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Sammanfattning och slutsatser
Besöksnäringen är viktig för Gotland

Besöksnäringen på Gotland är viktigt för det 
lokala näringslivet och för sysselsättningen. Ett 
normalt år får Gotland nästan en miljon 
besökare vilket genererar en omsättning för 
företagen på 2,3 miljarder kronor. Dessutom 
bidrar turisterna även till en sysselsättning på 1 
200 personer i genomsnitt under året. Utan 
turisterna skulle sysselsättningen vara omkring 
25 procent lägre i turistbranscherna, det vill säga 
de branscher som mer eller mindre är beroende 
av turisterna som till exempel hotell och 
restaurang och detaljhandeln. Lejonparten av 
den sysselsättningen sker mellan maj och 
augusti.

Den omsättning och sysselsättning som 
turisterna genererar bidrar till intäkter till stat 
och kommun i form av moms, sociala avgifter, 
skatter och avgifter. För staten har detta 
uppskattats till 485 miljoner kronor, och för 
kommunen till 157 miljoner kronor. 

Turismen är också förenat med vissa kostnader. 
Exempel på det är förslitning av vägar, 
skadekostnader av koldioxidutsläpp samt ökade 
personalkostnader inom regionens olika 
förvaltningar som arbetar med inspektioner och 
renhållning.

De totala kostnaderna för staten respektive 
kommunen är dock lägre än intäkterna. 
Sammantaget generar turisterna ett överskott 
för kommunen på nästan 130 miljoner kronor ett 
normalår. För staten är motsvarande överskott 
knappt 200 miljoner kronor.

De intervjuade understryker vikten av 
besökarnas bidrag till Gotlands näringsliv. 
Samtidigt lyfter de ett antal utmaningar kopplat 
till besöksnäringen, men de ser också en stor 
potential för näringens fortsatta utveckling.
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Bakgrund och syfte

Bakgrund Syfte

Gotlands Besöksnäring vill undersöka 
besöksnäringens ekonomiska bidrag på Gotland 
och vilka eventuella extrakostnader som är 
förknippade med denna. 

Bakgrunden är att det under sommaren 2021 
har blossat upp en diskussion om ett högt 
besökstryck på Gotland och frågan har ställts i 
media om hur många turister Gotland 
egentligen tål.

Denna rapport ska bidra med fakta och statistik för att 
skapa en tydligare och mer nyanserad bild av 
besöksnäringen på Gotland. 

Syftet är att undersöka antalet besökare, näringslivets 
struktur, besöksnäringens intäkter, kostnader samt dess 
potential, utmaningar och behov.  

Uppdraget innefattar en sammanställning av statistik, 
olika statistiska beräkningar samt kvalitativa intervjuer 
med representanter från besöksnäringen och offentliga 
aktörer på Gotland. 
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Besökare över tid
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Stark återhämtning i besöksvolym under 2021                                                 
Antal besökare på Gotland under januari-augusti respektive år

För att estimera hur många människor som besöker 
Gotland under ett år har flera källor använts för att landa i 
en rimlig storhet. Då det är antal besökare som ska 
estimeras har Gotlänningars resor till och från Gotland 
med färja och flyg exkluderats. Å andra sidan har ett 
antal kryssningsresenärer inkluderats. Antalet 
passagerare med färja och flyg har därefter dividerats 
med två för att få en uppfattning över antalet personer 
som besöker och vistas på Gotland under ett år. 

Diagrammet visar att knappt 700 000 besökare anländer 
till Gotland med färja. Enligt Gotlands besöksnäringar har 
omkring 100 000 kryssningsresenärer ankommit till 
Gotland de senaste åren. Samtidigt visar statistik från 
Transportstyrelsen att omkring 175 000 personer reser till 
och från Gotland med flyg varje år. Detta innebär att 
Gotland under ett normalår besöks av cirka 950 000 icke 
på Gotland bofasta. 

Under Coronapandemin kom antalet besökare att 
minska med drygt 40 procent. Under 2021 återhämtade 
sig färje- och kryssningstrafiken. Flyget  har däremot 
långt kvar till 2019 års trafikvolymer. Sammantaget låg 
antalet besökare år 2021 på Gotland därför knappt 10 
procent under 2019 års nivå mätt under jämförbara 
månader. 

Källa: Destination Gotland; Gotlands besöksnäringar; Transportstyrelsen. 
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Antal besökare efter boendeform

Hur gästerna fördelar sig på kommersiella respektive 
icke kommersiella boenden har beräknats utifrån 
SCBs inkvarteringsstatistik.  

Denna beräkning har sedan kontrollerats genom att 
dividera det totala antalet icke kommersiella 
gästnätter med den genomsnittliga vistelsetiden i 
boendeformen enligt SCBs undersökning Svenskars 
resor. 

Diagrammet visar att antalet gäster på kommersiella 
boenden uppgick till omkring 340 000 personer 
under perioden 2017-2019. Under år 2020 minskade 
antalet gäster med en tredjedel. Under de första nio 
månaderna av år 2021 har det skett en återhämtning 
till 2017 års nivåer. 

De icke-kommersiella gästerna uppgick till omkring 
550 000 personer under 2017-2019. Under 2020 
minskade antalet personer i icke kommersiella 
boendeformer med omkring 45 procent. Under de 
första nio månaderna av 2021 har det skett en viss 
återhämtning. Att besökarantalet inte återhämtat sig 
fullt ut beror framförallt på en svag återhämtning av 
flygtrafiken. 

* anm: Till och med september 2021
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Stark återhämtning i kommersiella boenden          
Antal gäster på kommersiella boenden under januari-augusti respektive år

Antalet gästnätter visar hur många nätter besökarna 
på Gotland stannar. Hur det fördelar sig på olika 
kommersiella boenden har hämtats från SCBs 
inkvarteringsstatistik. De kommersiella boendena 
innefattar hotell, stugbyar, vandrarhem och 
campingplatser. 

Diagrammet visar att det efterfrågades omkring 
370x000 gästnätter var på hotell under perioden 
januari-augusti 2018-2019 medan omkring 500 000 
var på övriga kommersiella boenden under samma 
tidsperiod.

