
Besöksnäring i städer och på landsbygd 0 

 

 

 

 

  

DESS BETYDELSE FÖR UTVECKLINGEN I KOMMUNERNA 

Besöksnäring i städer 
och på landsbygd 
 



Besöksnäring i städer och på landsbygd 1 

 

  



Besöksnäring i städer och på landsbygd 2 

Förord 

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på 

landsbygder. Detta innebär emellertid inte att utvecklingen har sett likadan ut i 

alla kommuner. Därför finns anledning att undersöka hur besöksnäringens 

utveckling skiljer sig mellan olika typer av kommuner och studera orsaken till 

dessa skillnader. 

Syftet med denna rapport är att kartlägga kunskapsläget kring besöksnäringens 

betydelse för lokal/regional utveckling och ge en översiktlig bild av besöks-

näringens omfattning och tillväxtmönster i olika typer av kommuner i Sverige. 

Rapporten pekar på områden där kunskapsläget är svagt och ger förslag på 

studier som kan bidra till att fylla dessa kunskapsluckor. 

Rapporten inleds med en översikt av tidigare forskning om besöksnäringens roll 

för lokal/regional utveckling. Författarna identifierar därefter vad som känne-

tecknar kommuner där besöksnäringen haft stark tillväxt genom en kartläggning 

av besöksnäringen med fokus på tillväxtmönster över tid och skillnader mellan 

olika typer av kommuner. Här läggs särskild vikt vid att särskilja olikheter 

mellan stad, landsbygd och glesbygd och även i vilken grad besöksnäringen 

samlokaliseras med andra näringar. Genom att studera samlokaliseringsmönster 

ger studien en bild av besöksnäringens potentiella kopplingar till övriga delar i 

ekonomin. Besöksnäringens bidrag till lokal utveckling behandlas också utifrån 

dess bidrag till lokal köpkraft. 

Projektet är initierat och finansierat av SKL. Författare har varit Lina Bjerke, 

PhD i nationalekonomi och Sara Johansson, PhD i nationalekonomi. Båda 

författarna är verksamma vid Center of Entrepreneurship and Spatial Economics 

vid Jönköping International Business School. Anders Gunnarsson har varit 
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Introduktion 

Besöksnäringen är en växande näring både i Sverige och i många andra länder. 

Sedan början av 2000-talet har besöksnäringen i Sverige nästan fördubblat sin 

omsättning och turismen står idag för ett betydande exportvärde (Tillväxtverket, 

2016). Sverige är ett land med variationsrik och storslagen natur, starka kultur-

värden och attraktiva städer. Detta har möjliggjort en utveckling av många 

besöksmål som lockar både svenska och utländska turister.  

Trots att besöksnäringens andel av BNP fortfarande är relativt liten har näringen 

stor betydelse för många mindre kommuner som inte har tillräckligt befolk-

ningsunderlag för att nå god ekonomisk tillväxt. För många svenska kommuner 

är besöksnäringen därför viktig för den lokala utvecklingen eftersom den 

genererar arbetstillfällen som i sin tur ger arbetsinkomster och skatteintäkter.  

Generellt sett har besöksnäringen ökat som andel av ekonomin, både i städer 

och på landsbygder. Detta innebär emellertid inte att utvecklingen har sett 

likadan ut i alla typer av kommuner. På många platser är besöksnäringen 

säsongsberoende, vilket gör att dess roll i den lokala ekonomin kan vara 

koncentrerad till en begränsad del av året. Det gäller exempelvis många kust-

kommuner som främst attraherar besökare under sommaren, men även stora 

delar av fjällvärlden där merparten av besöksnäringens omsättning sker på 

vinterhalvåret.  

Det finns därmed anledning att undersöka hur besöksnäringens utveckling 

skiljer sig mellan olika typer av kommuner och studera orsaken till dessa 

skillnader. I täta stadskommuner sker utvecklingen inom besöksnäringen 

parallellt med stark tillväxt i andra sektorer. I mer glesa landsbygdskommuner 

kan det snarare vara besöksnäringen som är den enda växande näringen i ett 

annars tämligen stagnerande näringsliv. Detta innebär att olika typer av platser 

har olika typer av underliggande förutsättningar för att skapa tillväxt inom 

besöksnäringen och att besöksnäringens betydelse för att skapa tillväxt i andra 

näringar varierar. Sådana förutsättningar relaterar exempelvis till täthet, 

infrastruktur, tillgänglighet till arbetskraft m.m.  

Syftet med denna studie är att kartlägga kunskapsläget kring besöksnäringens 

betydelse för lokal/regional utveckling och ge en översiktlig bild av besöks-

näringens omfattning och tillväxtmönster i olika typer av kommuner i Sverige. 

Studien ska peka på områden där kunskapsläget är svagt och ge förslag på 

studier som kan bidra till att fylla dessa kunskapsluckor.  

Besöksnäringen är en bred sektor som omfattar många olika typer av branscher, 

exempelvis hotell, restauranger, teatrar och nöjesparker. Eftersom varje 

besökare ofta spenderar pengar på varor och tjänster på den lokala marknaden, 

exempelvis inom detaljhandeln, transportsektorn och livsmedelssektorn, bidrar 

besöksnäringen till omsättning i ett stort antal branscher. År 2015 konsumerade 

inhemska och utländska besökare varor och tjänster för drygt 280 miljarder 
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kronor, vilket motsvarade knappt 3 procent av Sveriges BNP det året 

(Tillväxtverket, 2015).  

Eftersom besökare ofta konsumerar en stor mängd olika typer av varor och 

tjänster på den plats som besöks är det svårt att avgränsa vilka branscher, eller 

delar av branscher, som bör räknas till besöksnäringen. Definitionen av vad som 

ingår i besöksnäringen styr hur statistiken bryts mellan olika branscher och får 

stor betydelse för vilken bild statistiken visar. Oavsett om man väljer en bred 

eller snäv definition av besöksnäringen kan man ur statistiken inte identifiera 

exakt hur stor andel av en branschs omsättning som härrör från besökares 

konsumtion respektive den lokala befolkningens konsumtion. Denna andel 

varierar också kraftigt mellan olika typer av platser. I befolkningstäta områden 

har besökares konsumtion mindre betydelse för utbudet av varor och tjänster 

och en bred definition av besöksnäringen innebär att dess betydelse i den lokala 

ekonomin överskattas på platser med stor lokalbefolkning. En snäv definition 

innebär å andra sidan att besöksnäringens betydelse i den lokala ekonomin 

underskattas på platser med liten lokalbefolkning. Eftersom syftet med denna 

studie är att belysa besöksnäringens betydelse för lokal utveckling används en 

snäv definition av besöksnäringen eftersom en sådan avgränsning tydliggör att 

besökare är en förutsättning för att ett brett näringsliv ska växa fram på platser 

med svagt befolkningsunderlag. Denna definition diskuteras mer ingående i 

avsnitt 3. 

Rapporten inleds med en översikt av tidigare forskning i syfte att ge en 

översiktlig bild av kunskapsläget kring besöksnäringens roll för lokal/regional 

utveckling. Därefter görs en kartläggning av besöksnäringen i Sverige, där 

fokus ligger på att beskriva hur tillväxtmönster över tid skiljer sig mellan olika 

typer av kommuner och vad som kännetecknar kommuner där besöksnäringen 

haft stark tillväxt. Här läggs särskild vikt vid att särskilja kommuner med olika 

tillväxt i den aggregerade ekonomin, dvs. mellan stad, landsbygd och glesbygd. 

Här undersöks också om besöksnäringen på ett systematiskt sätt samlokaliseras 

med andra näringar och hur besöksnäringens tillväxtmönster korrelerar med 

utvecklingen av andra näringsgrenar i regionen. Genom att studera samlokalise-

ringsmönster och korrelerade tillväxtmönster erhålls en bild av besöksnäringens 

potentiella kopplingar till övriga delar i ekonomin. Besöksnäringens bidrag till 

lokal utveckling behandlas också utifrån dess bidrag till lokal köpkraft. Dessa 

kartläggningar baseras huvudsakligen på registerstatistik över sysselsättning och 

arbetsställen i olika näringar. Avslutningsvis pekar rapporten ut ett antal fråge-

ställningar som ur ett policyperspektiv är relevanta att studera på ett mer 

djupgående sätt för att öka kunskapen om hur besöksnäringens bidrag till 

lokal/regional utveckling kan stärkas. 
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Besöksnäringen i den lokala 
ekonomin – en litteraturöversikt 

En växande näring, såsom besöksnäringen, kan vara en viktig faktor i samhället 

eftersom det kan driva på utvecklingen av andra verksamheter (Tillväxtverket, 

2016). Inom den ekonomiska forskningen om näringars utveckling och 

påverkan på den lokala och regionala ekonomin finns ett antal perspektiv och 

utgångspunkter. Det råder relativt stor konsensus om att besöksnäringen har en 

positiv inverkan på den ekonomiska tillväxten. Besöksnäringen är en av 

världens största näringar och är av särskilt stor betydelse i länder och regioner 

som har svårt att utveckla ett starkt näringsliv baserat på andra näringar. 

Tillresande besökare skapar efterfrågan på en stor mängd varor och tjänster, 

vilket skapar affärsmöjligheter för entreprenörer inom många olika sektorer. 

Detta innebär att besöksnäringen har stor potential att utveckla den lokala 

ekonomin eftersom den bidrar till att stärka den lokala köpkraften. Detta har 

visats i ett stort antal vetenskapliga studier från många olika länder.1 Det finns 

samtidigt studier som hävdar att besöksnäringens tillväxt inte alltid är odelat 

positiv. På många platser har det skett en ökning av besöksnäringen samtidigt 

som andra näringar har haft en nedgång och ibland helt försvunnit (Ivanov & 

Webster, 2007). Studier av svensk besöksnäring hävdar dock att besöksnäringen 

generellt agerar som en jobbmotor i svensk ekonomi. Detta förmodas bl.a. bero 

på att besöksnäringen är en inkörsport på arbetsmarknaden för individer som 

står långt utanför, såsom unga och utlandsfödda, men även att näringen är en 

jobbmotor där nya jobb växer fram (VISITA 2016). 

Teorier om regional tillväxt 

Det finns många olika teoretiska ansatser till regional tillväxt. Den mest 

fundamentala modellen är den neoklassiska nationalekonomiska modellen för 

förklaring av ekonomisk tillväxt och utveckling.2 I sin enklaste form förklarar 

denna modell att regionala produktionsvärden (BRP) växer som en följd av 

ackumulering av produktionsfaktorerna kapital och arbetskraft. Under normala 

förhållanden visar modellen att när mängden produktionsfaktorer ökar växer 

också produktionen av varor och tjänster. Den neoklassiska modellen har 

vidareutvecklats till tillväxtteorier som involverar fler typer av produktions-

faktorer och som också förklarar orsaker till tillväxt i produktionsfaktorernas 

                                                      
1 Se t.ex. Archer and Fletcher (1996) som visar hur turisters utgifter påverkar inkomster, 

sysselsättning och intäkter i den offentliga sektorn på Seychellerna. Liknande resultat visas även 

för turisters påverkan på ekonomin på norra Cypern (Biçak & Altinary, 1996; Sharpley, 2001), 

Norges ekonomi (Evensen, 1998) och regionala ekonomier i Portugal (Soukiazis & Proença, 

2008).  
2 Andra exempel på förklaringsmodeller för regional utveckling är (i) Keynesianska multiplikator 

modeller, (ii) Neoklassisk tillväxtteori, (iii) Input-output modeller, (iv) dynamiska icke-

jämviktsmodeller, (v) teorin för produktlivscykler samt (vi) kumulativa orsakssambandsmodeller.  
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produktiva förmåga, dvs. produktivitetstillväxt.3 Dessa teorier förklarar 

produktivitetstillväxt som en följd av teknologiska förbättringar och utveckling 

av arbetskraftens kunskap och kompetens, något som ofta benämns human-

kapital. Dessa teoretiska bidrag är en god utgångspunkt för att göra statistiska 

analyser där man kan separera olika källor till ekonomisk tillväxt: (1) 

teknologisk förändring, ackumulering av (2) realkapital, (3) arbetskraft och 

även (4) humankapital.  

