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Inledning
För att bättre förstå hur Coronakrisen påverkar privat-
personer och hur privatpersoner ser på den kommande  
sommaren och planerna för sommarsemestern har Göteborg 
& Co genomfört en webbenkät med totalt 1.013 deltagare.  
Undersökningen hade två målgrupper, dels göteborgare (504 
personer) och dels boende i Göteborgs närområde och max 15 
mil från Göteborg (509 personer). Undersökningen genom-
fördes vecka 19 och 20.

Deltagare var ett representativt urval av vuxna personer i 
ålder 16 – 70 år och med en jämn fördelning på kön. 

För perioden då undersökningen genomfördes var Folk-
hälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer bl.a:

Folksamlingar om fler än 50 personer är ej tillåtet.
Endast resa 1-2 tim från hemmet är rekommenderat.  

Bild: Jennie Smith
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Resultat
Resultaten visar att Coronakrisen har haft stor betydelse för 
när, och var man planerat att förlägga sin sommarsemester, 
samt vad man planerar för typ av aktiviteter.

Nästan 50% av göteborgarna och 40% från närområdet 
har påverkats gällande när i tiden de ska ha sin sommar-
semester. Ungefär hälften av dessa får antingen tidigare-  
eller senarelägga sin semester och andra hälften vet ännu 
inte när, eller om, de får någon sommarsemester. 

Den vanligaste månaden att förlägga merparten av  
semestern är juli, följt av augusti. Relativt få kommer att ha 
semester i juni eller senare än augusti. Av de som redan nu 
vet hur lång semester de ska ha är fyra veckor vanligast, 
drygt 40%. Ungefär 30% ska ha kortare semester och 30% 
en längre semester än fyra veckor. 

Bild: Steampipe Production Studio
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Nästan två tredjedelar säger att Coronakrisen påverkat var 
de kommer att tillbringa sin sommarsemester.

Har Coronakrisen påverkat när du kommer att förlägga 
din sommarsemester?
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Göteborg n=440
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Utanför Göteborg n=444

Har Coronakrisen påverkat när du kommer 
att förlägga din sommarsemester?

Bild: Steampipe Production Studio
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På frågan var de tänker tillbringa sommarsemestern  
dominerar ” på hemorten” och ”landsbygden eller kusten i 
Sverige” i båda målgrupperna. Det är också anmärknings-
värt många, framförallt göteborgare, som fortfarande 
planerar för en utlandssemester. Sannolikheten för att en 
sådan ska bli möjlig är mycket liten och vad semesteralter-
nativen då blir, vet vi inte.

Detta innebär att många göteborgare kommer att till-
bringa hela, eller delar, av sin semester i Göteborg och 
därmed lägga mycket av sin konsumtion i Göteborg. 

Endast 6% av invånare från närområdet anger att de  
tänker tillbringa del av sin semester i Göteborg. Detta är  
färre än en ”normal” sommar och innebär en förlorad  
konsumtion för besöksnäringen i Göteborg (enligt 2019 års 
imageundersökning har 96% i närområdet besökt Göteborg 
någon gång det senaste året). 

En normal sommar har Göteborg många besökare även 
från övriga delar av landet. Man kan anta att den andelen 
blir ännu lägre än andelen från närområdet, i sommar. Skulle 
rekommendationen om restid på max 1 – 2 timmar ligga 
kvar blir förmodligen antalet besökare från övriga Sverige 
nära noll (enligt samma imageundersökning som ovan  
anger 54% i övriga Sverige att de besökt Göteborg någon 
gång det senaste året) och förmodligen avser det i stor  
u t sträckning besök under sommaren.

