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Inledning
Förutsättningarna för besöksnäringen har föränd-
rats i grunden på grund av covid-19. Med hjälp av
kunskap och analys drar vi lärdomar för att kunna
agera på ett sätt så att vår destinations återhämtning
och utveckling ska bli så framgångsrik och hållbar 
som möjligt.

Tillsammans arbetar vi för en framgångsrik besöksnäring 
i Göteborg också i framtiden. Under våren har Göteborg &
Co följt utvecklingen av krisen inom besöksnäringen genom 
omvärldsbevakning och analyser av utvecklingen lokalt, re-
gionalt och internationellt. Undersökningar och insamling 
av kunskap har genomförts för att dra lärdomar och engage-
ra till en positiv utveckling av Göteborgsregionens samlade 
besöksnäring. Som ett led i detta arbete gör vi nu en spaning 
om fyra möjliga scenarier för återhämtningen av efterfrågan 
för Göteborg som besöksmål.

Materialet syftar till att vara ett underlag för besöksnä-
ringens aktörer i deras respektive scenarioplaneringar och 
strategiarbeten. Under hösten och vintern kommer Göte-
borg & Co att uppdatera och komplettera materialet med 
relevant information och djupare analyser. Denna utgåva 
fokuserar på besöksnäringens återhämtning gällande efter-
frågan, och på faktorer som i första hand är relevanta ur ett 
Göteborgsperspektiv.
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Förutsättningar 
och avgränsningar
Besöksnäringen och resandet har påverkats stort 
av den nuvarande krisen. Vad som kommer vara de 
avgörande faktorerna för en framgångsrik återhämt-
ning funderar många i branschen över, precis som vi 
gör i Göteborg. 

Omvärlden förändras ständigt och skapar hela 
tiden nya förutsättningar. Det ställer stora krav på 
vår förmåga till nytänkande och att vi tillsammans 
skapar en destination som snabbt kan byta fokus och 
ställa om.

Denna första utgåva med scenariobeskrivningar hanterar i 
första hand staden Göteborg – inte hela destinationen Göte-
borg. Det finns en naturlig anledning till denna avgränsning. 
Flertalet undersökningar av människors semesterplaner, 
som gjordes innan sommaren, bland annat Göteborg & Co:s 
konsumentundersökning, visade att aktiviteter som förknip-
pas med semester i staden Göteborg som tex hotellövernatt-
ning, restaurangbesök, shopping, Liseberg- och museibesök, 
valdes bort till förmån för utomhusaktiviteter utanför staden 
och platser där det finns få andra människor.

 Nationell och internationell statistik från sommarens 
semestersäsong bekräftar att det på grund av pandemin är 
stora skillnader i efterfrågan och utbud mellan det som är 
traditionell storstadsturism och det som är natur- och lands-
bygdsturism. Storstadsturismen har generellt drabbats hår-
dare av pandemins effekter än annan typ av turism, såväl i 
Sverige som internationellt. 

 Skillnaderna i förutsättningarna för återhämtning mel-
lan staden Göteborg och andra delar av destinationen Göte-
borg är följaktligen i många fall så stora, att det inte går att 
ge en samlad bild. Vi har valt att i denna första utgåva arbeta 
med scenarier för staden Göteborg, då den är mer homogen. 
I nästkommande utgåvor kommer detta perspektiv att bred-
das samt kompletteras med omvärldsbevakning. 



SCENARIOBE SKRIVNING ÅTERHÄMTNING FÖR BE SÖK SNÄRINGEN I GÖTEBORG    5

Efterfrågan inom
besöksnäringen
– en beskrivning av  
sambandet mellan utbud, 
efterfrågan och tillgäng-
lighet