En regions förmåga att locka till sig kapital och befolkning avgör till stor del 

dess förutsättningar för att ackumulera produktionsfaktorer. I befolkningen 

återfinns ren mankraft men också de kunskaper och kompetenser som brukar 

benämnas humankapital. I en alltmer kunskapsbaserad ekonomi blir tillgången 

till kunskap och kompetens allt viktigare för att attrahera de investeringar som 

krävs för att kapitalstocken ska växa. Tillgång till kunskap och kompetens har 

också stor betydelse för förmågan att utveckla och tillämpa ny teknik och nya 

metoder, vilket är nödvändigt för att öka produktionsfaktorernas produktiva 

kapacitet. Produktivitetstillväxt framhålls ofta som en förutsättning för lång-

siktigt hållbar tillväxt eftersom den innebär att produktionen blir effektivare och 

kräver mindre resurser per producerad enhet. Förmågan till nytänkande och 

förändring är därför central för långsiktig utveckling, vilket gör att entreprenör-

skap och innovation idag betraktas som lika viktiga tillväxtfaktorer som tillväxt 

i arbetskraft och kapital. 

Den lokala ekonomiska miljön är unik för varje plats och region och är på 

många sätt avgörande för platsers förmåga till tillväxt och utveckling. Den 

teoribildning som kallas den nya ekonomiska geografin bygger på det faktum 

att platser i hög grad konkurrerar med varandra.4 Platsens konkurrenskraft 

bestäms av egenskaper som påverkar förmågan att attrahera företag och hushåll. 

Kombinationer av lokala företeelser som är orörliga i geografin utgör den lokala 

ekonomiska miljön, vilken påverkar vilka näringar och hushåll som en region 

förmår attrahera. Företag lockas ofta av närhet till kunder och/eller leverantörer 

och dras därför till regioner med stor och tät marknad och söker fördelar genom 

samlokalisering med andra företag. Detta gäller i synnerhet för tjänstemark-

nader som tenderar att vara mycket mer geografiskt koncentrerade än varu-

marknader. Det betyder att s.k. agglomerationseffekter (dvs. effekter av rumslig 

koncentration av olika aktiviteter) är viktiga att beakta i analyser av olika 

näringars utveckling.5  

Agglomerationseffekter kan delas in i effekter som relaterar till storleken på den 

lokala ekonomin (urbaniseringseffekter) och storleken på enskilda lokala 

branscher (lokaliseringseffekter). Lokaliseringseffekter uppstår exempelvis till 

                                                      
3 Viktiga bidrag för utvecklingen av den neoklassiska tillväxtteorin gjordes på 1950-talet av 

Solow (1956) och Swan (1956) genom en vidareutveckling av den s.k. Harrod-Domar-modellen 

från 1946. Senare bidrag för att utveckla tillväxtmodellen ytterligare gjordes bl.a. av Paul Romer 

och Robert Lucas (Lucas, 1988; Romer, 1986).  
4 Se bl.a. Fujita et al. 1999 och Fujita & Thisse, 2002. 
5 Den ekonomiska traditionen inom detta område går tillbaka till Alfred Marshalls (1920) 

diskussion om hur ekonomiska aktiviteter samlokaliseras på grund av externa skalfördelar. 
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följd av att arbetskraften är specialiserad på ett sätt som gynnar någon specifik 

näringsgren eller att det finns ett speciellt utbud av producenttjänster som 

särskilt riktar sig mot en eller några branscher. Urbaniseringseffekter kan 

exemplifieras med den berikning i mångfald och differentiering som en region 

av större storlek erbjuder.6 Allt detta är exempel på skalfördelar som ligger 

utanför företagen men som ändå innebär att produktionen blir effektivare om 

den samlokaliseras istället för att vara geografiskt utspridd. Sådana externa 

skalfördelar medför att företag drar nytta av att finnas i varandras närhet och ger 

upphov till samlokalisering inom näringar (specialiserade kluster) men också 

mellan olika näringar och verksamheter vilkas utveckling stödjer varandra 

(urbanisering). Dessa fenomen förklarar i hög grad de skillnader i tillväxt som 

finns mellan regioner men också hur regionala specialiseringsmönster formas 

över tid. 

Produktionssidan i den lokala ekonomiska miljön är också beroende av att 

regionen är attraktiv för boende. Om ett företag ska kunna rekrytera arbetskraft 

och kanske få människor med specifika kompetenser att bo kvar i eller flytta till 

regionen måste denna upplevas som tilltalande, både med avseende på boende 

och på arbete. Därför finns det ett ömsesidigt beroende mellan å ena sidan en 

regions efterfrågan på arbetskraft (som bestäms av att dess näringar är kon-

kurrenskraftiga vis-a-vis andra regioner och har tillgång till en lokal marknad 

med stor köpkraft) och å andra sidan regionens utbud av varor, tjänster och 

fritidsaktiviteter som hushållen upplever som tilltalande. När dessa delar av den 

lokala ekonomiska miljön samverkar stimuleras tillväxten i en region av 

självförstärkande orsakssamband, agglomerationsekonomi. 

Både teoretisk och empirisk forskning visar att agglomerationsfördelar är 

självförstärkande. Företag attraheras till platser med stor marknadspotential. 

Detta gör att täthet i sig skapar attraktivitet och att stadsregioner visar på hög 

tillväxt. Där är efterfrågan stor vilket i sin tur attraherar många företag och då 

växer den lokala marknaden ytterligare och ger ännu större potential för nya 

näringar och företag att etablera sig. Detta innebär att ekonomisk tillväxt är en 

geografiskt selektiv process där företag och människor samlas som kluster i 

geografin (Fujita och Thisse, 2002).  

Tidigare studier kring besöksnäringens lokalisering 

I likhet med många andra näringar är platser med god marknadspotential 

gynnsamma för företagstillväxt men även för att attrahera nya företag. 

Marknadspotential för besöksnäringen finns på platser som attraherar många 

besökare. Detta är ofta platser där det finns ett unikt utbud av upplevelser; en 

specifik teaterföreställning, ett byggnadsverk, en konstutställning, en väl-

renommerad restaurang, m.m. Storstäder erbjuder ett stort och varierat 

upplevelseutbud, ofta relaterat till kultur- och sportevenemang. Men det finns 

också besökare som attraheras av naturmiljöer och miljöer som kännetecknas av 

                                                      
6 Betydelsen av mångfald och regionstorlek för den svenska ekonomin analyseras grundligt i 

exempelvis Johansson, Strömquist & Åberg (1998).  
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gleshet snarare än täthet. Utvecklingen av sådana besöksmål kan samtidigt vara 

beroende av tillgänglighet till större befolkningscentra eftersom det där finns ett 

marknadsunderlag bestående av personer som kan resa till besöksmålet till en 

rimlig kostnad i form av pengar och tid (Öner och Klaesson, 2017).  

Till skillnad från många andra näringar är besöksnäringen en tjänstesektor som 

levererar tjänster som är "platsspecifika" eftersom konsumtionen och produk-

tionen av dessa tjänster äger rum samtidigt och på samma plats. Trots detta 

förbisågs just platsens betydelse under lång tid inom forskningen kring turism 

och dess betydelse för ekonomisk utveckling och tillväxt (Haywood, 1986). 

Platsen eller destinationen utgör själva produktionssystemet i besöksnäringen 

och består av en unik sammansättning av tjänster som tillsammans ger platsen 

attraktionskraft att locka besökare (Framke 2002).  

Eftersom destinationen i sig är avgörande för var dessa besöksverksamheter 

växer fram, har faktorer som styr besöksnäringens lokalisering stått i fokus i 

nyare studier av turismen (Öner & Klaesson, 2014; m.fl.). Det krävs ofta att 

besöksrelaterade verksamheter lokaliseras relativt nära stora marknader för att 

kunna täcka olika typer av fasta kostnader. En annan specifik egenskap hos 

dessa serviceföretag är att de tenderar att lokaliseras relativt nära varandra 

eftersom deras tjänster ofta kan anses vara komplement till varandra (Öner & 

Klaesson, 2014). Det innebär att förbrukningen av en tjänst ökar nyttan av att 

konsumera en annan. 

Crouch (2011) menar att den största skillnaden mellan varuproduktion och 

produktion av tjänster kopplade till turism är att tjänster riktade till turister 

oftast levereras av flera fritids- och gästserviceföretag (t.ex. hotell, restauranger, 

konst, underhållning och rekreationsrelaterade tjänster) snarare än av ett enda 

företag. Detta gör att konkurrenssituationen inom branschen ser tämligen 

annorlunda ut jämfört med många andra delar av tjänstesektorn. Det kan skapa 

mer konkurrens men självklart även fler möjligheter till samverkan. Crouch 

(2011) påpekar att en destinations konkurrenskraft styrks av den offentliga 

service som erbjuds på platsen, t.ex. kvaliteten på den allmänna infrastrukturen. 

Att en destinations konkurrenskraft ökar med antalet turismorienterade företag 

tillsammans med platsens övriga utbud, innebär att det finns agglomerations-

effekter i form av både urbaniseringsekonomier och lokaliseringsekonomier 

inom besöksnäringen. Detta innebär att besöksnäringens tillväxt kan förmodas 

vara självförstärkande på så vis att ju fler turismrelaterade tjänster som en plats 

erbjuder, desto fler besökare attraherar den och därmed växer också efterfrågan 

på sådana tjänster, vilket i sin tur leder till att fler företag etableras inom besöks-

näringen osv. Perpar & Udovic (2007) undersöker hur diversitet och storlek på 

besöksnäringen påverkar dess utveckling genom att jämföra två regioner vilkas 

besöksnäring har mycket olika struktur och omfattning. Deras observationer 

pekar på att besöksnäringen har större förmåga att generera lokal utveckling i 

regioner där näringen har stor diversitet. Samtidigt visar studien att besöks-

näringen bidrar till lokal utveckling även på platser där den inte är särskilt 
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diversifierad. Denna studie är emellertid begränsad till två enskilda regioner 

varför det är svårt att dra några generella slutsatser.  

Tidigare studier kring besöksnäringens betydelse för regional 
utveckling 

Det bidrag som en sektor eller näring ger till den lokala/regionala ekonomin kan 

delas in i direkta och indirekta effekter. De direkta effekterna består av de 

produktionsvärden och de arbetstillfällen som skapas. Arbetstillfällen innebär 

ofta att människor också bosätter sig i närheten. Dessa människor bidrar till att 

skapa marknadsunderlag för andra typer av företagande, offentlig service, 

föreningsliv osv. i regionen. Utveckling av arbetstillfällen och befolknings-

tillväxt går ofta hand i hand i det ömsesidigt förstärkande förlopp som beskrivs 

ovan. Enskilda näringars direkta bidrag till lokal utveckling kan därför vara 

särskilt stor på platser som saknar de urbaniseringsekonomier som annars i hög 

grad förklarar varför vissa platser växer medan andra stagnerar.  

De indirekta effekterna av en näring på den regionala ekonomin uppstår då 

olika sektorer sammanlänkas genom att företagen köper varor och tjänster av 

varandra. En produktionsökning i en sektor ger en indirekt effekt i andra 

sektorer, eftersom produktionsökningen innebär att fler insatsvaror efterfrågas. 

Produktionsökningen leder samtidigt till ökade inkomster då fler arbetstimmar 

ger mer lön till regionens arbetskraft, vilken i sin tur spenderas på varor och 

tjänster och på så vis stimuleras efterfrågan på produkter från andra näringar. 

Dessa indirekta effekter kallas multiplikatoreffekter. Styrkan i dessa effekter 

varierar mellan olika näringar och olika regioner beroende på hur mycket 

insatsvaror som inhandlas lokalt och hur stor inkomstandel som spenderas på 

varor och tjänster producerade i den egna regionen.  