År 2020-2021 minskade antalet gästnätter till drygt 
250 000 på hotellen. För de övriga kommersiella 
boendena minskade antalet gästnätter till drygt 330 
000 år 2020. 

År 2021 uppvisar en stark återhämtning till 2019 års 
nivåer inom både hotell och andra kommersiella 
boendeformer. 
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Antal icke-kommersiella gästnätter på Gotland

Det är svårt att med säkerhet säga något om hur 
många icke-kommersiella gästnätter som genomförs  
på Gotland under ett år. Med ledning av SCBs 
undersökning Svenskars resor är det emellertid 
möjligt att få viss vägledning även om det 
begränsade urvalet gör att osäkerheten är hög på låg 
geografisk nivå. 

Diagrammet visar att det under ett normalår 
genereras omkring 2,4 miljoner icke kommersiella 
gästnätter. Siffror för 2020 är inte tillgängliga men om 
vi antar att den genomsnittliga vistelsetiden per 
besökare är oförändrad jämfört med föregående år 
uppgick antalet icke kommersiella gästnätter till 
omkring 1,4 miljoner under Coronaåret. 
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Ett annat fotografi ska in 
här

Näringslivets struktur
Näringslivets struktur
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Besöksnäringarna är viktiga för Gotlands 
näringsliv

Besöksnäringarna utgörs primärt av branscherna 
detaljhandel, hotell och restaurang samt tjänste-
verksamheter inom kultur och fritidsverksamhet. I 
detta avsnitt jämförs besöksnäringarna med 
näringslivet i syfte att placera in dem i ett bredare 
sammanhang. 

Denna text refererar till tabellen på nästa sida. År 2019 
var omkring 28 000 personer var sysselsatta på den 
lokala arbetsmarknaden. De största enskilda 
branscherna utgjordes av offentliga verksamheter 
som vård och omsorg, offentlig förvaltning och 
utbildning. Inom näringslivet var de största 
branscherna byggverksamhet och företagstjänster. 
Närmare var sjätte sysselsatt arbetade i någon av 
besöksnäringsbranscherna. En något större andel av 
dessa var sysselsatta i detaljhandel och/eller 
verksamheter inom kultur och fritid. 

Studeras tillväxten under den senaste tioårsperioden 
kan konstateras att sysselsättningen ökat med 
omkring 10 procent. Tillväxten har varit starkast inom 
energi och miljöverksamhet, offentlig förvaltning 
samt byggverksamhet. Turistbranscher har vuxit i 
linje med genomsnittet men studeras detaljhandeln 
samt hotell- och restaurangnäringarna kan 
konstateras att deras betydelse för det lokala 
näringslivet ökat över tid. 

Specialiseringskvoten ger indikationer på en bransch 
konkurrenskraft i ett större sammanhang. I detta fall 
jämförs näringslivsstrukturen på Gotland med riket. I 
teorin brukar en specialiseringskvot över 1 indikera att 
en bransch är starkt specialiserad i ett större 
geografiskt sammanhang. Följaktligen producerar 
dessa branscher för en större regional, nationell och 
internationell marknad varför de bidrar med ett 
inflöde av kapital och arbete till den lokala 
arbetsmarknaden. 

WSP brukar, bland annat av definitionsproblematik 
och felklassificeringar av företag, dra en kritisk gräns 
vid 1,2 för att en bransch ska betraktas som 
specialiserad. Tabellen visar att jord och skogsbruk 
samt offentlig förvaltning är i särklass viktigast för 
sysselsättningen på Gotland. Inom besöksnäringarna 
producerar samtliga branscher för en större marknad. 
Drygt 1 100 sysselsatta, motsvarande 25 procent, 
motiveras av att branschen ”exporterar” varor och 
tjänster. Detta ska jämföras med övrigt näringsliv där 
endast 15 procent av sysselsättningen beror på export 
till marknader bortom Gotlands gränser. 
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Sysselsatta 2019 Sysselsättnings-
utveckling   2009-

2019

Branschstruktur Specialiseringskvot

Turistbranscher 4 714 11% 17%
Detaljhandel 1 660 12% 6% 1,20
Hotell och restaurangverksamhet 1 351 18% 5% 1,40
Kulturella och personliga tjänster 1 703 6% 6% 1,39

Övriga branscher 23 416 10% 83%
Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 600 6% 6% 3,10
Tillverkning och utvinning 1 676 -4% 6% 0,58
Energi och miljö 224 50% 1% 0,82
Byggverksamhet 2 547 15% 9% 1,33
Partihandel och handel med motorfordon 903 -7% 3% 0,29
Transport och magasinering 1 189 -3% 4% 0,95
Information och kommunikation 363 1% 1% 0,32
Finans och försäkring 613 -4% 2% 1,21
Fastighetsverksamhet 465 10% 2% 1,02
Företagstjänster 1 880 8% 7% 0,58
Offentlig förvaltning och försvar 3 103 43% 11% 1,93
Utbildning 2 977 1% 11% 1,02
Vård och omsorg 5 003 10% 18% 1,16
Okänd verksamhet 873 15% 3%

Summa 28 130 10% 100% 1,00

Näringslivsstruktur och utveckling 2009-2019

Källa: SCB, Rams (Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik).
Not: Diagrammet visar antalet sysselsatta under november. En person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en 
timmes arbete under en referensvecka, vilket följer internationell standard enligt ILO (International Labour Organisation). Till
Turistbranscher räknas de verksamheter som mer eller mindre är beroende av turister.
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Besöksnäringens intäkter
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Effekter på sysselsättning
Antalet direkt och indirekt sysselsatta i besöksnäring och övrigt näringsliv
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Under perioden 2017-2019 låg antalet direkt 
sysselsatta (definierat som helårsekvivalenter) i 
besöksnäringarna på Gotland på omkring 1050 
personer per år. Under Coronaåret 2020 
minskade antalet sysselsatta att till 936 personer. 
Sannolikt är lejonparten av dessa personer 
sysselsatta under kvartal 2 och 3, eller mellan maj 
och augusti enligt gästnattsstatistiken.
Diagrammet visar att antalet indirekt sysselsatta i 
övrigt näringsliv uppgick till omkring 200 
personer vilka under 2020 kom att minska till 
omkring 175 personer. De indirekta 
sysselsättningseffekterna uppstår framförallt i 
jordbruk, tillverknings- och byggindustri samt 
företags- och konsumenttjänster. 
Detta pekar på att besöksnäringen på Gotland 
har en multiplikator omkring 1,18. Detta innebär 
att en sysselsatt i besöksnäringen indirekt ger 
upphov till 0,2 personer i andra branscher till följd 
av besöks-näringarnas efterfrågan på varor och 
tjänster för sin egen produktion.