De många osäkerhetsfaktorerna försvårar även den 
långsiktiga planeringen för näringens aktörer. Där-
för är bevakningen av de tidiga signalerna som visar 
tecken på återhämtning, och beredskapen för olika 
scenarier viktigare än någonsin. Pandemins effekter 
kan leda till bestående beteendeförändringar i rese-
mönster och val. Exempelvis är det möjligt att det nu 
minskade affärsresandet stabiliseras på en ny lägre 
nivå. Typiska storstadsturister kan välja naturupp-
levelser i större utsträckning. En annan effekt kan 
vara att det ställs nya krav på aktörer inom tex hotell 
och restaurang att snabbt kunna skala upp verksam-
heten och utbudet.
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Bilden visar på ett förenklat sätt nedbrytning av tre av fyra 
fokusområden som scenariomaterialet bygger på, efter-
frågan, utbud, tillgänglighet. Dessa områden är beroende 
av varandra. Om exempelvis efterfrågan på hotellrum och 
evenemang minskar så påverkar detta restaurangerna och 
upplevelsebranschen. Om utbudet av aktiviteter och rese-
anledningar minskas, så påverkas stadens attraktionskraft. 
Konsekvensen kan vara färre besökare, kortare vistelser och 
att potentiella besökare väljer andra destinationer i Sverige 
eller utomlands. Om tillgängligheten är begränsad, såsom i 
rådande situation med stängda gränser och nedskalad flyg-
trafik, påverkar detta efterfrågan inom besöksnäringens öv-
riga delbranscher.

Det fjärde fokusområdet, konkurrens mellan Göteborg 
som besöksmål och andra geografiska områden nationellt 
och internationellt, har hanterats separat som en konse-
kvens av förändringar i utbud och tillgänglighet.
 

EFTERFRÅGAN

UTBUD

TILLGÄNGLIGHET

PRIVAT

SVENSKA

DAGBESÖK

RESTAURANG

BIL BUSS TÅG
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BUSINESS
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Resa till staden Resa inom staden

Äta Göra Bo



SCENARIOBE SKRIVNING ÅTERHÄMTNING FÖR BE SÖK SNÄRINGEN I GÖTEBORG    7

Återhämtning 
Göteborg 
Scenariokorset syftar till att beskriva hur fyra möj-
liga framtidsscenarier kan se ut med utgångspunkt 
från några osäkerhetsfaktorer.  

I vår analys har vi identifierat efterfrågan och restriktioner/
förbud som centrala osäkerhetsfaktorerför återhämtningen 
av efterfrågan på eller av Göteborg som besöksmål.

Y-axeln handlar om restriktioner/förbud för resande och 
begränsningar i antalet personer som kan samlas – mer eller 
mindre strikta. 

X-axeln handlar om återhämtning av efterfrågan – snabb 
eller långsam -med utgångspunkt från förändringar i bete-
endemönster. Vi har valt att lägga högsta nivån på restrik-
tioner om 5 000 pers då detta varit ett antal som föreslagits 
som alternativ restriktion för till exempel Liseberg och större 
evenemang. 

Vi har valt att inte ha högsta nivån som ”öppet som van-
ligt” eftersom det inte finns några indikationer på att myn-
digheterna kommer att släppa restriktionerna helt inom 
tidsperspektivet för denna beskrivning (aug 2020 - mars 
2021). 
Vad gäller lägsta nivå har vi valt att inte ha en lockdown för 
Sverige som alternativ. En svensk lockdown var inte aktu-
ellt under virusutbrottet i mars, och bedöms inte heller vara 
realistiskt eller ens troligt att införas även under en eventu-
ell ”andra-våg”. Därför är förutsättningarna på lägsta nivån 
liknande de som rådde i Sverige under mars – april 2020. 

Varje scenario har analyserats utifrån de fyra byggstenarna: 
efterfrågan, utbud, tillgänglighet och konkurrens. 
Inom varje scenario beskrivs dominerande yttre påverkans-
faktorer, med koppling till pandemin.  

Restriktion om upp till 5 000 pers.
Nationellt och internationellt resande 
tillåtet.

Restriktioner om upp till 50 pers.  
Reseförbud nationellt och internationellt.

Långsam  
återhämtning  
av efterfrågan

Snabb 
 återhämtning 

 av efterfrågan

Scenario 3
- stagnerad återhämtning

Scenario 1
- turismen avstannar

Scenario 4
- tilltagande återhämtning

Scenario 2
- försiktig återhämtning



SCENARIOBE SKRIVNING ÅTERHÄMTNING FÖR BE SÖK SNÄRINGEN I GÖTEBORG    8

Detta scenario kan kortfattat beskrivas så som  
läget såg ut för Göteborg i april, som ett ”worst case  
scenario”. Det innebär att myndigheter utfärdat  
reserestriktioner (reseförbud) och en begränsning 
om 50 personer för alla typer av sammankomster. 

Inom EU och i övriga världen råder lockdown eller rese- 
förbud till Sverige. Såväl privatturism som affärsturism upp-
hör. För besöksnäringens aktörer ligger fokus på löpande 
krishantering och verksamhetens överlevnad. 

