports/2020/03/17/YouGov-international-COVID-19-tracker
http://\\s002af22\UserData001_Hemkat$\berpak0119\Dokument\Bernadett\Rapporter\Covid19\2020-04-11_SE_Mobility_Report_en.pdf
http://\\s002af22\UserData001_Hemkat$\berpak0119\Dokument\Bernadett\Rapporter\Covid19\2020-04-11_SE_Mobility_Report_en.pdf
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Tekniska
faktorer
Vi ser ett globalt genombrott för digitala samarbe-
ten. Verktyg för digitalisering och livestreaming har 
nu även bevisat sig nödvändigt även för den stora 
massan.

Framtida mässor, kongresser och möten spås vara både 
analoga och digitala, där besökaren kan ta del av innehållet 
både på plats och online.10

I vissa besöksnäringsgrenar, såsom transport, kommer vi 
förmodligen se färre bolag, högre automatiseringsgrad och 
service via tekniska hjälpmedel. Företag som arbetar dat-
adrivet, handlingsorienterat och med en digitalt stödd stra-
tegi kommer att ha den bästa chansen att komma ut starkare 
från denna kris.11

Din integritet mot din säkerhet? Apple och Google lanse-
rar tillsammans en ”anonym” kontaktspårningsteknik. Be-
fintlig teknik kommer i rask takt att utvecklas till nya tjäns-
ter, som exempelvis Telia Crowd Insights.12

Antal besök på digitala mötesverktyg i Sverige månadsvis

Källa: www.similarweb.com 

10. www.bocom.online  11. www.bcg.com  12. www.telia.se/foretag/
bransch/kollektivtrafik/crowd-insights 

https://www.google.com/covid19/mobility/
http://www.similarweb.com
http://www.similarweb.com
https://www.geo.uu.se/nyheter/?tarContentId=861912
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://www.dn.se/debatt/500-miljarder-kan-ge-snabb-fossilfri-omstart-av-ekonomin/
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Miljöfaktorer
På många håll i världen kan stora miljö- och klimat-
fördelar ses som en effekt av covid-19. Luft- och vat-
tenkvaliteten har blivit bättre runtom i världen och 
i Kina har luftföroreningarna minskat med 20–30 
% i februari. I Europa har utsläppen av kvävedioxid 
minskat.13

I Stockholm har koldioxidutsläppen och trafikflödet minskat 
med omkring 30 % sedan pandemin inleddes. De hälsofarli-
ga kväveoxiderna har halverats jämfört med perioden 2017–
2019.14 Dock ses ännu inte någon minskning av koldioxid i 
atmosfären. I april redovisades det högsta värdet någonsin. 
Varmare klimat och torka kan i värsta fall leda till global 
livsmedelskris.15

Historiskt sett har andra kriser inte medfört en långsik-
tig påverkan på vår miljö eller livsstil. Flera forskare menar 
dock att covid-19 kan komma att innebära mer långsiktiga 
förändringar, exempelvis en ökad digitalisering, ändrade 
konsumtionsmönster, minskat flygresande och en mer håll-
bar livsstil. Hållbarhet är mer engagerande än någonsin, 75 
% av svenskarna diskuterar hållbarhet och intresset har ökat 
efter covid-19.16

Ett hot mot miljön är att den ekonomiska krisen kan 
innebära minskade möjligheter att investera i nya miljölös-
ningar och tekniker. Dock finns tecken i motsatt riktning. 

Vid Petersberg Climate Dialouge i slutet av april slogs det 
fast att Covid-19 inte får påverka världens miljöarbete. 17 
Likaså lyfter näringslivet i Sverige vikten av att investera i 
en hållbar omstart av ekonomin och de 21 färdplaner för 
fossilfri konkurrenskraft som tagits fram.18

Källa bild: Sustainable Brand Index, Official Report Sweden 2020

13. JMK, GEO  14. Stockholm Stads Miljöförvaltning. 15. The 
National Oceanic and Atmospheric Association NOAA, Hawaii    
16. Sustainable Brand Index  17. www.bmu.de  18. DN Debatt, 23 april 

https://www.geo.uu.se/nyheter/?tarContentId=861912
https://www.geo.uu.se/nyheter/?tarContentId=861912
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
http://www.sb-index.com/
http://www.sb-index.com/
http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/pcd_xi_cochairs_conclusions_bf.pdf
http://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Klimaschutz/pcd_xi_cochairs_conclusions_bf.pdf
https://www.dn.se/debatt/500-miljarder-kan-ge-snabb-fossilfri-omstart-av-ekonomin/
https://www.dn.se/debatt/500-miljarder-kan-ge-snabb-fossilfri-omstart-av-ekonomin/
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Legala faktorer
Besluten om stopp av resor till Sverige, max 50 per-
soner vid offentliga tillställningar samt uppmaning-
arna till frivillig karantän och social distansering har 
fått resandet och därmed besöksnäringen att kollapsa.

En rad åtgärder för att minska personalkostnader och att ge 
trygghet till individer har införts. Statligt stöd vid korttids-
permitteringar, kraftig nedsättning av sociala avgifter, slopat 
ansvar för sjuklöner och enklare och snabbare anslutning till 
a-kassa inklusive höjda belopp i a-kassa ger förutsättningar 
för att det finns gott om kompetent personal att återanställa 
när vändningen kommer.

Åtgärder direkt riktade till företagen såsom kredit- och 
lånegarantier, anstånd med skatter samt hyresstöd riskerar 
att få begränsad betydelse då många företag inte vill/får 
låna eller har råd med hyra även om den är subventionerad. 
Dessa åtgärdspaket kommer förmodligen inte hindra att ett 
stort antal företag går i konkurs om ”nedstängningen” av 
samhället fortsätter.

Källa: Regeringen 

http://www.regeringen.se/
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Mässans gata 8
Box 29
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+46 (0) 31-368 40 00
info@goteborg.com
goteborgco.se/analys-omvarld

Göteborg & Co är ett bolag som ägs av Göteborgs 
Stad. Det innebär att vi arbetar för en hållbar 
stad, öppen för världen.Analys & Omvärld

Bilder: Anders Wester

Rapporten är framtagen av teamet Analys & Omvärld,  
Göteborg & Co. Analys & Omvärld bevakar utvecklingen 
inom turism generellt. Verksamheten syftar till att skapa 
väl underbyggda beslutsunderlag.

Vid frågor, synpunkter och idéer som rör den här rapp- 
orten vänligen kontakta Bernadett Pakucs, analytiker på av-
delningen Analys & Omvärld på Göteborg & Co. 
bernadett.pakucs@goteborg.com