Att näringar är kopplade till varandra i den regionala ekonomin innebär också 

att de konkurrerar om sådana resurser som endast finns i begränsad omfattning, 

exempelvis mark och arbetskraft. Detta innebär att tillväxt i en sektor kan 

begränsa förmågan till tillväxt i andra sektorer och man talar därför om undan-

trängningseffekter. Undanträngningseffekter är starkast i områden där det råder 

brist på produktionsfaktorer och får negativa konsekvenser för den långsiktiga 

ekonomiska utvecklingen om knappa resurser används i relativt lågproduktiva 

verksamheter istället för i verksamheter med hög produktivitet. En sådan alloke-

ring av resurser är ineffektiv och negativ för såväl ekonomisk tillväxt som för 

reallöneutvecklingen på lång sikt.  

Sammanfattningsvis varierar styrkan i såväl multiplikatoreffekter som 

undanträngningseffekter mellan olika typer av regioner. Multiplikatorer kan 

förmodas vara starkast i områden med en stor regional ekonomi som har god 

förmåga att tillgodose de lokala företagens och den lokala köpkraftens efter-

frågan på varor och tjänster. Undanträngning kan förmodas vara starkast i 

regioner som kännetecknas av stark tillväxt eftersom det där kan uppstå brist på 

olika produktionsfaktorer. För de flesta näringar innebär detta att såväl multi-

plikatorer som undanträngning sannolikt är starkast i mer urbana regioner.  
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Det finns många studier och rapporter som beräknar de direkta effekterna av 

besöksnäringen på nationell och regional nivå. Tillväxtverket gör flera åter-

kommande studier av svensk besöksnäring (Tillväxtverket 2015; 2016). Studier 

som försöker kvantifiera indirekta effekter är emellertid mycket fåtaliga och 

fokuserar oftast på en eller ett par regioner. En bredare studie av inhemsk 

besöksnäring i Norge visar dock att besöksnäringens potential att bidra till 

landsbygdens utveckling i hög grad beror på platsens utbud av varor och 

tjänster (Velvin et al. 2013). Dessa resultat stämmer väl överens med resone-

mangen i studier som påvisar att besöksnäringen stimuleras av agglomerations-

effekter. Det finns också en gren av litteraturen som tittar på negativa effekter 

av besöksnäringen (Ivanov & Webster, 2007). En stor del av denna forskning 

fokuserar emellertid på lokala sociala konsekvenser, exempelvis till följd av 

exploatering av naturmiljöer och därtill kopplat missnöje hos lokalbefolkningen 

(Lankford, 1994; Sharpley 2014 m.fl.) Det saknas dock studier som kvantifierar 

undanträngningseffekter och deras negativa effekter på ekonomisk tillväxt.  

Sammanfattningsvis visar en genomgång av befintlig forskningslitteratur om 

besöksnäringens samhällsekonomiska effekter att det finns få studier som 

lyckas väl med att kvantifiera effekter på regional nivå och som identifierar 

vilka faktorer som avgör hur starka dessa effekter är. Det saknas också studier 

om eventuella undanträngningseffekter kopplade till besöksnäringens tillväxt. 

Besöksnäringens roll i den regionala ekonomin behöver därför nyanseras och 

studeras mer djupgående utifrån statistik som har bred geografisk täckning. 
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Besöksnäringen i Sverige 

Detta kapitel redogör för innehållet i svensk besöksnäring och hur besöks-

näringens olika delar är fördelade över olika typer av kommuner i Sverige. 

Någon allmängiltigt vedertagen definition för besöksnäringen finns inte, trots 

att en avgränsning i förhållande till andra näringar är av avgörande betydelse för 

hur statistiken bryts och den bild som statistiken sedan visar. Detta kapitel 

inleds därför med en diskussion kring hur besöksnäringen kan avgränsas.  

Vad ingår i begreppet besöksnäring? 

Statistik som visar besöksnäringens betydelse för lokal utveckling förutsätter en 

avgränsning av besöksnäringen i förhållande till andra näringar. Detta innebär 

att man måste ta ställning till vilka branscher som ingår i besöksnäringen och 

vilka branscher som inte gör det.  

En bred definition av besöksnäringen inkluderar alla branscher där besökare 

bidrar till branschens omsättning. En sådan definition bör därför inkludera 

detaljhandel, transporttjänster m.m. På de flesta platser står emellertid den 

lokala befolkningen för merparten av omsättningen i dessa branscher, vilket 

innebär att besöksnäringens andel av den lokala ekonomin tenderar att över-

skattas. Detta gäller i synnerhet på platser med få besökare i förhållande till 

lokalbefolkningens storlek. 

En snäv definition av besöksnäringen inkluderar endast de branscher som 

huvudsakligen vänder sig till en besökande konsument, såsom hotell, restaurang 

och nöjesparker. En snäv definition innebär dock att näringens betydelse i den 

lokala ekonomin underskattas, särskilt på platser där besökare står för en stor 

andel av omsättningen inom detaljhandel, transportsektorn osv.  

Oavsett om man väljer bred eller snäv avgränsning av begreppet besöksnäring 

kan man ur statistiken inte urskilja hur stor andel av en branschs omsättning 

som härrör från besökares konsumtion respektive den lokala befolkningens 

konsumtion. Denna andel varierar också kraftigt mellan olika typer av platser.  

Eftersom syftet med denna studie är att belysa besöksnäringens betydelse för 

lokal utveckling används en definition av besöksnäringen som branscher som 

direkt kan kopplas till besökare genom att tillhandahålla reseanledningar 

(nöjesparker, teatrar, sportanläggningar), researrangörer och reseförmedlare, 

boende och restauranger. De branscher som växer fram till följd av att den 

lokala köpkraften ökar med antalet besökare och på så vis drar indirekt nytta av 

att besöksnäringen växer, betraktas inte som en del av besöksnäringen utan är 

istället i fokus för den kartläggning som rapporten presenterar.7  

                                                      
7 Denna definition har bland annat använts av Region Dalarna. Se fullständig förteckning över 

vilka branscher som ingår i analyserna i Bilaga 1.  
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Tabell 1 visar de delbranscher som räknas till besöksnäringen i denna rapport, 

samt fördelningen av sysselsatta inom besöksnäringen för olika typer av verk-

samheter. Störst andel av sysselsättningen inom besöksnäringen finns inom 

restaurang, följt av hotell och konferens samt verksamheter kopplade till sport 

och nöjen.  

Tabell 1. Fördelning av sysselsatta inom besöksnäringen (%) 2015 

 Andel av alla sysselsatta 
inom besöksnäringen 

Hotell, konferens, logi 17,8 

Restaurang  48,5 

Uthyrning 0,9 

Researrangörer/mässor 5,8 

Konst/artistisk verksamhet 5,5 

Museer/parker 3,0 

Sport/nöje 18,5 

Summa 100 

Besöksnäringens fördelning över olika kommuner i Sverige 

Vad som är en landsbygdskommun eller inte är ofta föremål för debatt. Det 

finns i dagsläget ingen allmänt vedertagen definition av vad som är stad och 

landsbygd som passar i alla sammanhang. Definitioner och geografiska 

indelningar har tagits fram i olika sammanhang för att tillgodose särskilda 

behov och syften. I vissa sammanhang är indelningen fokuserad på olikheter i 

fysiska miljöer och naturresurser medan det i andra sammanhang är menings-

fullt att fokusera på tillgänglighet och glesa strukturer. Förekomsten av olika 

definitioner eller avgränsningar visar på svårigheten att enas om en enda 

definition som är användbar i alla sammanhang och för alla syften. Man kan 

låta indelningen anpassas till vad som ska studeras och i vilket sammanhang, 

eftersom det kan rymmas en stor variation av sociala, ekonomiska och 

miljömässiga förhållanden inom begrepp som landsbygd.  

Under 2015 sattes en parlamentarisk kommitté samman för att lämna förslag till 

inriktning och utformning av en sammanhållen politik för en långsiktigt hållbar 

utveckling i Sveriges landsbygder. Under 2017 presenterades dess slutbetänkan-

de och i början av 2018 genomförs arbetet med dess budgetproposition (SOU 

2017:01). Detta är ett försök att belysa utvecklingen och framtida utmaningar 

och möjligheter för olika typer av landsbygd. Kommittén har lämnat förslag på 

en politik som ska skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning, 

attraktivitet och boende på olika typer av landsbygd. I detta kommittéarbete 

togs beslutet att använda sig av en landsbygdsdefinition på nivån kommuner. 

Indelningen som används i denna rapport om besöksnäringen är densamma som 
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används av den parlamentariska landsbygdskommittén och har tagits fram av 

Tillväxtanalys. Den innehåller följande sex kommunkategorier: 8  

 Storstadskommuner – Kommuner med mindre än 20 procent av 

befolkningen i rurala områden och en med angränsande kommuner samlad 

folkmängd på minst 500 000. 

 Täta regioner nära en större stad – Övriga kommuner med mindre än 50 

procent av befolkningen i rurala områden och minst 50 procent av befolk-

ningen med mindre än 45 minuters resväg till en agglomeration med minst 

50 000 invånare. 

 Täta regioner, avlägset belägna – Övriga kommuner med mindre än 50 

procent av befolkningen i rurala områden och mindre än 50 procent av 

befolkningen med mindre än 45 minuters resväg till en agglomeration med 

minst 50 000 invånare. 

 Tätortsnära landsbygd – Kommuner med minst 50 procent av befolkningen 

i rurala områden och minst 50 procent av befolkningen med mindre än 45 

minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare. 

 Avlägsen landsbygd – Kommuner med minst 50 procent av befolkningen i 

rurala områden och mindre än 50 procent av befolkningen med mindre än 

45 minuters resväg till en agglomeration med minst 50 000 invånare. 

 Gles landsbygd – Kommuner med hela befolkningen i rurala områden och 

med minst 90 minuters genomsnittlig resväg till en agglomeration med 

minst 50 000 invånare. 

Dessa sex olika kommuntyper visas i den vänstra kartan i figur 1. I den 

parlamentariska landsbygdskommittén togs även beslutet att i de fall det krävs 

en mer aggregerad definition så är fyra av dessa kategoriserade som landsbygd, 

varav två därmed är stadskommuner. I kartan till höger i figuren nedan visas 

denna mer aggregerade definition.  

                                                      
8 Tillväxtverket, se https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/regionala-

indelningar/kommuntyper.html 
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Figur 1. Kommuntyper i Sverige 

Det kan naturligtvis diskuteras om kommuner är den optimala geografiska 

nivån för denna typ av analys. Det kan finnas besöksmål inom en kommun som 

i sin helhet har en relativt liten besöksnäring. Däremot är kommuner den minsta 

administrativa enheten i Sverige och den lägsta nivån för politiska beslut. Att 

jämföra näringens storlek i olika kommuner ger en bild av hur besökare attra-

heras till olika platser och därmed geografins betydelse för besöksnäringen. 

Olika platser har emellertid olika förutsättningar för företagande och tillväxt. 

Därför inleder vi med att beakta hur befolkning och företagande fördelar sig 

mellan olika typer av kommuner i landet. 

Tabell 2 visar hur befolkning, sysselsättning, företag och högutbildad arbets-

kraft är fördelade över dessa kommunkategorier. Där visas att närmare hälften 

av landets befolkning, sysselsättning och företag finns i storstadsregionerna. 