Var ska du/tror du att du ska tillbringa din 
sommarsemester? (flera svarsalternativ möjliga)

3%

8%

7%

19%

22%

54%

58%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vet ej/ej svar

Annat

Stockholm eller Malmö

Annan stad i Sverige

Utlandet

Landsbygden eller kusten Sverige

Min hemort Göteborg

Andel valt alternativ i procent

Göteborg n=440
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Utanför Göteborg n=444

Semester på hemorten och på landsbygden 
är absolut vanligast
(Fler svarsalternativ möjliga)
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Eftersom undersökningen genomförts utifrån ett Göteborgs-
perspektiv ställdes också frågan om göteborgarna kommer 
att vara mer eller mindre i Göteborg än tidigare år. Resultaten 
överensstämmer helt med ovanstående. Göteborgarna  
kommer att vara mer i Göteborg (hemorten) och de när-
boende mindre.

Tror du att du kommer att vara mer eller mindre i 
Göteborg under denna sommar jämfört med tidigare år?
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Göteborg n=504
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Utanför Göteborg n=509

Göteborgarna kommer vara mer, och de 
närboende mindre, i Göteborg i sommar än 
tidigare somrar

Bild: Frida Winter



KONSUMENTUNDERSÖKNING 2020    8

Coronakrisen har stor påverkan på vilka aktiviteter man 
kommer att prioritera. Man kan anta att Coronakrisen  
således skapar nya beteenden både när det gäller var man 
vill tillbringa sommarsemestern och vad man vill göra under 
semestern. Har Coronakrisen påverkat vad du kommer att göra på 

din sommarsemester?
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Utanför Göteborg n=444

Två tredjedelar svarar att Coronakrisen 
påverkar vad/vilka aktiviteter man vill 
göra på sommarsemestern

Bild: Steampipe Production Studio
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Det är aktiviteter i naturen och hemmamiljö som dominerar. 
Aktiviteter som förknippas med storstadssemester kommer 
långt ner på listan, t.ex. shopping, nöjesparker, festivaler 
och konserter. Om du utgår från att det är möjligt, vad vill du helst göra 

på din sommarsemester? (max 5 alternativ)
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Göteborg n=440
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Andel valt alternativ i procent

Utanför Göteborg n=444

Aktiviteter i natur och hemmamiljö dominerar 
på frågan vad man helst vill göra
(i genomsnitt valdes 4 alternativ)

Bild: Beatrice Tornros
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Det är en stor övervikt för boende hemma, hos släkt och 
vänner eller i boenden som förknippas med landsbygds-
semester.

Var skall du/tror du att du skall bo under din 
sommarsemester? (flera svarsalternativ möjliga)
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Utanför Göteborg n=444

Boende i hemmamiljö eller på landsbygden 
är prioriterat
(flera svarsalternativ möjliga)

Bild: Johannes Berner
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Varför man väljer bort storstäder och storstadsaktiviteter 
indikeras tydligt i svaren kring trygghet. Viktigast för trygg-
heten är att undvika platser med många människor och att 
kunna genomföra aktiviteterna utomhus.

Att besöksnäringens olika aktörer minimerar risken  
för smitta är ganska viktigt. Men eftersom ”alla” redan gör 
detta och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
(resultat från samtidig undersökning mot besöksnäringens 
aktörer) så blir det ingen konkurrensfördel.

Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg när du genomför dina 
aktiviteter under sommarsemestern? (flera svarsalternativ möjliga)

5%

2%

24%

34%

41%

54%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vet ej/ej svar

Annat

Känner mig inte otrygg

Att aktörerna på destinationen
minimerar risken för smitta

Jag kan genomföra aktiviteten
utomhus

Jag kan genomföra aktiviteter utan att
det är för många människor samtidigt

Andel i procent
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Utanför Göteborg n=444

Att undvika folksamlingar och att kunna  
genomföra aktiviteter utomhus är viktigast 
för att skapa trygghet
(flera svarsalternativ möjliga)
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Många säger att de kommer att spendera mindre med pengar 
under sin semester än de gjorde 2019. Även detta är ett  
logiskt resultat då många av de boenden och aktiviteter som 
anges är relativt billiga. När vi nu också kan anta att de som 
planerar utlandssemester inte kan genomföra den så kommer 
andelen som spenderar mindre pengar, förmodligen bli 
ännu högre.