Källa: SCB/Tillväxtverket, Raps; WSP, egna beräkningar. 
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Direkt sysselsättning till följd av besökares 
konsumtion
år 2020

På sida 12 framgår att drygt 4 700 är sysselsatta inom turistbranscherna. Den sysselsättningen kan dock inte antas 
komma från endast besökare, utan även från bosatta på Gotland. I denna bild presenteras den sysselsättning som 
turisterna genererar (direkta effekter). 

Antalet sysselsatta i besöksnäringarna i riket uppgick till omkring 123 000 personer i Sverige år 2020. Diagrammet 
visar antalet sysselsatta i besöksnäringarnas i samtliga kommuner i kommungruppen mindre städer/tätorter. 
Antalet sysselsatta varierade mellan drygt 1 000 personer i Kalmar till omkring 200 personer i Avesta.  Mindre 
städer/tätorter med stark sommarturism toppar listan samtidigt mindre städer i framförallt Småland och Västra 
Götalands inland återfinns i bottenskiktet. 
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Källa: SCB, Företagsdatabasen, SCB/Tillväxtverket, Raps/Ris;.SCB/Tillväxtverket, TSA kontoberäkningar; SCB, Inkvarteringsstatistik.
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Sysselsättningsutveckling i besöksnäringar –
genererade av  turisterna
Procentuell utveckling 2017-2020

Under perioden 2017-2019 låg antalet sysselsatta på 
en relativt konstant nivå på Gotland. I de andra 
geografierna ökade antalet sysselsatta med ungefär 
en procent.  

Under Coronapandemin kom sysselsättningen i 
besöksnäringen att minska med omkring 9 procent i 
riket och kommungruppen mindre städer/tätorter. 
Sysselsättningen på Gotland drabbades något 
starkare än de övriga. Jämfört med omsättningen är 
detta en måttlig minskning. Skillnaden mellan de två 
förklaras huvudsakligen av att tillfälliga företagsstöd 
möjliggjorde permitteringar. Efterfrågan på varor och 
tjänster gick alltså ned men personalen fick behålla 
sina arbeten. 
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Källa: SCB, Företagsdatabasen, SCB/Tillväxtverket, Raps/Ris;.SCB/Tillväxtverket, TSA kontoberäkningar; SCB, Inkvarteringsstatistik.
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Betydelse för regionens sysselsättning

För att belysa vilken betydelse som besöksnäringarna 
på Gotland har för det lokala näringslivet jämförs dess 
andel av sysselsättningen på Gotland med 
motsvarande uppgifter för riket. 

Diagrammet visar att besöksnäringen på Gotland 
stod för knappt 4,5 procent av den totala 
sysselsättningen då hänsyn tas till både direkta och 
indirekta effekter.  Motsvarande siffra för riket ligger 
omkring 3,2 procent. Under pandemiåret kom 
besöksnäringens betydelse för sysselsättningen att 
minska såväl på Gotland som i riket. 

Källa: SCB/Tillväxtverket, Rams 
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Olika tillvägagångssätt ger snarlika resultat 
Besökarnas omsättning/konsumtion på Gotland

Att beräkna turisternas konsumtion på en plats kan 
göras på olika sätt. I detta fall har WSP beräknat 
turisternas konsumtion utifrån såväl ett konsumtions-
som ett produktionsperspektiv.  

Konsumtionsperspektivet utgår ifrån kunskap om 
antalet besökare i olika målgrupper, vistelsetid och 
per capita konsumtion per dygn. Beräkningen visar 
att besökarna på Gotland konsumerade varor och 
tjänster för omkring 2,3 miljarder kronor under 
perioden 2017/2019. Under 2020 minskade besökarnas 
konsumtion med 35 procent för att sedan återhämta 
sig under 2021. 

Produktionsperspektivet har beräknats utifrån två av 
varandra oberoende metoder. Det första utgår ifrån 
de nationella TSA-kontoberäkningarna vilka sedan 
regionaliserats med hjälp av kompletterande statistik 
kring det lokala näringslivets struktur och storlek. 
Detta tillvägagångssätt visar att den turistrelaterade 
omsättningen uppgick till omkring 2,2 miljarder 
kronor under perioden 2017/2019. Under 2020 
minskade omsättningen med omkring 35 procent 
vilket är i paritet med tidigare genomförd beräkning. 
Återhämtningen under 2021 torde därför vara snarlik. 

Den tredje metoden utgår ifrån den så kallade 
basekonomiansatsen. Beräkningarna visar att denna 
ansats konsekvent ger lägre resultat än övriga vilket 
beror på att den del av transportsektorn som är 
besöksnäringsrelaterad inte är specialiserad enligt 
metoden.

Slutsatsen av ovanstående är att olika metoder ger 
liknande resultat. WSP har testat ytterligare metoder 
vars resultat vid jämförelse med kompletterande 
statistik visat sig ge orimliga omsättnings- och 
sysselsättningsnivåer i besöksnäringarna. Utifrån 
ovanstående har WSP således bedömt att produktions-
perspektivet är det mest fruktbara eftersom det 
erbjuder möjligheter att jämföra besöksnäringens 
storlek och utveckling på Gotland med andra 
geografier. 

Källa: SCB, Regional Omsättningsstatistik;.SCB/Tillväxtverket, Svenskars resor; SCB/Tillväxtverket, TSA kontoberäkningar; SCB, RAMS; SCB företagens ekonomi.

2017 2018 2019 2020 2021*
Konsumtionsperspektivet 2344 2348 2397 1527 1984
Produktionsperspektivet 2102 2207 2332 1509
Basekonomiansatsen 1909 1998 1812 1340

Besökares konsumtion/omsättning på Gotland (mkr)
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Omsättning i besöksnäringar år 2020 – genererade av  
turisterna
Miljoner kronor

Turismen omsatte omkring 184 miljarder kronor i Sverige år 2020 vilket var en minskning med 38 procent jämfört 
med föregående år. Svenska besökares konsumtion minskade med drygt 30 procent medan utländska besökares 
konsumtion minskade med drygt 50 procent. 