Efterfrågan: 
Övernattningar på kommersiella boenden är i princip obe-
fintliga, endast viss helgturism förekommer och den utgörs 
av enbart svenska turister. Dagsturismen, dvs besök över 
dagen från närområdet är mycket låg, alla dagar i veckan. 
I det här scenariot ligger beläggningsgraden runt 10-20%.

Utbud: 
På grund av restriktioner är bristen på reseanledningar 
mycket stor. Liseberg som är den enskilt största aktören 
har störst påverkan på detta, men även många andra be-
söksmåls och attraktioners nedstängningar och uteblivna 
evenemang, bidrar. 

Tillgänglighet: 
Det lilla inresande som sker till Göteborg sker till största del 
med egen bil. Resandet med flyg, tåg och båt är litet. 

Scenario 1 - turismen avstannar
Konkurrens: 
Människor väljer att vistas i naturen, i skog och mark på 
platser där möjligheten till social distansering underlättas 
istället för traditionell storstadsturism. Göteborgs posi-
tion som andra-stad gör även att möjligheten att resa till  
Göteborg är sämre än till andra europeiska storstäder, vilket 
gör att de turister som ändå väljer att resa, väljer ett mer 
tillgängligt resmål.

 
Dominerande påverkansfaktorer: 
Det allmänna konjunkturläget är lamslaget och såväl verk-
samheter som privatpersoner avvaktar med investeringar 
och konsumtion. Aktörers kreativa idéer och nya koncept 
får mycket begränsad ekonomisk effekt på grund av myn-
digheternas restriktioner och människors rädsla för smitt-
spridning. Beteendeförändringen i resemönster är tydlig 
och storstadsturismen väljs bort. Internationellt får Sveriges 
vägval att inte ha lockdown, att inte förbjuda utan istället 
rekommendera för att minska smittspridningen kritik, och 
en negativ bild av Sverige målas upp i media. 

För att detta scenario ska kunna förbättras krävs grund-
läggande förutsättningar som lättnader i de nationella rese- 
restriktionerna och att besöksnäringsaktörer kan erbjuda 
upplevelser/produkter anpassade efter rådande restriktio-
ner och rekommendationer så att kunden/besökaren får en 
säker upplevelse. 
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En svag förbättring i efterfrågan sker eftersom 
lättnader gjorts i de nationella reserestriktionerna 
som gör att svenskarna börjar resa inrikes något 
igen. Även ett visst internationellt resande kommer 
igång. Dock ligger 50-personers restriktionen kvar. 

Besöksnäringens aktörer agerar på ett ansvarfullt sätt, av-
seende FHM:s rekommendationer och utbud anpassas och 
utvecklas med nya koncept och produkter, ofta i samverkan 
med andra aktörer inom näringen. 

Efterfrågan:
En stadig, om än svagt, uppåtgående trend i hotellbelägg-
ning och bokningar av boende samt i inresande till staden 
syns i statistiken. Besökarna är turister från övriga Sverige, 
och en ökning i antalet dagsresenärer från närområdet är 
tydlig. I detta scenariot ligger beläggningsgraden runt 20-
30%

Utbud:
Det råder fortfarande brist på stora volymskapande resean-
ledningar som Liseberg och alla typer av evenemang. 

Tillgänglighet: 
Det nationella resandet återupptas långsamt, vad gäller tåg 
och flyg.  Även det internationella inresandet ökar, om än 
i mycket liten omfattning. Bilister från europeiska länder 
märks och anländer till Sverige via bilväg eller färja. 

Konkurrens: 
Konkurrenssituationen ser fortsatt likadan ut. Utomhus- 
och naturaktiviteter väljs framför storstadsturism, och så-
väl svenska som utländska turister väljer andra europeiska 
resmål framför Göteborg. 

Dominerande påverkansfaktorer:
Stadens största attraktioner är stängda på grund av res-
triktioner, inga stora evenemang eller möten hålls. Kon-
junkturläget är fortsatt mycket instabilt och det finns en 
stor osäkerhet kring vad besökaren vill lägga sina pengar 
på. Beteendeförändringen innbär att människor väljer ut-
omhusaktiviteter i naturen och att man väljer att resa till 
sådana besöksmål på andra ställen i Sverige ”Svemester”, 
utanför storstaden . Generellt är smittspridningen fortsatt 
svårbedömd och rädslan för en ”andra-våg” påverkar männ-
iskors val av resmål. Sveriges sätt att hantera smittspridning 
väcker uppmärksamhet internationellt och kritiseras som 
vårdslöst och naivt, en negativ bild av landet målas upp. 