Tror du att du kommer att spendera mer eller mindre 
pengar under denna sommar jämfört med 2019?
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Göteborg n=440
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Utanför Göteborg n=444

Många kommer att spendera mindre med 
pengar i år jämfört med sommaren 2019

Bild: Jennie Smith
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En generell teori har varit att Coronakrisen kommer att  
bidra till en ökad miljömedvetenhet och därmed en önskan 
att resa och turista mer miljövänligt. Resultaten från den 
frågan visar att detta stämmer för ungefär hälften. Har Coronakrisen påverkat din önskan att resa och 

turista mer miljömedvetet?
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Göteborg n=504
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Coronakrisen har påverkat ungefär hälften 
att vilja resa och turista mer miljövänligt

Bild: Beatrice Tornros
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Undersökningen innehöll även två frågor av mer hypotetisk 
karaktär, nämligen hur de tror att de kommer att agera när 
alla restriktioner är borttagna och situationen går tillbaka 
till ett normaltillstånd. Den ena frågan var hur troligt det är 
att de då vill besöka attraktioner och evenemang där det 
samlas många människor, t.ex. Liseberg eller en Ullevi-
konsert. Resultaten visar på en kvarstående skepsis mot  
stora folksamlingar hos mer än hälften. 

När restriktionerna lättar gällande folksamlingar och avstånd; hur 
troligt är det då att du skulle besöka en attraktion eller ett 
evenemang där det samlas många besökare (t.ex. Liseberg eller 
en konsert på Ullevi)?
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Stor spridning i hur troligt det är att man 
vill besöka en attraktion eller ett evene-
mang där det samlas många besökare 
(t.ex. Liseberg eller en konsert på Ullevi) 
när restriktionerna är borta 

Bild: Beatrice Tornros
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Den andra frågan var intresset för att då åka på utlands-
semester. Det intresset är relativt högt. Efter Coronakrisen när restriktionerna i samhället har 

lättat hur stort är ditt intresse för att åka på en 
utlandssemester?
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Stort intresse för att åka på en utlandssemester när 
Coronakrisen är över 
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Sammanfattande 
slutsatser
Coronakrisen och de restriktioner* och rekommendationer 
som den har medfört, kommer att innebära radikalt förändrade 
rese- och turismmönster i sommar. Den internationella  
turismen är redan borta och den inhemska turismen får ett helt 
nytt utseende. De flesta av förändringarna kommer att ha  
negativ effekt på turismen i en storstad som Göteborg och  
istället gynna landsbygds- och naturturism. 

De stora nöjesattraktionerna som t.ex. Liseberg kan inte 
öppna. Stora idrottsevenemang och nöjesevenemang är  
inställda, och många av dessa skulle ha genomförts i Göteborg. 

Det som främst skapar trygghet under Coronakrisen är att 
undvika platser med många människor och att helst genom-
föra utomhusaktiviteter. 

Antalet svenska turister i Göteborg kan därför förväntas 
minska drastiskt vilket slår mot alla näringsgrenar. En positiv 
faktor är att göteborgarna själva i större utsträckning kommer 
att turista hemma vilket kan gynna framförallt restaurang-
näringen.

Bild: Aveny.se

* FHM:s riktlinjer och rekommendationer i maj 2020: 
Folksamlingar om fler än 50 personer är ej tillåtet
Endast resa 1-2 tim från hemmet är rekommenderat
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Rapporten är framtagen av Göteborg & Co. 
Göteborg & Co:s uppdrag är att få fler att 
upptäcka och välja Göteborg. Vid frågor, syn-
punkter och idéer som rör den här rapporten 
vänligen kontakta presschef Stefan Gadd på 
Göteborg & Co, stefan.gadd@goteborg.com.

Mässans gata 8
Box 29
401 20 Göteborg

+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