Diagrammet visar omsättning i besöksnäringarna i samtliga mindre städer/tätorter år 2020. Spridningen i 
omsättning sträcker sig från drygt 1,5 miljarder kronor på Gotland till drygt 200 miljoner kronor i Härnösand. Andra 
orter med hög omsättning är Falkenberg, Kalmar, Varberg och Kristianstad. Anledningarna varierar från en stark 
sommarturism på Gotland, Varberg och Kalmar till shoppingturism i Falkenberg. I andra änden av skalan återfinns 
mindre städer i Västernorrland, Småland och Västra Götaland. 
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Källa: SCB, Regional Omsättningsstatistik;.SCB/Tillväxtverket, TSA kontoberäkningar; SCB, Inkvarteringsstatistik.
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Omsättningsutveckling i besöksnäringar       
Procentuell utveckling 2017-2020

Under perioden 2017-2019 ökade omsättningen i 
besöksnäringen med 6 procent i riket. Gotland 
uppvisar en starkare tillväxt, 11 procent, samtidigt som 
gruppen mindre städer/tätorter och riket hade en 
något svagare tillväxt. 

Coronakrisen kom genom införda reserestriktioner 
att drabba besöksnäringen hårt vilket framgick ovan. 
Diagrammet visar dock att krisen påverkade besöks-
näringen på Gotland i något mindre omfattning än 
bland mindre städer och i riket. Sämst gick det i riket 
där frånvaron av utländska turister påverkade 
utvecklingen starkt framförallt i storstäderna där de 
utgör en viktig målgrupp. 
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Kommunala skatteintäkter

Baserat på en kombination av antalet direkt och 
indirekt sysselsatta i besöksnäringarna och uppgifter 
om genomsnittslön och lokal skattesats är det möjligt 
att beräkna hur stora skatteintäkter som besöks-
näringarna bidrar med till Gotland. Samtliga 
beräkningar har gjorts för att motsvara heltids-
sysselsatta. 

Diagrammet visar att bruttolönen från de direkt och 
indirekta sysselsatta i besöksnäringarna uppgick till 
omkring 380 miljoner kronor, Med en kommunal 
skattesats omkring 34 procent uppgick de 
kommunala skatteintäkterna från besöksnäringarna 
till omkring 125 miljoner kronor per år. Detta innebär 
att besöksnäringarnas andel av den kommunala 
inkomstskatten uppgick till omkring 3,4 procent. 

WSP har även beräknat statliga skatteintäkter men 
återkommer till detta längre fram i rapporten

Källa: SCB, Rams; SCB, Lönestrukturstatistik; SCB; Nationalräkenskaperna, Arbetskraftsinsats
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Förädlingsvärde är det värde ett företag tillför genom 
sin verksamhet. Det brukar även uttryckas som 
företagens bidrag till BNP, det vill säga värdet av ett 
företags produktion minus värdet av de insatsvaror 
som har använts.

Figuren visar hur stort förädlingsvärde som kommer 
direkt av att besöksnäringarna på Gotland producerar 
varor och tjänster till besökarna samt hur stort 
förädlingsvärde som uppkommer i andra branscher 
genom besöksnäringarnas efterfrågan på insatsvaror 
för sin produktion. 

Besöksnäringarnas förädlingsvärde uppgick till 
omkring 600 miljoner kronor per år under perioden 
2017/2019. Under 2020 minskade förädlingsvärdet till 
omkring 550 miljoner kronor. Förädlingsvärdet i de 
indirekt berörda branscherna uppgick samtidigt till 
omkring 165 miljoner kronor per år. Under Coronaåret  
2020 minskade bidraget från de indirekt berörda 
branscherna till omkring 150 miljoner kronor.                                             

Effekter på regionalekonomi                                               
Förädlingsvärde från direkt och indirekt berörda branscher

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2017 2018 2019 2020

Fö
rä

dl
in

gs
vä

rd
e,

 m
kr

Direkt bidrag till BRP Indirekt bidrag till BRP

Källa: SCB/Tillväxtverket, Raps; WSP, egna beräkningar. 
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Betydelse för regionalekonomi                                    
Andel av BRP/BNP 2017/2020

Besöksnäringarnas direkta  och indirekta bidrag till 
Gotlands BRP uppgår till omkring 3,2  procent vilket 
under 2018 och 2019 var i nivå med  motsvarande 
näringars bidrag till BNP i riket. Under 2020 sjönk 
besöksnäringarnas direkta och indirekta bidrag till 
BNP i riket till 2,0 procent , Motsvarande nedgång på 
Gotland var samtidigt mer måttlig. 

Källa: SCB/Tillväxtverket, Raps; WSP, egna beräkningar. 
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Besöksnäringens kostnader
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Utsläpp av växthusgaser från besökares 
konsumtion

Utsläpp från besökarnas konsumtion, ton GHG

Utsläpp per gästnatt från besökarnas konsumtion, kg GHG

* Anm: Genomsnitt för mindre stad/tätort

* Anm: Genomsnitt för mindre stad/tätort

Utsläppen av växthusgaser har beräknats med 
utgångspunkt i besöksnäringarnas omsättning samt 
utsläppskvoter per konsumerad/omsatt krona i olika 
varugrupper. 
Tabellen visar att besöksnäringarna på Gotland 
genererar omkring 110 000 ton växthusgaser per år. 
Detta är mer än dubbelt så mycket som 
genomsnittet för mindre städer/tätorter. 
Med tanke på att Gotland har en mer omfattande 
turism än många andra mindre städer/tätorter 
erbjuds en bättre jämförelse genom att räkna om 
utsläppen från totala värden till utsläpp per gästnatt. 
En sådan beräkning visar att varje gästnatt på 
Gotland producerade omkring 35 kg växthusgaser. En 
jämförelse med kommungruppen mindre 
städer/tätorter och riket pekar på att detta var nästan 
hälften så höga utsläpp som i de andra grupperna. 
Besöksnäringen på Gotland kan således konstateras 
vara mer utsläppseffektiv än på andra platser i landet. 