Scenario 2 - försiktig återhämtning
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Detta scenario innebär att återhämtningen som 
synts inledningsvis stagnerar. Trots lättade rese-
restriktioner både nationellt och från utlandet, ökar 
inte besöken till staden i önskvärd takt.

Även om sammankomster om 500 personer är tillåtet, så är 
det inte tillräckligt för att märkas tydligt i statistiken för vare 
sig gästnätter eller omsättning. Säsongen gör det svårare för 
näringen att skapa en efterfrågan - besöksnäringens aktörer 
har ”slut på idéer” och resurserna är allt mer begränsade på 
grund av dåligt intäktsflöde. 

Efterfrågan: 
Till följd av flera påverkansfaktorer och begränsat utbud är 
efterfrågan fortsatt låg. En ökning i dagsresenärer syns, men 
i ”för långsam” takt. Beläggningsgraden i detta scenariot lig-
ger mellan 20-30%.

Utbud: 
Staden har ett större utbud av reseanledningar på grund 
av lättad restriktion för sammankomster om 500 personer. 
Med anpassad verksamhet tex. vissa teaterföreställningar 
och konserter kan komma igång. Dock tillåter inte restriktio-
nen att Liseberg öppnar, vare sig för halloween eller jul. Det-
ta utgör en mycket stor påverkan för stadens attraktivitet.

Tillgänglighet: 
Det nationella och internationella resandet fortsätter att 
återetableras, men i en mycket långsam takt som därför inte 
ger synbar förbättring i statistiken. 

Konkurrens: 
Den svenska turisten åker hellre till andra städer i Europa 
än till Göteborg. Beteendeförändringen att människor hellre 
vill ha utomhusaktiviteter håller i sig. Resenärer uppfattar 
även mindre städer attraktivare jämfört med storstaden. 
Även samhällets ökade digitalisering blir en konkurrent då 
till exempel ett ökat hemarbete påverkar besökarantalet i 
stadskärnan negativt.  

Dominerande påverkansfaktorer: 
Stagnationen beror till stor del på att restriktioner stänger 
de stora attraktionerna samt större evenemang och möten. 
Andra påverkansfaktorer utgörs av att resenärers uppfatt-
ning att storstaden framstår som otrygg och oattraktiv jäm-
fört med naturen kvarstår, så även den negativa internatio-
nella bilden av Sverige. Konjunkturen har varit instabil en 
längre tid vilket gör att företagsresandet som skulle kunna 
återupptas pga lättade restriktioner, ändå inte återupptas på 
grund av företagens försiktighet. Ett minskat affärsresande 
beror också på en ökad digitalisering och en snabb utveck-
ling av hybridmöten där resande inte är nödvändigt. 

Scenario 3 - stagnerad återhämtning
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Detta är ett så kallat ”best case scenario” som inne-
bär att Liseberg fått öppna, om än med begränsat 
antal till 5 000 pers åt gången. 

Att denna restriktion har lättats innebär även att vissa eve-
nemang inom idrott och kultur återupptas och Göteborg är 
åter attraktivt som weekendresemål. En allmän återhämt-
ning och en ökad attraktivitet för Göteborg som besöksmål 
syns i statistiken och märks i stadsbilden. 

Efterfrågan: 
Göteborg lockar återigen weekendresenärer från resten av 
landet, och antalet av denna typen besökare är nästan uppe 
på, för tidpunkten, normala nivåer. Dagsresenärer och helg- 
resenärer från Göteborgsregionen ökar i stort antal.

Affärsresandet för mindre möten och kongresser återupp-
tas, även för utländska besökare. Detta resande är fortsatt 
mycket begränsat men ändå synligt i statistiken. Belägg-
ningsgraden ligger i detta scenariot mellan 30-50%. 

Utbud: 
Liseberg har öppet med begränsning om 5000 besökare åt 
gången. Man har öppet för halloween och jul och maximerar 
säsongerna till det yttersta. Den lättade restriktionen inne-
bär också att utbudet av evenemang och möten ökar eller 
återhämtar sig, främst nationella sådana. 

Tillgänglighet: 
Flyget genomgår en långsam återhämtning och är uppe 
på ca 30% av den normala frekvensen. Observera att detta 
innebär frekvenser – inte antal resenärer. Tåg, buss och båt 
är uppe på nära normala frekvenser. 