Vidare är den högutbildade arbetskraften än mer koncentrerad till storstads-

regionerna än befolkning och sysselsättning totalt sett. Detta indikerar att det i 

stor utsträckning är kvalificerade arbetstillfällen som koncentreras till de mest 

urbana miljöerna och därmed också drar med sig merparten av den högutbildade 

arbetskraften. 
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Tabell 2. Geografisk fördelning av befolkning, sysselsättning, arbetsställen och 

högutbildad arbetskraft 

 Andel av 
befolkning 
(%) 

Andel av 
sysselsättning 
(%) 

Andel av totalt 
antal arbets-
ställen (%) 

Andel av 
högutbildad 
arbetskraft (%) 

Storstadskommuner 32,7 37,9 32,8 45,3 

Täta kommuner nära en 
större stad 

43,4 40,9 38,5 39,6 

Täta kommuner avlägset 
belägna 

7 7,2 7,4 5 

Landsbygdskommuner 
nära en större stad 

10,1 7,9 11,8 6,2 

Landsbygdskommuner 
avlägset belägna 

5,9 5,5 7,9 3,4 

Landsbygdskommuner 
mycket avlägset belägna 

0,8 0,8 1,6 0,4 

Besöksnäringen finns i alla typer av kommuner och är spridd över hela landet. 

Kartorna i figur 2 visar antalet sysselsatta (till vänster) och antalet arbetsställen 

(till höger) per kommun i besöksnäringen år 2015. Vid sidan om kommunerna i 

storstadsregionerna är det många landsbygdskommuner som har stor besöks-

näring i absoluta tal, inte minst i fjällvärlden och längs med Norrlandskusten. I 

södra Sverige finns omfattande turism i kustkommunerna och på Gotland men 

här utmärker sig också kommuner med specifika besöksmål, såsom Norrköping 

(Kolmården) och Nybro (Glasriket). 
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Figur 2. Antal sysselsatta och antal arbetsställen inom besöksnäringen 2015 

Även inom besöksnäringen är en stor andel av företag och arbetstillfällen 

koncentrerade till storstadsregionerna. Tabell 3 visar att inom de flesta delar av 

besöksnäringen finns omkring 80 procent av alla arbetstillfällen i storstads-

kommuner eller täta kommuner nära en större stad. Det är främst inom hotell 

och konferens som det även finns många sysselsatta i landsbygdskommuner, 

medan sysselsatta vid mässor och konst- och kulturanläggningar är mycket 

starkt koncentrerade till städer. Trots att en liten andel av alla sysselsatta inom 

besöksnäringen finns utanför städerna kan besöksnäringen stå för en betydande 

andel av alla arbetstillfällen i vissa landsbygder. Vi återkommer till detta i 

följande avsnitt.  
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Tabell 3. Besöksnäringens sysselsättning fördelad över olika kommuntyper, 2015 

 Storstads-
kommun 
(%) 

Täta 
kommuner 
nära en 
större 
stad (%) 

Täta 
kommuner 
avlägset 
belägna (%) 

Landsbygds-
kommuner 
nära en 
större stad 
(%) 

Landsbygds- 
kommuner  
avlägset 
belägna (%) 

Landsbygds- 
kommuner  
mycket 
avlägset 
belägna (%) 

Hotell, konferens, logi 36,93 35,34 7,66 8,16 9,61 2,30 

Restaurang  48,98 36,78 5,09 4,38 4,09 0,68 

Uthyrning 50,52 35,12 4,30 3,47 3,20 3,39 

Researrangörer/mässor 61,92 27,77 3,18 2,88 3,11 1,15 

Konst/artistisk 
verksamhet 

60,10 33,18 2,79 1,86 1,91 0,16 

Museer/parker 46,55 39,40 4,61 3,60 4,83 1,01 

Sport/nöje 31,89 43,93 7,08 7,67 5,81 3,62 

Besöksnäringens tillväxt i olika typer av kommuner 

Detta avsnitt redogör för hur besöksnäringen har utvecklats under perioden 

2010-2015 i olika typer av kommuner. Det syftar till att visa näringens egen 

tillväxt och vilken potential den har att skapa förutsättningar för platsens och 

regionens utveckling.  

Kartorna i figur 3 visar hur antal anställda och antal arbetsställen inom 

besöksnäringen förändrats under perioden 2010-2015. I en stor del av landets 

kommuner har både antal arbetsställen och antal anställda ökat och det är 

framförallt kommuner i inlandet som har haft en stark tillväxt. Kartorna visar 

också att besöksnäringen har vuxit starkt i många kommuner som i dagsläget 

inte är några utpräglade besöksmål, främst i landets södra delar. Detta visar att 

besöksnäringen haft en stark tillväxt på många platser där den ännu är jäm-

förelsevis liten. I besökstäta områden i fjällvärlden har sysselsättningen inom 

besöksnäringen istället minskat. Kartan till vänster i figur 3 indikerar dock att 

det är mycket få platser som haft en minskning i antalet arbetsställen inom 

besöksnäringen. En del av minskningen i antalet sysselsatta kan därför sannolikt 

härledas till effektivare arbetsmetoder och ökad arbetsproduktivitet som 

resulterat i ett minskat behov av arbetskraft. 
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Figur 3. Tillväxt i antal anställda och antal arbetställen 

inom besöksnäringen 2010 – 2015 

Tabell 4 visar besöksnäringens utveckling i olika typer av kommuner. Oavsett 

om man beaktar tillväxt i antal arbetsställen, antal anställda, omsättning eller 

lönesummor har besöksnäringen vuxit starkast i storstadskommuner och i täta 

kommuner nära en större stad. I dessa kommuntyper har besöksnäringens 

omsättning vuxit med omkring 40 procent och lönesummorna med omkring 50 

procent bara över en femårsperiod. Denna utveckling har också gett en stark 

tillväxt i antal arbetsställen och antal anställda. Besöksnäringen har också haft 

en god utveckling i landsbygdskommunerna, särskilt de som ligger nära en 

större stad. I de landsbygdskommuner som är mycket avlägset belägna har 

besöksnäringen haft en något svagare utveckling än i övriga kommuntyper. I 

termer av sysselsättning har det skett en minskning mellan 2010 och 2015 på 

nära 15 procent. Kartorna i figur 3 indikerade att det framförallt är i fjällvärlden 

som sektorn har haft en jämförelsevis svag tillväxt. Man bör emellertid komma 

ihåg att många av dessa kommuner redan har en relativt stor sysselsättning 

inom besöksnäringen. Samtidigt vet vi inte om detta minskade antal sysselsatta 

beror på en ökad produktivitet i befintliga företag eller om företag med sämre 
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konkurrenskraft har lämnat marknaden. Siffrorna i tabell 4 visar att löne-

summorna procentuellt sett har vuxit betydligt mer än vad antalet anställda har 

gjort, vilket indikerar att det varit en god löneutveckling inom besöksnäringen.  

Tabell 4. Besöksnäringens utveckling 2010 – 2015 

 Tillväxt antal 
arbetsställen, % 

Tillväxt antal 
anställda, % 

Tillväxt 
omsättning, %  

Tillväxt 
lönesummor, % 

Storstadskommuner 36,22 21,18 38,62 46,23 

Täta kommuner nära en 
större stad 

27,59 19,46 42,48 52,91 

Täta kommuner, avlägset 
belägna 

18,36 8,67 26,01 30,29 

Landsbygdskommuner 
nära en större stad 

23,69 12,76 26,63 39,55 

Landsbygdskommuner, 
avlägset belägna 

21,08 9,4 31,76 37,42 

Landsbygdskommuner, 
mycket avlägset belägna 

13,49 -14,65 8,18 11,44 

Befolkning, företagande och sysselsättning har utvecklats tämligen olika i de 

sex olika kategorierna av kommuner som behandlas i denna rapport. Denna 

utveckling kan också påverka besöksnäringens förutsättningar för tillväxt. I 

tabell 5 jämförs tillväxten i antal anställda i besöksnäringens tillväxt med 

tillväxten i antal anställda i övriga sektorer i de 6 olika kategorierna av kommu-

ner. Generellt har antalet anställda procentuellt sett ökat mer i besöksnäringen 

än i övriga sektorer i ekonomin och detta gäller för alla kommuntyper utom de 

som är mycket avlägset belägna. I dessa kommuner har sysselsättningen inom 

besöksnäringen minskat. I såväl stadskommuner som i landsbygdskommuner 

har tillväxten i antal anställda varit starkare i besöksnäringen än i övriga 

sektorer. Skillnaden i procentuell tillväxt i antal anställda är emellertid större i 

landsbygdskommuner. I täta kommuner som är avlägset belägna har tillväxten i 

antalet anställda varit ungefär lika stor i besöksnäringen som i övriga sektorer.  
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Tabell 5. Tillväxt i antal anställda inom besöksnäringen i jämförelse med 

övriga sektorer 

 Tillväxt antal anställda 2010 – 2015, % 

 Besöksnäringen Övriga sektorer 

Storstadskommuner 21,18 11,92 

Täta kommuner nära en större stad 19,46 6,83 

Täta kommuner, avlägset belägna 8,67 8,41 

Landsbygdskommuner nära en 
större stad 

12,76 2,74 

Landsbygdskommuner avlägset 
belägna 

9,40 1,06 

Landsbygdskommuner, mycket 
avlägset belägna 

-14,65 0,46 

Besöksnäringens omfattning i den lokala ekonomin 

Inledningsvis i detta kapitel beaktade vi besöksnäringens storlek i absoluta tal. 

För att få en uppfattning om besöksnäringens omfattning i den lokala ekonomin 

måste näringens storlek sättas i relation till antal sysselsatta och antal arbets-

ställen inom andra typer av näringar. Trots att en liten andel av alla sysselsatta 

inom besöksnäringen finns utanför städerna kan besöksnäringen stå för en 

betydande andel av alla arbetstillfällen på vissa platser på landsbygden. Tabell 6 

visar att i de flesta kommuntyper står besöksnäringen för 3-6 procent av total 

sysselsättning. I de mycket avlägset belägna landsbygdskommunerna är andelen 

nästan 11 procent. I denna typ av kommuner är det främst sport- och nöjes-

anläggningar som driver upp andelen sysselsatta inom besöksnäringen och det 

är huvudsakligen landets skidorter som ligger bakom denna observation. En 

relativt stor andel sysselsatta finns också inom restaurangnäringen i de flesta 

typer av kommuner.  
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Tabell 6. Andel (%) av kommuntypens sysselsatta per kommuntyp 2015 

Andel av alla 
sysselsatta 

Storstads-
kommun 
(%) 

Täta 
kommuner 
nära en 
större stad 
(%) 

Täta 
kommuner 
avlägset 
belägna 
(%) 

Landsbygds-
kommuner 
nära en 
större stad 
(%) 

Landsbygds-
kommuner 
avlägset 
belägna (%) 

Landsbygds-
kommuner 
mycket 
avlägset 
belägna (%) 

Andel av alla:  
Hotell, konferens, 
logi 

0,87 0,78 0,95 0,94 1,64 2,72 

Andel av alla:  
Restaurang  

3,12 2,21 1,72 1,38 1,90 2,19 

Andel av alla:  
Uthyrning turist 
och bokning 

0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,20 

Andel av alla:  
Kongresser/mässor 

0,47 0,20 0,13 0,11 0,17 0,44 

Andel av alla:  
Konst/artistisk 
verksamhet 

0,43 0,23 0,11 0,07 0,10 0,06 

Andel av alla:  
Museer/parker 

0,18 0,15 0,10 0,07 0,14 0,20 

Andel av alla:  
Sport/nöje 

0,77 1,01 0,91 0,92 1,03 4,44 

Besöksnäringen 
totalt 

5,90 4,62 3,95 3,51 5,01 10,25 

Besökare attraheras till olika typer av platser, beroende på vilken typ av 

upplevelser som platsen kan erbjuda. I storstäderna finns ett stort utbud av 

kultur, shopping och andra nöjen medan landsbygdskommunerna kan erbjuda 

naturnära rekreation, sporter och friluftsaktiviteter såsom skidåkning, jakt och 

ridning. Olika kommuners förmåga att attrahera besökare och därtill kopplade 

verksamheter kan studeras utifrån lokaliseringskvoter. En lokaliseringskvot 

speglar om näringslivet i en region är mer eller mindre specialiserat inom en 

viss typ av näringsgren än vad som är fallet för riket som helhet. En lokalise-

ringskvot indikerar således i vilken utsträckning en viss typ av ekonomisk 

aktivitet är överrepresenterad på vissa platser, jämfört med genomsnittet i 

landet. Man kan säga att en kommun eller region tycks ha komparativa fördelar 

eftersom näringslivet är relativt sett specialiserat i en viss typ av bransch. Man 

kan då förmoda att dessa regioner har bättre förutsättningar för denna typ av 

verksamhet än den ”genomsnittliga” regionen i Sverige. 
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Kartorna i figur 4 visar lokaliseringskvoter för besöksnäringen beräknat utifrån 

antal sysselsatta (kartan t.v.) och antalet arbetsställen (kartan t.h.). 