2017 2018 2019 2020

Gotland 37 37 35 32

Mindre städer/tätorter* 80 81 77 58

Sverige 90 90 84 65

2017 2018 2019 2020

Gotland 112 000 111 000 108 000 87 000

Mindre städer/tätorter* 47 000 48 000 47 000 33 000

Sverige 11 485 000 11 693 000 11 187 000 7 151 000

Källa: SCB, Regional Omsättningsstatistik; SCB, SCB/Tillväxtverket, TSA kontoberäkningar; SCB, Miljöräkenskaper
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Kostnad för utsläpp från besökares konsumtion

Kostnad av utsläpp från besökares konsumtion, mkr

* Anm: Genomsnitt för mindre stad/tätort

De konsumtionsbaserade utsläppen kan räknas om 
till en estimerad kostnad som speglar 
besöksnäringens klimatpåverkan. 

Det råder en livlig debatt om samhällskostnaden för 
ett kilo koldioxid. Trafikverket rekommenderar att 
utsläpp av ett kilo koldioxid värderas till 7 kronor. I 
motsats till detta kan konstateras att priset på 
utsläppsrätter inom EU är 0,4 kronor per kilo och att 
den svenska koldioxidskatten är cirka 1,2 kronor per 
kilo. Forskning visar samtidigt att skadekostnaden för 
utsläpp av ett kilo koldioxid varierar mellan 0,18 och 
3,5 kronor.(Maria Bratt Börjesson, Timbro 20210304) I 
denna rapport har WSP räknat med en skadekostnad 
om 1,2 kronor per kilo koldioxid inom alla besöks-
branscher utom transport där vi antagit en 
skadekostnad om 3,5 kronor. 

Tabellen visar att utsläpp från besöksnäringarna på 
Gotland bidrog till en kostnad om cirka 300 miljoner 
kronor före pandemin. Under 2020 minskade 
kostnaden för utsläpp på Gotland med omkring 15 
procent vilket ska jämföras med 25 procent i 
kommungruppen mindre städer och 35 procent i 
riket. Anledningen till detta var att besöksnäringarna 
på Gotland var mer resistenta mot effekterna av 
pandemin än andra geografier. 

2017 2018 2019 2020

Gotland -302 -299 -286 -243

Mindre städer/tätorter -118 -117 -117 -86

Sverige -28 792 -29 528 -28 170 -17 739

Källa: WSP egna beräkningar.
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Övriga kostnader
Samhällsbyggnad
Budgetförstärkningen under sommarmånaderna inom 
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppskattas till omkring 
2,4 miljoner kronor för 2021. Bedömningen baseras på 
uppgifter från Region Gotlands utvärdering av 
sommarvikarier under sommarmånaderna för de 
verksamheter som arbetar med inspektion av alkohol, 
livsmedel och trängsel respektive ljud och buller. 

På inspektionen av alkohol, livsmedel och trängsel 
uppgick antalet sommarvikarier under tre månader till 20 
personer, vilket motsvarar en personalkostnad på 1,9 
miljoner kronor under förutsättning att bruttolönen 
uppgår till 22 400 kronor och lönebikostnaderna är 40 
procent. Initialt uppgick personalförstärkningen till 15 
personer, men på grund av behovet av ökade 
kontrollinsatser av olika restriktioner ökade bemanningen 
med ytterligare fem personer.

På ljud och buller, som arbetar med anmälningar av höga 
bullernivåer från framförallt olika nöjesställen, förstärktes 
personalen med fem personer vilket motsvarar en ökad 
personalkostnad med 0,5 miljoner kronor.

Sjukvård
Inom regionen behöver man även öka bemanningen av 
sjukvårdspersonal under sommarmånaderna. Regionen 
har bedömt att de ökade kostnaderna uppgår till 20 
miljoner kronor. Till viss del täcks dock vårdkostnaderna av 
intäkter från andra regioner vilket medför att 
nettokostnaderna för sjukvården bedöms uppgå till fem 
miljoner kronor.

Teknikförvaltning
De ökade kostnaderna på Teknikförvaltningen bedöms 
uppgå till 5,5 miljoner kronor fördelat på 2,5 miljoner kronor 
inom Gata och park och 3 miljoner kronor i extra stöd för 
underhåll av enskilda vägar. För Gata och park handlar 
budgetförstärkningen om en personalförstärkning på 20 
personer med uppgift att bland annat städa, sopa och 
tömma papperskorgar.

Gällande budgetförstärkningen för underhåll av enskilda 
vägar har förvaltningen ansökt om ett statligt stöd riktat mot 
underhåll av enskilda vägar. Stödet har dock inte räckt för att 
täcka underhållet utan bedömningen är att förvaltningen 
behöver ytterligare 3 miljoner kronor i form av ett så kallat 
tilläggsanslag för att täcka de kostnader som underhållet av 
vägarna kostar.

Vattenförsörjning
Nettokostnaderna för vattenförsörjning bedöms vara plus 
minus noll eftersom VA-avgifterna täcks fullt ut med avgifter. 
Eventuell kostnader för transport av vatten till vissa områden 
tillkommer också men även detta finansieras av VA-
kollektivet. På lång sikt kan det eventuellt tillkomma extra 
kostnader för vattenförsörjningen på grund av låga 
grundvattennivåer. Under 2021 har nederbörden inte varit 
tillräcklig för att höja nivåerna och utifrån det perspektivet 
har det diskuterats olika lösningar som till exempel 
investeringar i vattenledningar från norra Gotland eller en 
avsaltningsanläggning. Under antagandet att sådana 
investeringar uppgår till totalt 1 miljard kronor, vilket antas 
vara högt räknat, skulle det innebära en kapitalkostnad per år 
på omkring 30 miljoner kronor per år baserat på 1 procent 
ränta och 50 års avskrivningstid.
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Jämförelse av offentliga intäkter och kostnader

För att göra en bedömning av besöksnäringens nytta 
på Gotland görs en jämförelse mellan offentliga 
intäkter och kostnader. Genomförda beräkningar 
baserar sig dels på bearbetning av statistik dels på 
intervjuer med företrädare för Region Gotland och 
Gotlands kommun. Beräkningarna är genomförda 
baserat på 2019 års utfall och ska därmed 
representera ett normalår.  