Konkurrens: 
Trenden att utomhusaktiviteter ökar i attraktivitet bryts och 
storstaden lockar mer, vilket ger en förbättrad konkurrens-
situation. Övriga Europa upplevs nu mer osäkert än Sverige 
på grund av fler lokala utbrott av covid-19. 

Dominerande påverkansfaktorer: 
Ett allmänt mer stabilt och stärkt konjunkturläge i kombi-
nation med olika reseanledningars återkomst gör att turis-
men generellt återhämtas. Restriktioner släpps efterhand, 
Sverige drabbas inte av någon ”andra-våg” utan smittsprid-
ningen är under kontroll på låga nivåer och myndigheternas 
rekommendationer efterföljs, Göteborg upplevs säkert och 
tryggt att vistas i.  Detta bidrar till en förbättrad interna-
tionell bild av Sverige och ute i Europa finns stora lokala 
utbrott av smittan. Detta ger ett ökat internationellt resande. 
Ett uppdämt resebehov och en längtan till storstaden bidrar 
också till återhämtningstakten. 

Scenario 4 - tilltagande återhämtning
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Coronakrisens 
påverkan på  
destinationen 
Göteborg 
(sommaren 2020)

Efter nästan ett totalstopp i efterfrågan inom besöksnä-
ringen i våras, gav sommarsemesterperioden ett tillfälligt 
andrum för några av näringens aktörer. Även om läget var 
bättre under juli jämförelsevis med månaderna innan, är si-
tuationen fortsatt ansträngd och kräver hög beredskap för 
snabba vändningar. Inte minst på grund av restriktioner och 
lättnader som kommer med kort varsel. Som ett exempel 
kan nämnas att när de norska karantänsreglerna för resenä-
rer från Sverige togs bort så valde många norrmän att ome-
delbart besöka Sverige under helgen v. 36 – trots den norska 
regeringens varningar om smittorisk i Sverige. (källa: NRK) 
Även de flexibla omboknings- och avbokningsregler som 
hela branschen, både logiverksamheter och transportföre-

tag, försöker att upprätthålla innebär att efterfrågan kan 
ändras i det korta perspektivet. Jämfört med 2019 tappade 
destinationen Göteborg uppskattningsvis drygt 68% av sin 
turismomsättning under perioden v. 11-36, 2020. Antalet 
hotellgäster minskade sammanlagt med ca 62% under den-
na period. Om man tittar på sommaren, dvs. mellan mid-
sommarveckan och fram till mitten av augusti var omsätt-
ningstappet runt 58% jämfört med 2019. (Källa: Göteborg & 
Co). I en jämförelse med de övriga nordiska storstadsregio-
nerna har Göteborgsregionen ändå klarat sig bäst vad gäller 
hotellbeläggningen.

 Den internationella efterfrågan mäts främst i utländska 
gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Under 2020 
har denna efterfrågan minskat med totalt 73%, till slutet 
av juli. Om man tittar på enbart på juli, när de flesta över-
nattande besökare vanligtvis kan förväntas, ses en fortsatt 
kraftig minskning från destinationens största utlandsmark-
nader: -97% från Norge och över -90% från Danmark, Tysk-
land och Storbritannien. Internationella besökare står för 
en mindre andel av den totala marknaden, runt 30% av de 
totala övernattningarna, men de stannar vanligtvis längre 
och spenderar mer. 

Det internationella resandet är i stor utsträckning bero-
ende av flyg- och färjetillgängligheten. Återhämtningen går 
långsamt. Trots vissa tecken på återhämtning, dvs. att den 
procentuella nedgången är lägre för varje månad som går, 
är passagerarvolymerna generellt väldigt låga jämfört med 
normala nivåer. Flygpassagerarantalet till/från Landvetter 
minskade med  -83% och färjepassagerare till/från Kiel 
och Fredrikshamn gick ner med 72% i augusti 2020. Enligt 
Swedavias bedömning kommer flygmarknaden att vara kraf-
tigt påverkad av pandemins effekter både 2020 och 2021.

 En av Novus nyligen genomförd undersökning visar att 
nästan nio av tio svenskar stannade i Sverige under somma-

ren 2020, vilket är en stor skillnad mot en vanligt sommar  
då nästan varannan svensk reser utomlands. Dock var den 
svenska marknaden inte tillräckligt stark för att kompensera 
tappet för storstäderna i stället ökade efterfrågan på natur-
upplevelser. Glamping, husbåtar, cykling och vandring var 
sommarens nya trend. (Källa: Travelink).