Figur 4. Specialisering inom besöksnäringen 

Lokaliseringskvoterna i figur 4 visar att det främst är kommuner i fjällvärlden, 

kommuner längs med kusterna samt Öland och Gotland som har en jämförelse-

vis hög specialisering inom besöksnäringen. Om man beaktar antalet arbets-

ställen snarare än antalet sysselsatta ser man att det finns ett antal kommuner i 

Mälardalen och söder om Stockholm, samt längs med Norrlandskusten som 

också utmärker sig med en relativt stor andel arbetsställen inom besöksnäringen 

i förhållande till andelen arbetsställen inom andra näringar. Sammantaget visar 

figur 4 att det främst är olika typer av landsbygdskommuner som har relativt 

hög specialisering inom besöksnäringen.  
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Vad kännetecknar kommuner med stor besöksnäring?  

Som visades i stycket innan så tycks en viss typ av kommuner ha ett större 

beroende av besöksnäringen än andra. De mest typiska är kanske kommuner i 

fjällvärden såsom Åre och Kiruna men sammanfattningsvis har landsbygds-

kommunerna en hög andel sysselsatta inom besöksnäringen. De mest täta 

kommunerna kan naturligvis också ha starka besöksmål. Det är dock intressant 

att, utifrån ett flertal variabler ta reda på hur vi bäst kan beskriva en kommun 

med stor andel sysselsatta inom besöksnäringen, oavsett om det är en lands-

bygdskommun eller en stadskommun. Finns det några minsta gemensamma 

nämnare som gör att vi kan urskilja några särskilda karaktärsdrag hos 

kommuner med en stor besöksnäring?  

Nedan följer resultatet från en klusteranalys som kan ses som en samman-

fattning av vad som kännetecknar kommuner med relativt stor besöksnäring. 

Genom en klusteranalys (i två steg) kan man se om kommuner är naturligt 

”klustrade” kring ett antal variabler, givet en viss storlek på besöksnäringen. 

Finns det helt enkelt några särskilda karaktärsdrag i kommuner med en stor 

besöksnäring respektive kommuner med en liten besöksnäring?  

De variabler som använts i analysen baseras på befintlig forskningslitteratur 

kring besöksnäringens lokalisering och tillväxt. Denna typ av analys visar 

korrelationer mer än kausalitet men en användning av värden för våra variabler 

(karaktärsdragen) år 2010 och storlek på besöksnäringen 2015 kan ändå ge en 

indikation på hur de kan påverka över tid.  

Storlek på besöksnäringen mäts som andel sysselsatta av den totala syssel-

sättningen i kommunen (2015). De variabler som representerar karaktärsdrag 

som enligt tidigare forskning kan påverka tillväxt av näringen är följande:  

Befolkningsdensitet 

Antalet individer per kvadratkilometer tenderar att vara ett bra mått på grad av 

urbanisering och karaktärsdrag som följer med det, såsom agglomeration av 

företag och det omfattande utbud av varor och tjänster som finns i större städer.  

Andel högutbildade bland arbetsför befolkning 

Utbildningsnivån på en plats karaktäriserar generellt sett platsens möjlighet till 

kompetensförsörjning för industrier med relativt stor efterfrågan på högre 

kunskap. Många landsbygdskommuner har stora problem med vikande befolk-

ningsunderlag och det är särskilt stor sannolikhet att individer med högre 

utbildning flyttar från glesa till täta miljöer (Faggian, McCann, & Sheppard, 

2007; Glaeser & Mare, 2001). Detta kan potentiellt påverka hur besöksnäringen 

växer på en plats.  

Andel arbetslösa bland arbetsför befolkning  

Vissa studier menar att besöksnäringen är en viktig jobbmotor i den svenska 

ekonomin. Sedan 2007 har 20 procent av sysselsättningstillväxten skett inom 
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besöksnäringen. Många av de nya jobben inom besöksnäringen är jobb utan 

trösklar i termer av exempelvis utbildning och språk, vilket gör att många 

lågutbildade, nyanlända och unga får jobb inom besöksnäringen.  

Andel friluftsliv  

En attraktionskraft för besökare är närhet till naturen. Därför inkluderas en 

variabel som mäter kommunens andel av area som täcks av områden för 

friluftsliv såsom rekreationsområden, skogar, kulturella områden och andra 

områden med naturvärden. I bilaga 2 visas hur dessa områden fördelar sig över 

Sveriges kommuner.  

Näringslivets variation 

Storleken på besöksnäringen kan potentiellt vara relaterad till näringslivets 

struktur, vilket också kan benämnas som mångfald. Högre mångfald är ofta 

relaterad till tätare miljöer men även stark innovationskraft (Backman et al., 

2014 ). Denna typ av mångfald kan beskrivas som kognitiv närhet och kan 

enkelt definieras som antalet företag i samma näringsgren. Detta är dock inte 

tillräckligt utan man bör skilja mellan en besläktad diversitet som är mångfald 

inom näringsgrenar, och obesläktad diversitet som är mångfald mellan 

näringsgrenar. Se bilaga 3 för mer utförlig beskrivning.  

Om vi tittar på tabell 7 så visar klusteranalysen att det finns fyra kluster av 

kommuner: 

Kluster 1 

Detta tycks vara kommuner med en relativt låg andel av kommunens sysselsatta 

som arbetar inom besöksnäringen. Dessa kommuner har även en relativt låg 

andel högutbildade och en hög andel arbetslösa. Befolkningstätheten är låg och 

mångfalden är relativt liten. Det är också tydligt att dessa kommuner inte karak-

täriseras av stora naturvärden. I figur 5 nedan visas de som blå kommuner.  

Kluster 2 

Detta tenderar att vara kommuner med medelstor till hög andel sysselsatta inom 

besöksnäringen. Samtidigt har de en relativt hög andel högutbildade och låg 

arbetslöshet. De har en låg befolkningstäthet vilket indikerar att de kan kate-

goriseras som landsbygdskommuner och de är även kommuner med relativt 

stora andelar friluftsliv. I figur 5 är de markerade som röda kommuner och vi 

ser att det främst är kommuner i och omkring den svenska fjällkedjan, samt 

kommuner längs med kuster eller nära någon av de större sjöarna.  

Kluster 3 

Den tredje gruppen av kommuner har en medelstor andel sysselsatta inom 

besöksnäringen och har en något högre befolkningstäthet än de i kluster 2. De 

har en likartad utbildningsnivå men däremot en något högre arbetslöshet. 

Industristrukturen är ur alla perspektiv mer varierad än kluster 2 och kan anses 

ha en något mindre andel friluftsliv, även om den är relativt hög i jämförelse 
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med kluster 1. Kommunerna i kluster 3 är markerade som gula i figur 5 och har 

inte en lika tydlig fördelning över landet som kommuner i kluster 2. Relativt 

många ligger dock längs med havskusterna och nära andra större vatten.  

Kluster 4 

Dessa kommuner har högst utbildningsnivåer, låg arbetslöshet och den högsta 

befolkningsdensiteten. De har en medel-hög andel friluftsliv och relativt hög 

mångfald i sitt näringsliv. I figur 5 är dessa kommuner gröna och det är tydligt 

att dessa kommuner är mindre med avseende på den geografiska storleken och 

lokaliserade i, eller i anslutning till, våra tre storstadskommuner.  

Tabell 7. Klusteranalys 

 Typ av 
kommuner 

Kluster 1 

Typ av 
kommuner 

Kluster 2 

Typ av 
kommuner 

Kluster 3 

Typ av 
kommuner 

Kluster 4 

Funktionsvariabler 2010     

Andel högutbildade 20–64  Låg Medel-hög Medel-hög Hög 

Andel arbetslösa 20–64 Hög Låg Medel-hög Låg 

Befolkningsdensitet Låg Låg Låg-medel Hög 

Andel rikt friluftsliv Låg Hög Medel-hög Medel-låg 

Besläktad diversitet (industrier) Låg Låg Hög Hög 

Obesläktad diversitet (industrier) Låg Medel Hög Medel-hög 

Utvärderingsvariabel 2015     

Andel anställda inom besöksnäringen  Låg Medel-hög Medel Medel 



Besöksnäring i städer och på landsbygd 27 

 
Figur 5. Kluster av Sveriges kommuner (relaterad till tabell 7) 

Sammanfattningsvis tycks det vara så att de kommuner som har lägst andel 

besöksnäring också minskar i termer av befolkning och företagande. De har 

därmed karaktärsdrag som kan anses vara mer ”urbana” som exempelvis täta 

miljöer och stor industrimångfald. Men de tycks inte heller ha områden med 

större riksfriluftsliv vilket kanske har hindrat en mer naturlig tillväxt av en 

besöksnäring på platsen. Sammantaget innebär detta möjligtvis att de inte har en 

självklar plats som ”besökskommun” såsom exempelvis majoriteten av kommu-

ner i fjällkedjan eller längs med kusterna. Den grupp av kommuner som har 

högst andel sysselsatta inom besöksnäringen tycks också vara landsbygds-

kommuner med just stora naturvärden.  



Besöksnäring i städer och på landsbygd 28 

Besöksnäringens bidrag till lokal köpkraft 

Besöksnäringen bidrar till den lokala ekonomin genom att attrahera besökare 

som spenderar pengar på platsen. Besökare skapar efterfrågan på varor och 

tjänster, vilka ofta även är efterfrågade av den lokala befolkningen. På så vis 

bidrar besöksnäringen till den lokala köpkraften. Detta kan vara särskilt 

betydelsefullt för den lokala utvecklingen på platser där den bofasta befolk-

ningen inte räcker till för att ge det marknadsunderlag som krävs för att ett 

utbud av varor och tjänster ska växa fram. Ett brett utbud av varor och tjänster 

betraktas som en av de viktigaste faktorerna för att skapa attraktiva platser, både 

för boende och för rekreation.  

Tillväxtverket gör återkommande undersökningar av utländska turisters 

konsumtionsmönster vid besök i Sverige. Vid den senaste undersökningen som 

genomfördes 2014 kom man fram till att en utländsk turist i genomsnitt spende-

rar nästan 1100 kr per dag på boende, restaurangbesök, shopping och andra 

upplevelser (Tillväxtverket 2015). Besökskonsumtionen uppgick till totalt ca 

280 miljarder kronor år 2015 och av dessa stod utländska besökare för ca 112 

miljarder (Tillväxtverket 2016). Denna konsumtion kan ha stor betydelse för att 

skapa en lokal köpkraft, särskilt på platser med liten bofast befolkning. På 

sådana platser kan besöksnäringen vara central för att skapa marknadspotential 

för andra typer av varor samt befolkningsunderlag för privat och offentlig 

service.  

Ett sätt att undersöka i vilken utsträckning besökare bidrar till det lokala utbudet 

av varor är att studera hur antalet sysselsatta per invånare i detaljhandeln 

varierar mellan kommuner. Detaljhandeln är starkt koncentrerad till orter med 

stort invånarantal och mycket inpendlare, dvs. orter med stor dagbefolkning. 

Kartan i figur 6 visar hur antalet sysselsatta inom detaljhandeln per dagbefolk-

ning varierar mellan svenska kommuner. Man kan konstatera att det är många 

kommuner i fjällvärlden och längs med kusterna som har ett betydligt högre 

antal sysselsatta i detaljhandeln per dagbefolkning än merparten av övriga 

kommuner med motsvarande invånarantal.9 Bland dessa är flertalet kommuner 

med relativt sett stor besöksnäring (jfr kartorna i figur 2 och 4).  