Moms, bolagsskatt och arbetsgivaravgifter är 
skatter/intäkter som tillfaller staten och har beräknats 
utifrån uppgifter om besöksnäringarnas omsättning, 
sysselselsättning, genomsnittliga vinstmarginal och  
lönenivåer på branschnivå. Utsläpp från konsumtion 
är att betrakta som en kostnad som påverkar 
samhället negativt. Nettointäkten är skillnaden 
mellan statliga intäkter och kostnader. 

Inkomstskatt är en intäkt och beräknas på de 
sysselsattas lönesumma. Inkomstskatten tillfaller 
kommun och region i olika delar. Övriga 
kommunala/regionala intäkter och kostnader, 
exempelvis intäkter från parkering och 
markuthyrning eller kostnader för ljud och buller eller 
lön och boende för extrapersonal i vård, baseras på 
intervjuer och har skattats av lokala/regionala 
företrädare.

Tabellerna på följande sida visar att intäkterna till 
staten från besöksnäringarna på Gotland uppgick till 
omkring 485 miljoner kronor. Kostnaderna för utsläpp 
från besökarnas konsumtion samt vägunderhåll 
uppgick samtidigt till knappt 290 miljoner kronor. 
Den statliga nettointäkten kan därför uppskattas till 
omkring 197 miljoner kronor. 

De kommunala intäkterna summeras till knappt 160 
miljoner kronor varav skatteintäkter från de 
sysselsatta är den största posten. Utgifterna 
summerar samtidigt till knappt 30 miljoner kronor 
varför det kommunala/ regionala överskottet bedöms 
uppgå till knappt 130 miljoner kronor. Eftersom vatten 
och avlopp är självfinansierat, vilket nämndes i 
tidigare bild, har WSP inte funnit någon anledning att 
beräkna dessa. 

Om redovisade intäkter och kostnader summeras 
finner man att turismen på Gotland genererar ett 
årligt överskott om cirka 325miljoner kronor till stat 
och kommun. Ett överskott som i sin tur kan 
användas till att finansiera vård, skola, omsorg och 
offentliga investeringar. 
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Besöksnäringen är viktig för Gotland
En jämförelse av offentliga intäkter och kostnader genererade av besökarna

Källa: SCB, Regional Omsättningsstatistik;.Bolagsverket; SCB, Kommunalskatter; Gotlands kommun, intervjuer; WSP, egna beräkningar.

Mkr
Kommunala intäkter

Parkeringsavgifter 10
Markuthyrning 5
Vatten och avlopp *
Ersättning för sjukvård från andra regioner 15
Skatteintäkter

Sysselsatta i besöksnäringar 125
Ökad kommunal bemanning 2

Summa 157

Kommunala kostnader
Inspektion för alkohol och livsmedel -1,8
Ljud och buller -0,45
Gata och park -2,5
Vatten och avlopp *
Vägunderhåll -3
Lön och boende till extrapersonal i vård -20

Summa -28

Över-/underskott 129

Överskott i 
offentlig ekonomi

326 mkr 

Mkr
Statliga intäkter

Moms 325
Bolagsskatt 40
Arbetsgivaravgift 120

Summa 485

Statliga kostnader
Utsläpp från konsumtion -285
Underhåll för slitage på 
prioriterade vägar -2,5

Summa -288

Över-/underskott 197

* anm: Vatten och avlopp är självfinansierat via konsument-
avgift varför de ej föranlett några beräkningar

Effekter för staten Effekter för kommun/region
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Besöksnäringens betydelse, utmaningar och potential
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Detta avsnitt baseras på semistrukturerade 
telefonintervjuer. Urvalet för intervjuerna har varit: 
• Geografisk (landsbygd och Visby)
• Offentliga och privata aktörer

Totalt har tre personer intervjuats, två inom privata 
verksamheter och en inom offentlig verksamhet. 
Intervjun genomfördes över telefon och utgick från en 
intervjuguide. Intervjuerna tog cirka en timme.

Metod
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Besöksnäringens betydelse för Gotland 

Respondenterna som har deltagit i detta 
uppdrag beskriver att besöksnäringen är en 
av de största näringarna på Gotland, inte bara 
för de aktörer som direkt kopplas till 
besöksnäringen, utan även andra 
yrkeskategorier så som florister, snickare med 
flera. En respondent uttryckte att utan 
besöksnäringen skulle det sannolikt bo färre 
bofasta invånare på ön. Betydligt färre 
matbutiker och restauranger skulle också 
finnas på ön. En respondent nämnde att de 
idag har nio matvarubutiker men skulle ha tre 
butiker om besöksnäringen inte fanns. En 
respondent på ett destinationsbolag skulle 
tappa 75 årsanställda (2019) om 
besöksnäringen inte fanns på Gotland. 
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Besöksnäringsinsatser på Gotland 

Enligt deltagande respondenter har många insatser 
gjorts på Gotland till fördel för besöksnäringen. Sedan 
2007 har exempelvis en kongressbyggnaden 
tillkommit och det har gjorts stora investeringar i 
boendeanläggningar. Almedalsveckan har vuxit från 
300 evenemang år 2007 till nästan 5000 evenemang 
år 2017. Vidare kom en ny och större kryssningskaj 
kom till 2018. 

En respondent berättar att Region Gotland har 
kommit en bra bit på väg inom digitalisering. 
Bygglovshanteringen är nästan helt digital och det 
går mycket snabbare att leva upp till målet om 10 
veckors tillståndshantering. En annan respondent 
beskriver att offentliga aktörers relation med 
restauranger har blivit bättre (god ordning i Visby vad 
gäller alkohol och sophantering).

Nyligen har Region Gotland satt upp flera 
arbetsgrupper där offentliga och privata aktörer 
arbetar med att lösa gemensamma utmaningar och 
skapa förtroende. Bakgrunden är att det finns en ny 
regional utvecklingsstrategi 2021 där det görs en 
åtgärdersplan för vad som konkret behöver göras för 
besöksnäringen.  