 Rörelsedata från Telia ger signaler på att återhämtningen 
ändå är på gång avseende resor till Göteborg främst från de 
närliggande kommunerna. Trots att antalet resor till Göte-
borg fortsatt är lägre i augusti 2020 jämfört med 2019 note-
rades dock flest resor till Göteborg sedan april just i augusti. 
Detta kan vara en effekt av att många har återvänt till arbe-
tet efter semestern och att skolorna har öppnat.

 För att undersöka svenskarnas och göteborgarnas res-
lust och framtida evenemangskonsumtion har Göteborg & 
Co flera pågående undersökningar. Spaningarna i dagsläget 
indikerar att svenskarna kommer att välja ”svemester” även 
under höstlovet. Både charterbolaget Tui och söktjänsten 
flygresor.se ser ett betydligt lägre intresse för utlandssemes-
ter jämfört med höstlovet 2019. Samtidigt uppger 78 % av 
de som nyligen deltagit i en Stena Line-undersökning att de 
avser att resa som vanligt eller mer när det är möjligt. 
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Möjliga bestående beteendeförändringar som påverkar 
resemönster och turismkonsumtion:

• Minskat affärsresandet på grund av digitalisering och 
utveckling av hybridmöten

Trenden med hemmaarbete har snabbats på under 
pandemin. En undersökning som Telia har gjort 
under april-maj visar att 44% av svenskarna har 
möjlighet att arbeta hemifrån och 76% utav de har 
även gjort det. Även om utmaningar finns främst 
när det gäller samarbete och den sociala aspekten 
kan den här trenden påverka affärsresandet i stor 
utsträckning framöver. Att ta bort resekostnader 
är det snabbaste sättet för företagen att minska de 
flexibla kostnaderna vilket kommer att bli väsentligt 
efter en period av kraftiga omsättningsnedgångar 
inom de flesta sektorer.

• Turister fortsätter att välja bort traditionell storstads- 
turism

Den preliminära statistiken över gästnätter på 
hotell, stugbyar och vandrarhem samt hotellens 
beläggningsgrad i juni visar att den relativa 
minskningen jämfört med samma månad förra året 
var betydlig högre i storstadsområdena än i resten 
av riket. Exempelvis antalet gästnätter visade en 
minskning med 70% i Göteborgsregionen medan 
nedgången var -48% i riket exkl. storstadsområdena 
under juni. Samtidigt minskade beläggningsgraden 
med 48 procentenheter i Göteborgsregionen och 
minskningen var enbart 25 procentenheter i riket 
exkl. storstadsområdena jämfört med juni 2019.

• Människor väljer bort evenemang på grund av rädsla för 
smitta 

Större evenemang kan väljas bort på grund av oro 
för smittspridning även när alla restriktioner är av-
slutade och trygghetssäkrade visar den senaste Sifo 
undersökningen (14 aug) som mäter människornas 
tillit, tankar och beteende under coronapandemin 
visar att det finns en tendens just nu bland svenskar 
att tänka så. Betydligt fler menar att de mer sällan 
kommer att besöka. stora idrotts- och kultureve-
nemang (23% i båda fallen) än de som säger att de 
kommer att besöka oftare (2% resp. 4%) när det blir 
helt säkert jämfört med innan pandemin.

• Utomhusaktiviteter och naturupplevelser konkurrerar 
ut städer som besöksmål

Best case scenario är att Göteborg i mars 2021 är uppe på 
50% av normal nivå för den månaden vad gäller gästnätter 
och något högre vad gäller omsättningen.

Worst case är att Liseberg inte öppnar alls 2020 och att 
evenemang och andra sammankomster fortsätter att be-
gränsas kraftigt. Då är nivån sannolikt ca 20% av normala 
marsnivåer i mars 2021.

Troligt scenario: Mycket svårbedömt på grund av kraftigt 
beroende av om Liseberg är öppet eller stängt över jul. Vid 
stängt Liseberg och uteblivna större evenemang och möten, 
är det troligaste scenariot för mars 2021 nr 3. Vid öppet Li-
seberg och tillåtna större evenemang och möten är scenario 
nr 4 det troligaste. 

Sammanfattande spaning mot 
mars 2021
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