                                                      
9 Dagbefolkning är den befolkning som är sysselsatt i kommunen. Nattbefolkning är den 

befolkning som har sitt boende i kommunen (är folkbokförda i kommunen).  
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Figur 6. Antal sysselsatta i detaljhandeln per dagbefolkning, 2015  

Tabell 8 specificerar vilka kommuner som ligger högst och här är det 

anmärkningsvärt att flera landsbygdskommuner finns bland de 10 kommuner i 

landet som har högst antal sysselsatta i detaljhandeln per dagbefolkning. Allra 

högst ligger Strömstad vilket förklaras av den omfattande gränshandeln till 

besökare från Norge. Gränshandeln är också betydande i flera andra kommuner 

längs norska gränsen, exempelvis i Eda och Årjäng som också finns med i 

tabellen över de 10 kommuner med störst antal sysselsatta i detaljhandeln per 

dagbefolkning.  

Just norska turister tillhör den grupp av utländska besökare som spenderar allra 

mest pengar på inköp av varor när de besöker Sverige (Tillväxtverket, 2015). 

Tabell 8 indikerar att det på vissa platser är handeln i sig som drar besökare 

medan det på andra platser är sannolikt att handeln växer för att besökare 

attraheras av platsen av andra skäl. Detta är sannolikt fallet på platser som 

Leksand och Skara dit besökare i första hand lockas tack vare andra typer av 

upplevelser än shopping men som ändå konsumerar andra typer av tjänster och 

varor på platsen. Detta illustreras också i figur 6 där ett antal kommuner som 
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har starka besöksmål också har en större detaljhandel än vad som motiveras av 

den lokala befolkningens efterfrågan, såsom Nybro, Kalmar, Gotland m.fl.  

Tabell 8. Topp tio kommuner – detaljhandel (antal sysselsatta i SNI 47) per 

dagbefolkning 2015 

Kommun  Kommuntyp Detaljhandel  
per dagbefolkning 
(kvot) 

Strömstad Täta kommuner avlägset belägna 0,265 

Eda Landsbygdskommuner avlägset belägna 0,228 

Leksand Landsbygdskommuner nära en större stad 0,168 

Årjäng Landsbygdskommuner avlägset belägna 0,144 

Haparanda Täta kommuner avlägset belägna 0,135 

Åstorp Täta kommuner nära en större stad 0,115 

Skara Täta kommuner avlägset belägna 0,114 

Järfälla Storstadskommuner 0,112 

Kävlinge Täta kommuner nära en större stad 0,110 

Burlöv Storstadskommuner 0,107 

Att besöksnäringen skapar förutsättningar för en stor detaljhandel på vissa 

platser indikerar att näringen har potential att skapa marknadsunderlag också för 

andra näringar. Därför ägnas följande avsnitt åt att undersöka hur besöks-

näringens tillväxt korrelerar med tillväxten i andra näringar.  

Hur samvarierar besöksnäringens tillväxt med tillväxt i andra 
branscher?  

I tidigare avsnitt presenterades besöksnäringens fördelning över industrier och 

kommuntyper. Besöksnäringen tycks, föga förvånande, vara lokaliserad på 

platser med höga naturvärden samt i de större städerna. Kommuner som har 

särskilt stora utmaningar med exempelvis minskande befolkning och liten 

företagstillväxt tycks också ha svårt att ta marknadsandelar inom besöks-

näringen.10 Ur detta perspektiv är det intressant att undersöka om det finns 

samband mellan besöksnäringens utveckling och utveckling i andra näringar. 

Ett sådant samband kan vara en följd av att företag köper varor och tjänster av 

varandra men kan också vara direkt kopplat till att besökare efterfrågar olika 

typer av varor och tjänster på den lokala marknaden. I det fall det skapas tillväxt 

                                                      
10 Se slutbetänkandet från den parlamentariska landsbygdskommittén För Sveriges landsbygder – 

en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd, (SOU 2017:01) 
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i andra näringar till följd av besöksnäringens utveckling kan man tala om någon 

form av tillväxtskapande samlokalisering, vilket ger en bredare indikation på 

besöksnäringens förmåga att bidra till lokal utveckling än när enbart besöks-

näringens egna tillväxtmönster studeras.  

Tabell 9 ger en övergripande bild av hur utvecklingen ser ut i besöksnäringen 

jämfört med övriga sektorer i ekonomin i Sveriges 290 kommuner. Den övre 

vänstra resultatrutan i tabellen visar att det i 34 kommuner sker en tillbakagång 

av antalet anställda inom besöksnäringen samtidigt som det sker en minskning i 

resterande delar av det lokala näringslivet. Om vi ser på den övre högra rutan 

ser vi att 24 kommuner har haft en krympande besöksnäring samtidigt som det 

är en hög tillväxttakt av antalet anställda i resten av näringslivet. Vi ser även att 

16 kommuner upplever en hög tillväxttakt inom såväl besöksnäringen som 

resten av näringslivet.  

Tabell 9. Tillväxttakt 2010–2015, antalet anställda i besöksnäringen respektive 

resten av ekonomin 

 

Tillväxt anställda resten av ekonomin Total 

Neg Låg Med Hög  

Tillväxt anställda 
besöksnäringen 

Neg 34 12 15 24 85 

Låg 18 20 16 9 63 

Med 18 10 20 22 70 

Hög 23 16 17 16 72 

Total 93 58 68 71 290 

Sambanden i tabell 9 är inte särskilt tydliga och inte statistiskt säkerställda 

varför det finns anledning att studera detta närmare. Tabell 10 ger däremot en 

mer detaljerad bild över olika branschers tillväxt i stadskommuner respektive 

landsbygdskommuner 2010-2015. Horisontellt visas tillväxt i landsbygds-

kommuner och vertikalt visas detsamma för stadskommuner.  

Tabell 10 visar att många branscher följer samma utveckling oavsett lokalise-

ring. Detta är ett mönster som gäller för de branscher som är inne i en stark 

tillväxtfas liksom för näringar som befinner sig i en fas med nedgång. Branscher 

som växer starkt i sysselsättning finns i hög grad inom tjänstesektorer så som 

dataprogrammering, personalbemanning, konsultverksamheter och finansiella 

tjänster. Dessa växer oavsett plats men möjligtvis något starkare i städer.  

Det finns dock några verksamheter som har vuxit starkare i landsbygdskommu-

ner än i stadskommuner. Dessa återfinns främst inom dryckesproduktion men 

delvis även inom delar av restaurangverksamheten. Om vi fokuserar på besöks-

näringen ser vi att den har en medelstark tillväxt i landsbygdskommunerna 

medan den är starkt växande i stadskommuner. 
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Tabell 10. Tillväxt antalet anställda mellan 2010 och 2015 i stad och på landsbygd 

  
LANDSBYGD 

  Stark Medel Liten Krympande 

S
T

A
D

  

Stark *Arbetsförmedling, bemanning och 
andra personalrelaterade tjänster 

*Arkitekt- och teknisk konsult-
verksamhet.; teknisk provning och 
analys 

*Verksamhet som utövas av 
huvudkontor; konsulttjänster till 
företag 

*Stödtjänster till finansiella tjänster 
och försäkring 

*Övriga inom sport-, fritids- och 
nöjesverksamhet  

*Fiske och vattenbruk 

*Utvinning av metallmalmer 

*Service till utvinning 

*Landtransport; transport i 
rörsystem 

*Specialiserad bygg- och 
anläggningsverksamhet 

*Dataprogrammering, 
datakonsultverksamhet o.d. 

*Fastighetsverksamhet 

*Juridisk och ekon. konsultverks. 

*Annan verks. inom juridik, 
ekonomi, vetenskap och teknik  

*Veterinärverksamhet 

*Öppna sociala insatser 

*Avloppsrening 

*Avfallshantering; återvinning 

*Andra konsumenttjänster 

*Övrig konstnärlig och kulturell 
verks. samt underhållningsverks. 

 

*BESÖKSNÄRING 

*Informationstjänster *Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och 
läkemedel 

Medel *Film-, video- och TV-
programverks., ljudinspelningar och 
fonogramutgivning 

*Fastighetsservice samt skötsel och 
underhåll av grönytor 

*Tobakstillverkning 

*Uthyrning och leasing 

*Säkerhets- och bevakningsverks. 

*Vård och omsorg med boende 

*Jordbruk och jakt samt service i 
anslutning härtill 

*Byggande av hus 

*Handel samt reparation av 
motorfordon och motorcyklar 

*Detaljhandel utom med 
motorfordon och motorcyklar 

*Film-, video- och TV-program-
verks., ljudinspelningar och 
fonogramutgivning 

*Utbildning *Finansiella tjänster exkl. försäkring & 
pensionsfondsverksamhet 

*Spel- och vadhållningsverksamhet 

*Tillverkning av kläder 

*Vattenförsörjning 

*Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 

Liten    *Hälso- och sjukvård 

*Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade 
petroleumprodukter 

*Tillverkning av andra transportmedel 

*Sjötransport 

*Intressebevakning; religiös verksamhet 

Krympande *Framställning av drycker 

*Tillverkning av motorfordon, 
släpfordon och påhängsvagnar 

*Skogsbruk 

*Tillverkning av andra icke-
metalliska mineraliska produkter 

*Försörjning av el, gas, värme och 
kyla 

* Övriga inom 
Restaurang-, 
catering och 
barverksamhet 

*Vetenskaplig 
forskning och 
utveckling 

*Stål- och 
metallframställning 

*Tillverkning av 
metallvaror utom 
maskiner och 
apparater 

*Förlagsverksamhet 

*Telekommunikation 

*Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverks. 
utom obligatorisk socialförsäkring 

*Reklam och marknadsundersökning 

*Kontorstjänster och andra företagstjänster 

*Övriga inom resebyrå- och researrangörsverks. och 
andra resetjänster och relaterade tjänster 

*Annan utvinning av mineral 

*Livsmedelsframställning 

*Textilvarutillverkning  

*Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 

*Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. 
utom möbler 

*Pappers- och pappersvarutillverkning  

*Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 

*Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 

*Tillverkning av gummi- och plastvaror 

*Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 

*Tillverkning av elapparatur 

*Tillverkning av övriga maskiner 

*Tillverkning av möbler 

*Annan tillverkning 

*Anläggningsarbeten 

*Lufttransport 

*Post- och kurirverksamhet 

*Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga 
artiklar 
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En fortsättning på denna mer detaljerade analys finns nedan. Tabellerna 11 till 

15 visar samband mellan tillväxt i besöksnäringen och i övriga näringar som är 

statistiskt säkerställda. En positiv korrelation mellan besöksnäringen och annan 

industri innebär att båda dessa industrier växer samtidigt. Om korrelationen 

istället är negativ sker tillväxt av besöksnäringen samtidigt som övrig industri 

krymper. Det är viktigt att framhålla att man inte kan dra slutsatser huruvida de 

bådas tillväxt drivs av samma faktorer eller om orsakssambandens riktning.  

Tabell 11 visar en översikt av korrelationer i kommuner som kategoriseras som 

stad (ljust grå) respektive landsbygd (mörkt grå). Först visas kolumnerna med 

industrikod (SNI 2007) samt beteckning. Därefter följer en kolumn som visar 

om det är en signifikant positiv relation till besöksnäringens tillväxt eller om 

den är signifikant negativ. I stadskommuner tycks det vara en rad näringar som 

växer på platser där även besöksnäringen växer. Enbart genom att studera detta 

kan vissa av dessa näringar sägas vara typiska för tätare platser med relativt god 

befolknings- och näringslivstillväxt. En sådan bransch är exempelvis de finan-

siella tjänsterna och viss typ av offentlig service. Vi ser även att de branscher 

som räknas till industrin för researrangemang (utöver den del av SNI 79 som 

ingår i besöksnäringen) också har stark tillväxt på dessa platser.  