Enligt deltagande privata aktörer görs 
besöksnäringspodd som handlar om smultronställen 
på Gotland för att få fler människor att komma till 
Gotland. En matvarubutik anordnar under vår och 
höst en minifestilval ”Döskallen” dit 20-30% av 
gästerna är besökare från fastlandet. Ett 
destinationsbolag arbeta fokuserat med att utveckla 
upplevelser under hela året för att sprida ut 
volymerna.
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Besöksnäringskapacitetens övre gräns på 
Gotland…..? 

Enligt en respondent fungerade befintligt nät 
(vatten och avloppssystem med mera) bra under 
2021 i form av att nätet kunde hantera antalet 
besökare på Gotland. 

En offentlig aktör menar att det inte finns en övre 
gräns för antal besökare på Gotland eftersom alla  
inte vill resa till Gotland, speciellt om det anses 
vara komplicerat ur ett tillgänglighetsperspektiv 
att ta sig till Gotland. Respondenter berättar också 
att svenska besökare har bättre kunskap om vad 
de skall göra på Gotland till skillnad från utländska 
turister, vilket skapar ”ihopklumpningseffekter” 
(många åker till samma ställen, vilket då kan 
uppfattas som fler besökare).
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Besöksnäringens utmaningar på Gotland 

Deltagande respondenter beskriver ett antal 
utmaningar som besöksnäringen har på Gotland. 
Nedan beskrivs dessa utmaningar utifrån olika 
områden. 

Geografi, befolkning och säsongsvariation

En respondent beskriver att en större del av 
befolkningen på Gotland bor kring Visby, vilket skapar 
många människor på en avgränsad plats. En 
respondent nämner att en del av besökarna bor på ön 
en längre tid för att de till exempel har sommarhus, 
men att de är folkbokförda på en annan plats, vilket 
skapar kostnader och inga intäkter (skatteintäkter) för 
Gotland. Alla respondenter nämner att 
säsongsvariationen som en stor utmaning och att det 
är svårt att få ett jämnare flöde av besökare året runt. 

Offentligt

En respondent berättar att politiker och kommunala 
tjänstemän skulle ha behövt vara mer proaktiva 
genom att ha en plan för drift och underhåll, 
sophämtning och sjukhuspersonal i syfte att kunna 
bemöta fler besökare på Gotland. 

Samma person nämner också att en stor del av de 
sysselsatta på Gotland i arbetsför ålder arbetar i 
offentlig sektor, vilket gör det offentliga till en stor 
arbetsgivare som till större delen finansieras av 
skattebetalare på Gotland. En större del av dessa 
resurser skulle kunna gå till att främja 
besöksnäringen.   

En respondent beskriver att Region Gotland ofta 
säger att det inte finns pengar för 
näringslivsutveckling eftersom pengarna måste gå till 
vård, skola och omsorg. Detta gör att 
näringslivsutveckling och annan finansiering inte blir 
av. Samma respondent nämner att simhallen är 40 år 
gammal och ishallen är 47 år gammal trots att 
ishockey är det största sporten på Gotland. En ny sim-
och ishall skulle skapa bättre livskvalitet hos de 
bofasta, men också attrahera fler besökare till 
Gotland. 

Ytterligare en respondent beskriver att Region 
Gotland är aningen flata vad gäller att ställa krav på 
upphandling av färjetrafiken, vilket påverkar priset 
och därigenom också konkurrenskraften för att 
attrahera fler besökare till Gotland. 

En offentlig respondent beskriver att det offentliga 
systemet är mindre rörligt och det inte alltid funkar så 
som näringslivet vill och det är självklart en utmaning.
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Besöksnäringens utmaningar på Gotland 

Infrastruktur

Alla respondenter nämner infrastrukturen på Gotland 
som en stor utmaning. Det saknas parkeringsplatser, 
vägar och cykelbanor samt en bättre sophantering. 
Ett exempel är parkeringar nära badstränder på Fårö. 
Under 2021 har fler tagit bilen till Gotland och 
parkeringarna har då inte räckt till. 

Trängseleffekter

En respondent beskriver att det runtom på Gotland 
finns naturreservat där parkeringar är byggda för 6-10 
bilar och kommer det då 12 bilar, blir det trångt. Fler 
bilar bidrar också till större slitage. Vid vandringsleder 
är det enligt respondenten svårt att hitta parkering, 
sophanteringen är bristfällig och möjlighet till 
dricksvatten saknas. 

En annan respondent berättar att krogarna i Visby av 
Covid-skäl har gått på en kapacitet på mellan 0-50%. 
Besökare som inte har kommit in på restauranger har 
då köpt mat i matvarubutik eller beställt mat från 
restauranger och ätit den i naturen, vilket har ökat 
nedskräpning i naturen. 

Vatten

Deltagande aktörer i detta uppdrag har nämnt 
vattenbristen som en stor utmaning på Gotland. En 
respondent berättar också att fler människor vill 
bygga hus på Gotland, men anser att vatten- och 
avloppssystemet inte klarar av detta i dagsläget. 

Kompetensförsörjningen

Alla deltagande respondenter har nämnt att det är 
brist på personal inom besöksnäringen, speciellt 
under högsäsong. 
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Besöksnäringens potential på Gotland 

Likväl som Gotlands besöksnäring har ett antal 
utmaningar beskriver deltagande respondenter att 
besöksnäringen på Gotland har en stor potential att 
vidareutvecklas. Flera av de områden som 
respondenterna lyfter som utmaningar är också de 
områden där de ser potential för besöksnäringen.

Näringslivet

En respondent beskriver att om företagen höjer sin 
servicenivå och fler faciliteter inrättas, kan 
besöksnäringen blomstra ännu mer. Respondenten 
nämner vidare att om fler upplevelser utvecklas 
kommer fler besökare att vistas på Gotland året runt. 
Företagsstöden har blivit större, men det krävs att 
företaget deklarerar sitt hållbara arbete innan 
företaget får stöd.

Exploatering och fibernät

En respondent beskriver att Gotland genom bättre 
förutsättningar för exploatering av mark och 
utbyggnad av fibernät kan få hela Gotland att 
utvecklas. 

Tillgänglighet

Respondenterna anser att om politiker bidrar mer till 
att priset för en resa tur och retur Gotland minskar 
och inte är lika högt som det är att ta sig till Marbella, 
kan besöksnäringens konkurrenskraft öka. Om 
kapaciteten på båtar, flyg med mera ökar skulle det 
kunna öka möjligheten till att sprida ut antalet 
besökare över hela året. 

En respondent lyfter att om Gotland ses som en 
destination där besökare kan ta sig till Gotland och 
resa runt på Gotland utan bil, bidrar det till Gotlands 
hållbara utveckling av besöksnäringen. Ytterligare sätt 
att öka det hållbara resandet på Gotland är genom 
bättre kollektivtrafik, parkeringsmöjligheter och 
aktörers ambition att påverka besökare att resa mer 
hållbart, till exempel cykla. 
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Besöksnäringens potential på Gotland 

Vatten

Respondenterna menar att om offentliga och privata 
aktörer samverkar mer kommer det att lösa 
vattenbristen på Gotland. De offentliga aktörerna kan 
hjälpa till att hitta innovativa lösningar på 
vattenbristfrågan. Det är också viktigt att utveckla 
nya mer hållbara sätt att få vattentillförsel. 

Samverkan

Det regionala utvecklingsstrategi som offentliga 
aktörer har tagit fram tillsammans med näringen är 
en bra plattform för att utveckla Gotlands 
besöksnäring på ett hållbart sätt. En ännu bättre 
samverkan mellan kommun och besöksnäring kan 
öka besöksnäringen roll i den regionala utvecklingen 
på Gotland. 

Offentliga aktörer

Enligt en respondent kan livsstilen för de bofasta på 
Gotland men även besökare öka om offentliga aktörer 
kan bygga is- och simhall. En annan respondent 
nämner att de offentliga aktörer kan korta ned 
handläggningstiden för bygglov eftersom 
handläggningstiden  idag är bland de längsta i 
Sverige. Respondenten tror vidare att om offentliga 
aktörer tänker mer långsiktig för att skapa möjligheter 
för fler besökare till Gotland och fokusera mindre på 
hur kommunen skall klara av fler besökare, kan 
besöksnäringen utvecklas på ett hållbart sätt.

En respondent beskriver att offentliga aktörer kan 
arbeta ännu mer med att matcha upp delfinansiering 
av i projekt och stötta besöksnäringen efter 
pandemin. Det skulle också vara önskvärt om de 
offentliga aktörerna blir tydligare i åtgärdsplaneringen 
i form av mer konkreta åtgärder för besöksnäringen 
både, ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
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Bilagor – metodbeskrivning, Raps och kompletterande 
diagram
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Hur beräknar WSP besöksnäringens betydelse

Traditionellt har det varit brukligt att beräkna och 
analysera besöksnäringen ur ett efterfrågeperspektiv 
där grunden för analysen har utgjorts av konsument-
undersökningar med särskilt fokus på människors 
resor, resvanor och konsumtion i samband med 
dessa. Med denna utgångspunkt har lokala 
skattningar av besöksnäringarnas storlek, utveckling 
och regional-ekonomiska betydelse estimerats. 

WSP har medvetet valt en hybridmodell där 
beräkningar av besöksnäringens direkta, indirekta 
och inducerade effekter på det lokala näringslivet 
genomförs ur ett produktions- och konsumtions-
perspektiv. 

De direkta effekterna på omsättning och syssel-
sättning skattas inledningsvis genom olika 
beräkningssätt och utifrån olika källmaterial. Då 
skillnaderna är relativt små har WSP därefter valt att 
gå vidare med en ansats som regionaliserar 
SCB/Tillväxtverkets TSA kontoberäkningar utifrån 
kompletterande statistik om näringsliv och 
sysselsättning på lokal nivå. 

De indirekta och inducerade effekterna beräknas 
genom att använda resultaten från ovanstående som 
ingångsvärden i analysverktyget Raps vars huvud-
sakliga användningsområde är regionalekonomiska 
effektberäkningar. 

Metodens styrka är dess kommunicerbarhet samt det 
faktum att de erbjuder möjlighet till jämförelser 
mellan kommuner och riket. 

Direkta 
effekter

Indirekta och 
inducerade 

effekter

Omsättning X
Utsläpp från besökares konsumtion X
Sysselsättning X X
Förädlingsvärde X X
Gästnätter X
Multiplikatorer X X
Andel av total BRP X X
Andel av total sysselsättning X X
Offentliga intäkter/skatter X
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Raps-modellen

Raps-modellen är i grunden ett verktyg för regional 
planering.  Systemet består av statistik och modeller 
för analyser och prognoser på kort och lång sikt. 
Tillsammans med kontinuerligt uppdaterad statistik, 
SCB:s demografiantaganden, långtidsutredningens 
antaganden om produktivitetsutveckling per bransch 
och ett antal justerbara parametrar kan Raps 
användas för att skapa prognoser och alternativa 
scenarier på regional nivå.

Raps består av fem delmoduler som ömsesidigt 
påverkar varandra. De data som modellen innehåller 
finns i en databas innehållande ett stort antal 
variabler i varje modul. Framtidsprognoser och 
scenarier kan göras genom att använda parametrar 
över historiskt skattade signifikanta samband mellan 
variabler i modulerna. Det är möjligt att manuellt 
lägga in händelser i den regionala ekonomin i 
modellen för att exempelvis analysera effekten av en 
specifik bransch. 

I synnerhet är modellen väl avpassad för att beräkna 
ekonomiska spridningseffekter, dvs den förändrade 
efterfrågan i underleverantörsledet som uppstår då 
produktionen i en enskild bransch eller verksamhet 
förändras.

Modellen drivs av den efterfrågan som riktas mot 
regionens näringsliv i form av hushållens konsumtion, 
näringslivets, hushållens och den offentliga sektorns 
investeringar, exportnettot och insatsleveranser 
mellan branscher. Modellen bygger på de 
antaganden om den makroekonomiska utvecklingen 
och den demografiska utvecklingen som görs i 
Finansdepartementets långtidsutredning.  Utifrån 
bland annat regionala skillnader i branschstruktur, 
arbetskraftens sammansättning och demografiska 
faktorer kan regionala scenarier tecknas.
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Antal besökare på Gotland
Helår 2017-2019
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Antal gästnätter i kommersiella boendeformer
Helår 2017-2019
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