Tabell 11.  Signifikanta korrelationer ”tillväxt i besöksnäringen 2010–2015” och ”tillväxt i andra 

industrier 2010–2015”: Stad respektive landsbygd (sig.). Signifikansnivåer: *** 0,001; ** 0,05; 

*0;01 

STAD LANDSBYGD 

SNI 2 Industri Positiv 
korr.  

Negativ 
korr. 

SNI 2 Industri Positiv 
korr.  

Negativ 
korr. 

64 
 

Finansiella tjänster utom 
försäkring och pensions-
fondverksamhet 

0,175** 
(0,045) 

 Övr 56 

Övriga inom 
restaurang-, 
catering och 
barverksamhet 

0,236** 
(0,038) 

 

Övr 79 

Övriga inom resebyrå- och 
researrangörsverksamhet 
och andra resetjänster och 
relaterade tjänster 

0,393*** 
(0.000) 

 75 
Veterinär-
verksamhet 
 

0,213** 
(0,040) 

 

84 
Offentlig förvaltning och 
försvar; obligatorisk 
socialförsäkring 

0,303*** 
(0.000) 

     

88 Öppna sociala insatser 
0,185** 
(0,034) 

     

50 Sjötransport 
0,313** 
(0,012) 

     

12 Tobakstillverkning  
-0,951** 
(0,049) 

    

35 
Försörjning av el, gas, 
värme och kyla 

 
-0,203** 
(0,029) 

    

45 
Handel samt reparation av 
motorfordon och 
motorcyklar 

 
0.218** 
(0,012) 

    

68 Fastighetsverksamhet  
-0,287*** 
(0001) 
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Tabell 11 indikerar att det på landsbygden enbart är två branscher som tycks ha 

en statistiskt säkerställd positiv korrelation med tillväxten i besöksnäringen. 

Dessa verkar i hög grad vara näringar som erbjuder tjänster som är komplement 

till de tjänster som i denna studie räknas in i besöksnäringen.  

Tabell 12 har samma upplägg som tabell 11 men enbart för de kommuner som 

räknas som storstadskommuner. Tre näringar är positivt korrelerade med till-

växt inom besöksnäringen mellan 2010 och 2015 vilket följer vad som kunde 

utläsas i tabell 11. För den negativa korrelationen ser vi exempelvis jordbruk 

och jakt. Det kan tyckas intressant att övriga delar av sport-, fritids- och nöjes-

verksamhet (utöver det som ingår i besöksnäringen) inte växer i korrelation med 

besöksnäringen. Det kan helt enkelt vara så att den delen av industrin ses som 

långt bort från det som räknas som besöksnäring, vilket därmed naturligtvis ger 

denna ”icke-relation”.  

Tabell 12. Signifikanta korrelationer ”tillväxt i besöksnäringen 2010–2015” och 

”tillväxt i andra industrier 2010–2015”: Storstadskommuner (sig.) Signifikansnivåer: 

*** 0,001; ** 0,05; *0.01 

STORSTADSKOMMUNER 

SNI 2 Industri 
Positiv 
korr. 

Negativ 
korr. 

Övr 79 
Övriga inom resebyrå- och researrangörs-
verksamhet och andra resetjänster och 
relaterade tjänster 

0,527** 
(0,005) 

 

84 
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 
socialförsäkring 

0,528** 
(0,003) 

 

33 
Reparation och installation av maskiner och 
apparater 

0,371** 
(0,048) 

 

1 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill  
-0,513** 
(0,004) 

51 Lufttransport  
-0,776** 
(0,014) 

Övr 93 Övriga inom sport-, fritids- och nöjesverksamhet  
-0,398** 
(0,049) 

Tabell 13 visar positiva och negativa korrelationer mellan besöksnäringen och 

andra industrier för kommuner kategoriserade som ”täta kommuner nära en 

större stad”. De positiva sambanden liknar till stor del de för storstadskommu-

ner. Det finns emellertid betydligt fler branscher i denna typ av kommuner som 

är negativt korrelerade med besöksnäringens tillväxt. De negativa sambanden 

tycks vara starkt kopplade till någon form av tillverkningsindustri såsom textil 

och papper. De kommuner som ingår i denna grupp har också ofta en stor ut-

pendling (se t.ex. SOU 2017:01) in till storstadsområdena och har därmed en 

relativt stor nattbefolkning i förhållande till dagbefolkning.  
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Tabell 13. Signifikanta korrelationer ”tillväxt i besöksnäringen 2010–2015” och ”tillväxt i andra 

industrier 2010–2015”: Täta kommuner nära större stad (sig.) Signifikansnivåer: *** 0,001; ** 

0,05; *0,01; 

TÄTA KOMMUNER NÄRA STÖRRE STAD 

SNI 2 Industri Positiv korr.  Negativ korr. 

64 
 

Finansiella tjänster utom försäkring och 
pensionsfondsverksamhet 

0,268** 
(0,006) 

 

Övr 79 

Övriga inom resebyrå- och 

researrangörsverksamhet och andra 
resetjänster och relaterade tjänster 

0,248** 
(0,025) 

 

88 Öppna sociala insatser 
0,222** 
(0,025) 

 

68 Fastighetsverksamhet  
-0,336*** 
(0,001) 

62 
Dataprogrammering, 
datakonsultverksamhet o.d. 

 
-0,338** 
(0,004) 

13 Textilvarutillverkning  
-0,253** 
(0,045) 

17 Pappers- och pappersvarutillverkning  
-0,338** 
(0,010) 

35 Försörjning av el, gas, värme och kyla  
-0,207** 
(0,045) 

45 
Handel samt reparation av motorfordon 
och motorcyklar 

 
-0,256** 
(0,009) 

Tabell 14 visar samma typ av korrelationer som föregående tabeller men enbart 

för kommuner kategoriserade som stadsnära landsbygd. Det är enbart positiva 

korrelationer som är statistiskt säkerställda i denna typ av kommun. Parti- och 

provisionshandel tycks vara en näring som växer ”tillsammans med” besöks-

näringen. I denna bransch ingår exempelvis partihandel med livsmedel, drycker 

och tobak samt partihandel med hushållsvaror. Detta är en bransch som drivs av 

aktörer mellan tillverkningsindustrin och detaljhandeln och omfattar därmed 

inte handel till enskilda konsumenter. Däremot kan inriktningen mot livsmedel 

inom denna industri vara en del av livsmedelskedjan och lokal produktion av 

mat. Detta borde dock ha visats genom ett positivt samband med livsmedels-

industrin, vilket alltså inte är fallet. Tidigare studier av svenska förhållanden har 

dock påvisat ett positivt samband mellan turism och småskalig livsmedels-

förädling, dvs. den del av livsmedelsindustrin som utgörs av företag med färre 

än 10 anställda (Johansson och Pettersson, 2015; Johansson, Norman och 

Norrman, 2010). 
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Tabell 14. Signifikanta korrelationer ”tillväxt i besöksnäringen 2010–2015” och 

”tillväxt i andra industrier 2010-2015”: Stadsnära landsbygd (sig.) Signifikansnivåer: 

*** 0,001; ** 0,05; *0,01 

STADSNÄRA LANDSBYGD 

SNI 2 Industri Positiv korr.  Negativ korr. 

75 Veterinärverksamhet 
0,416** 
(0,004) 

 

35 
Försörjning av el, gas, värme 
och kyla 

0,503*** 
(0,000) 

 

46 
Parti- och provisionshandel 
utom med motorfordon 

0,256** 
(0,026) 

 

52 
Magasinering och stödtjänster 
till transport 

0,258** 
(0,046) 

 

Tabell 15 är motsvarande presentation som tidigare men med fokus på de allra 

glesaste landsbygdskommunerna. På grund av för få observationer har två 

kommuntyper slagits samman (landsbygdskommuner avlägset belägna och 

landsbygdskommuner mycket avlägset belägna). Tabellen ger inte någon tydlig 

indikation på en direkt relation till besöksnäringens tillväxt.  

Tabell 15 Signifikanta korrelationer ”tillväxt i besöksnäringen 2010-2015” och 

”tillväxt i andra industrier 2010-2015”: Avlägsen landsbygd (sig.) Signifikansnivåer: 

*** 0,001; ** 0,05; *0,01 

AVLÄGSEN LANDSBYGD 

SNI 2 Industri Positiv korr.  Negativ korr. 

26 
Tillverkning av datorer, 
elektronikvaror och optik 

0,488*** 
(0,000) 

 

37 Avloppsrening 
0,264** 
(0,035) 

 

  



Besöksnäring i städer och på landsbygd 37 

Sammanfattande slutsatser  

Denna rapport ger en beskrivning av besöksnäringens utveckling i olika typer 

av kommuner i Sverige under perioden 2010 till 2015. Ambitionen är att belysa 

hur utvecklingen varierar mellan kommuner med olika karaktärsdrag. Samtidigt 

ges en bild av hur denna utveckling är korrelerad med utvecklingen i det övriga 

näringslivet och hur besöksnäringen potentiellt kan bidra till lokal utveckling. 

Studien baseras huvudsakligen på statistik från SCB om antal anställda och 

antal arbetsställen inom olika näringsgrenar på kommunnivå. Det är viktigt att 

poängtera att rapporten endast undersöker om det finns statistiskt säkerställda 

samband men inte riktningen för dessa samband. Detta innebär att man inte kan 

dra några säkra slutsatser om vad som orsakar vad. Tillsammans med tidigare 

forskning, ger denna rapport ändå en god bild av besöksnäringens utveckling 

som kan sammanfattas i följande slutsatser:  

Besöksnäringen växer mest i storstadskommuner men har större 
betydelse för den lokala ekonomin i landsbygdskommuner 

Om vi ser till samtliga sysselsatta inom besöksnäringen i Sverige så finns 

merparten i storstäder samt på platser med stora naturvärden där det finns stora 

möjligheter till friluftsliv och friluftssporter. Kommuner som har stark specia-

lisering inom besöksnäringen (mätt genom lokaliseringskvoter) är främst lands-

bygdskommuner i fjällvärlden samt längs med kusterna. Statistiken visar också 

att landsbygdskommuner som är mycket avlägset belägna är den kommuntyp 

som är mest beroende av besöksnäringen för lokal sysselsättning. Omkring 10 

procent av befolkningen i arbetsför ålder är sysselsatt inom näringen i denna typ 

av kommuner, vilket ska jämföras med 6 procent i storstadskommuner och 3,5 

procent i landsbygdskommuner nära en större stad.  

Mat driver besöksnäringens positiva utveckling 

Närmare hälften av alla anställda inom besöksnäringen (så som den definieras i 

denna rapport) i Sverige finns inom restaurangnäringen. De flesta av dessa är 

anställda i storstadskommuner och den direkt matrelaterade delen av besöks-

näringen (restaurang) är mycket liten i landsbygdskommuner mycket avlägset 

belägna. I dessa kommuner är istället uthyrning och sport och nöje de största 

grenarna inom besöksnäringen.  

I vissa kommuner minskar sysselsättningen inom besöksnäringen men 
antal arbetsställen är i de flesta kommuner oförändrat 

I en stor del av landets kommuner har både antal arbetsställen och antal 

anställda ökat och det är framförallt kommuner i inlandet som har haft en stark 

tillväxt. I besökstäta områden i fjällvärlden har sysselsättningen inom besöks-

näringen dock minskat. Det är emellertid få kommuner som haft en minskning i 

antalet arbetsställen inom besöksnäringen. En del av minskningen i antalet 
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sysselsatta kan därför sannolikt härledas till effektivare arbetsmetoder och ökad 

arbetsproduktivitet som resulterat i ett minskat behov av arbetskraft. 

Sysselsättningen inom besöksnäringen har vuxit mer än genomsnittet för 
övriga sektorer i ekonomin i de flesta kommuntyper 

Relativt många kommuner har tappat i termer av antalet sysselsatta mellan 2010 

och 2015. Tillväxten i antalet anställda har generellt varit störst i storstads-

kommuner. Generellt har antalet anställda procentuellt sett ökat mer i besöks-

näringen än i övriga sektorer i ekonomin och detta gäller för alla kommuntyper 

utom de landsbygdskommuner som är mycket avlägset belägna. I dessa 

kommuner har sysselsättningen inom besöksnäringen minskat medan syssel-

sättningen ökat något i den övriga ekonomin.  

Närheten till städer är positivt för besöksnäringen  

De landsbygdskommuner som ligger närmare en större stad har haft en större 

tillväxt inom besöksnäringen än de glesare kommunerna som ligger längre ifrån 

tätare kommuner. Detta följer utvecklingen i många andra delar av samhället 

såsom övrig näringslivstillväxt och förnyelse, befolkningstillväxt och tillväxt i 

andel högutbildade. Dessa är faktorer där de allra glesaste kommunerna långt 

ifrån en större arbetsmarknad har stora utmaningar.  

Detaljhandeln växer med besöksnäringen 

På mer detaljerad nivå är sambanden mellan tillväxt i besöksnäringen och 

tillväxt i övrigt näringsliv inte särskilt tydliga. På landsbygden tycks det dock 

vara näringar som erbjuder tjänster som är komplement till turismrelaterade 

som är positivt korrelerade med tillväxt i besöksnäringen. Även om det inte 

visar sig i en närmare granskning av de direkta sambanden så kan man ändå 

konstatera att detaljhandeln är särskilt väl utbyggd i kommuner som också har 

en relativt stor besöksnäring. I sådana kommuner har den lokala befolkningen 

ett betydligt större utbud av varor och tjänster än i kommuner med motsvarande 

folkmängd som saknar en stark besöksnäring. 

Besöksnäringen kan inte ensam lyfta en kommun  

De mer detaljerade tillväxtsambanden mellan besöksnäringen och övrigt 

näringsliv är inte tydliga. Det kan dock konstateras att besöksnäringen främst 

växer på platser som växer i övrigt. Ett försök att gruppera kommuner efter 

karaktärsdrag och deras beroende av besöksnäringen tyder på att de kommuner 

som har lägst andel besöksnäring även saknar andra faktorer som kännetecknar 

platser som växer i termer av befolkning och företagande. Den översiktliga 

bilden är att besöksnäringen antingen växer i kommuner med ett växande 

näringsliv, alternativt krymper i kommuner med ett växande näringsliv. Det är 

relativt få kommuner som har en växande besöksnäring och ett näringsliv som i 

övrigt krymper. Det ger en bild av att besöksnäringen kan skapa en positiv 

utveckling på enskilda platser men att den oftast inte är tillräckligt stor för att 
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ensam kunna vända en negativ utveckling i en kommun. Det finns exempel då 

denna mer generella bild möjligtvis inte stämmer, såsom i Åre. Detta är därför 

en kommun som kan lyftas som ett gott exempel. 

Naturvärden måste kombineras med gott entreprenörskap  

Denna studie visar att det främst är större städer, med ett större och mer varierat 

näringsliv, som även har en växande besöksnäring. Städernas attribut och 

mångfald lockar turister. Samtidigt bör det poängteras att de svenska storstads-

områdena också karaktäriseras av höga naturvärden. Man kan också förmoda att 

marginalnyttan av extra naturvärden i Sverige på många platser är relativt låg 

eftersom natursköna områden i stort sett finns ”i överflöd” i hela landet. Detta 

resonemang förstärks av att områden med hög specialiseringsgrad inom besöks-

näringen huvudsakligen återfinns på platser där naturvärdena är mer ”extrema” 

(t.ex. fjäll och hav). På sådana platser, som ofta ligger tämligen avlägset från 

storstadsområdena, har man lyckats kapitalisera dessa naturvärden gentemot 

besökare. Detta kräver dock att kreativa entreprenörer tillhandahåller tjänster 

som tillgängliggör dessa naturvärden för en bred grupp av tillresande. Det finns 

sannolikt potential att utveckla naturbaserad turism på många fler platser i 

Sverige, men för detta krävs kreativitet och gott entreprenörskap som kan 

använda naturmiljöer för att skapa unika upplevelser. 

Tillväxt i besöksnäring kräver god tillgänglighet  

Nyttjande av exempelvis naturvärden för besöksnäringen kräver inte enbart gott 

entreprenörskap och god företagarmiljö. Det tycks vara mycket god tillväxt för 

besöksnäringen i kommuner som kategoriseras som städer men även i de lands-

bygdskommuner som ligger i omlandet kring dessa städer. Dessa platser har 

därmed en stor efterfrågan vilket också indikerar betydelsen av en god tillgäng-

lighet, dvs. god transportinfrastruktur. Detta är ett dilemma för de landsbygds-

kommuner som kategoriseras som avlägset belägna. Detta eftersom det mycket 

väl kan finnas naturvärden och förädlade tjänster kring detta men att marknads-

potentialen är liten på grund av sämre tillgänglighet.  

Fortsatta studier 

Denna rapport visar på ett antal statistiskt säkerställda korrelationer mellan 

besöksnäringens tillväxt och utveckling av andra näringar i den lokala 

ekonomin. Dessa korrelationer visar emellertid bara att det finns ett samband, 

inte riktningen på detta samband. Detta betyder att man inte kan säga vad som 

orsakar vad. För fördjupade insikter om och hur besöksnäringen kan bidra till 

lokal utveckling på olika typer av platser krävs mer kvantitativa analyser. I den 

forskning som hittills har bedrivits med fokus på besöksnäringens roll i lokal 

utveckling finns också ett antal kunskapsluckor. Det behövs främst fler detal-

jerade analyser men med data och metoder som ger generaliserbara slutsatser. 

Det är enbart ett fåtal studier som har lyckats kvantifiera effekter på lokal och 

regional nivå och som identifierar vilka faktorer som avgör styrkan i dessa 

effekter. Få studier lyckas kvantifiera de samhällsekonomiska effekter som 
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kommer med en växande respektive krympande besöksnäring. Studier som 

syftar till att skapa en djupare förståelse för besöksnäringens roll i den regionala 

ekonomin är i detta sammanhang nödvändiga.  

Det saknas också studier som undersöker eventuella undanträngningseffekter 

kopplade till besöksnäringens tillväxt. Alla dessa perspektiv är angelägna att 

analysera vidare eftersom besöksnäringen ofta lyfts fram som, tillsammans med 

gröna näringar, en av de viktiga motorerna för landsbygdernas utveckling.  
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Bilaga 1 

Förteckning över de industrier som används som “besöksnäring” i analyserna  

Industrikod och förklarande namn  

55.101 hotell med restaurang   

55.102 konferensanläggningar  

55.103 hotell utan restaurang  

55.201 vandrarhem m.m.  

55.202 stugbyar m.m.  

55.300 campingplatser m.m.  

55.900 andra logier  

56.100 restauranger  

56.294 cateringföretag för transportsektorn  

56.299 övriga cateringföretag  

77.110 personbilsuthyrare  

77.210 uthyrare av fritids- och sportutrustning  

79.110 resebyråer   

79.120 researrangörer  

79.900 turistbyråer o.d.  

82.300 arrangörer av kongresser och mässor  

90.010 producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk  

90.020 stödföretag till artistisk verksamhet  

90.040 teater- och konserthusföretag o.d.  

91.020 museer   

91.040 botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat  

93.111 skidsportanläggningar  

93.112 golfbanor, golfklubbar  

93.113 motorbanor  

93.114 trav- och galoppbanor  

93.119 sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar  

93.210 nöjes- och temaparker  

93.290 övriga fritids- och nöjesanläggningar  
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Bilaga 2  

 

Andelen riksfriluftsliv av kommunens totala area 
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Bilaga 3 

Man bör skilja mellan en besläktad diversitet som är mångfald inom 

näringsgrenar och obesläktad diversitet som är mångfald mellan näringsgrenar. 

Detta är ett koncept som används inom EU:s regionalpolitik för främjande av 

innovation och ofta i relation till arbetet med smart specialisering (McCann & 

Ortega-Argilés, 2015). Det är också ett väsentligt perspektiv på förutsättningar 

som kan bidra till en ekonomiskt uthållig och/eller hållbar utveckling. Detta 

grundar sig på kunskapens starka koppling till individer och att det är individer 

som för över kunskap, snarare än företagen själva (Bjerke, Backman, Wixe, 

Johansson & Wallin, 2014; Wixe & Andersson, 2014).  

Ett numera välanvänt sätt att mäta mångfald är att beräkna ett entropimått som 

visar hur en viss typ av population fördelar sig över olika grupper i denna 

population. Ett entropimått är ett index som tillmäter små populationsgrupper 

som växer exponentiellt med antal grupper i populationen särskilt stor vikt. Det 

betyder att entropimåttet blir större när det finns många olika grupper i en 

population och därmed kan förmodas ge en god bild av mångfalden på till 

exempel en plats. Måttet kan beräknas både för den besläktade och för den 

obesläktade diversiteten, men det är den förstnämnda som tidigare forskning 

visat vara viktig för innovationsprocesserna i en region (Frenken, Van Oort & 

Verburg, 2007).  

I denna beräkning används sysselsättning för industrinivåerna 2-siffrig och 5-

siffrig SNI där varje 5-siffrig SNI tillhör en specifik 2-siffrig SNI. Genom att 

följa Attaran (1986) låter vi 𝐼𝑔 symbolisera varje 2-siffrig SNI där g=1,……,G. 

Symbolen 𝐴𝑔är istället andelen som 𝐼𝑔 utgör av kommunens totala antal 

sysselsatta.  

𝑂𝑏𝑒𝑠𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛 𝑂𝐷 = − ∑ 𝐴𝑔𝑙𝑛𝐴𝑔

𝐺

𝑔=1

 

Ekvation 1 

Detta index når sitt minimum när alla sysselsatta är anställda i samma 2-siffriga 

SNI (𝐴𝑔 = 1). Maximum nås om det är en jämn fördelning av sysselsatta över 

alla dessa 2-siffriga industrier vilket skulle betyda ett värde på 𝐴𝑔 som är 

identiska (Attaran, 1986).  
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Om vi nu istället låter 𝐴𝑛𝑔 andelen sysselsatta som arbetar i varje 5-siffrig 

industri där n=1,….N och där 𝐴𝑔 då istället är mätt som andel av totalt antal 

sysselsatta i respektive 2-siffrig SNI g. Det betyder att fördelningen av 

sysselsatta mellan alla 5-siffriga SNI inom respektive 2-siffrig SNI beräknas 

som;  

𝑌𝑔 = − ∑ 𝐴𝑛𝑔𝑙𝑛𝐴𝑛𝑔
𝑁
𝑛=1   

Ekvation 1 

I detta fall ska Ekvation 2 tolkas på liknande sätt som Ekvation 1 med den 

väsentliga skillnaden att diversiteten nu är mätt inom varje industrigrupp istället 

för emellan dem. Det betyder att om diversiteten är 0 i en 2-siffrig SNI, i,  

jobbar alla sysselsatta däri i samma SNI5, n. Detta kan därmed visa regionens 

mångfald i termer av besläktad diversitet, så som visas i Ekvation 3.  

𝐵𝑒𝑠𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛 𝐵𝐷 = ∑ 𝐴𝑔𝑌𝑔
𝐺
𝑔=1   

Ekvation 2 
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Besöksnäring i städer och på 
landsbygd 

Besöksnäringen har ökat som andel av ekonomin, både i städer och på 

landsbygder. Detta innebär emellertid inte att utvecklingen har sett likadan ut i 

alla kommuner. Därför finns anledning att undersöka hur besöksnäringens 

utveckling skiljer sig mellan olika typer av kommuner och studera orsaken till 

dessa skillnader.  

Denna rapport kartlägger kunskapsläget kring besöksnäringens betydelse för 

lokal/regional utveckling och ger en översiktlig bild av besöksnäringens om-

fattning och tillväxtmönster i olika typer av kommuner i Sverige. Rapporten 

pekar på områden där kunskapsläget är svagt och ger förslag på studier som kan 

bidra till att fylla dessa kunskapsluckor. 
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