Restaurangomsättningen steg snabbt under sommaren men är nu cirka 15 lägre än fjolåret
Omsättningen steg i samtliga delar av Sverige i somras, men skillnaderna är betydande
Hemester-effekten bidrog till stigande omsättning i flera turistregioner
I storstäderna är omsättningen 25–35 procent lägre hittills i år jämfört med förra året
En sektor som drabbats särskilt hårt under coronakrisen är restaurangbranschen, som tappade mer än
hälften av omsättningen under våren enligt korttransaktionsdata från Swedbank Pay. Återhämtningen
under sommaren var dock stark men under de senaste månaderna har den stannat av och omsättningen
ligger nu på cirka 15 procent under fjolårets nivå. Sammantaget innebär det att omsättningen sett över
hela året hittills är 20 procent lägre jämfört med förra året. För restauranger med framför allt
bordsservering är omsättningstappet hittills i år cirka 25 procent.
Nedgången är bred men det finns betydande regionala skillnader. Data från Swedbank Pay, som registrerar
var transaktionen genomförs, visar att hemestern under sommaren gav en tydlig skjuts till vissa
turistområden som noterade en restaurangomsättning över förra årets nivå i augusti. I de större städerna
har återhämtningen varit mer trög. Sett till omsättningen till och med september i år är tappet i Malmö
34 procent, i Stockholm 30 procent och Göteborg 26 procent. Efter sommarens hemester-effekt har
omsättningen sjunkit något igen och omsättningen hittills i år är betydligt lägre än förra året i alla
postnummerområden med några få undantag.
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Restaurangbranschen drabbades hårt i början av krisen och enligt Swedbank Pays transaktionsdata
spenderade hushållen nästan 50 procent mindre på restaurangbesök under mars-april jämfört med 2019.
Denna bild bekräftas även av data från andra källor. Statistik från Tillväxtanalys visar att antalet konkurser
inom restaurangsektorn till och med september var 24 procent högre än 2019. Antalet beviljade
korttidspermitteringar inom hotell- och restaurang uppgår enligt Tillväxtverket till över 60 000, och hotelloch restaurangsektorn har stått för nästan 20 procent av totala antalet varsel sedan i mars.
Branschen har dock successivt återhämtat sig och i mitten av augusti var hushållens restaurangkonsumtion omkring 10 procent lägre jämfört med för ett år sedan. Därefter har omsättningen dock fallit
tillbaka något igen. Restauranger med bordsservering har haft en något sämre utveckling och om
snabbmatskedjor, catering och barer exkluderas är den årliga tillväxten något lägre.

Sammantaget visar Swedbank Pay korttransaktionsdata att omsättningen i restaurangbranschen till och
med september ligger nästan 20 procent lägre än motsvarande period i fjol och 25 procent lägre för
restauranger med bordsservering.1 Trots förbättringen under sommaren är det alltså en bransch som har
mött ett omsättningstapp av historisk omfattning.
En nedbrytning av data visar att omsättningen i restaurangbranschen också drabbades hårt jämfört med
andra sektorer (se nedan). Detta beror delvis på att restauranger även omfattas av sektorspecifika
restriktioner, som krav på bordsservering och minst en meters avstånd mellan sällskap, vilket har reducerat
antalet möjliga besökare och tyngt omsättningen. Därtill har säkert inställningen till restaurangbesök
ändrats bland konsumenter, som i högre grad har valt att laga mat hemma. Restaurangsektorn kan lida av
att uppfattas som mer av ett ”nöje” och inte fullt ut ett alternativ till att äta hemma. Sektorns roll som
sammankomstplats har också sannolikt försvagats av ökad social distansering.

1

Siffrorna avser den totala omsättningen januari till och med september 2020 jämfört med samma period förra året.
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Jämför vi utvecklingen med andra datakällor ser vi att korttransaktionsdata från Swedbank Pay följer den
officiella månatliga konsumtionsstatistiken för restauranger, café och hotell från SCB väl (HUKO) 2. Det
finns även annan, mer frekvent data, som ger en indikation på utvecklingen i branschen, exempelvis
statistik från restaurangappen BokaBord och affärssystemet Caspeco för besöksnäringen 3. Caspecos
omsättningsdata visar ca 25 procentenheter lägre omsättning än Swedbank Pay data. Det kan bero på
skillnader i täckning, exempelvis omfattningen inom olika regioner samt olika typer av restauranger. Även
statistik från BokaBord pekar på en större nedgång under våren, medan utvecklingen sedan i juli stämmer
väl överens med transaktionsdata.

Se Macro Focus: Real-time transaction data som visar att korrelationen mellan Swedbank Pay och HUKO är 0,92 för restaurang och
hotell mätt som indexserie och 0,75 för månadstillväxten.
3 Caspecos data består av dagomsättnigen från ca 600 krogar och inkluderar restauranger, pubar, sportbarer, nöjeskrogar och
snabbmat.
2
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Korttransaktionsdata som kan kopplas till det
postnummerområde där transaktionen genomförs
visar på en nedgång i restaurangbranschen i
samtliga delar av Sverige, men också på betydande
skillnader. Till och med september i år har
omsättningen i branschen varierat mellan en
nedgång på över 40 procent jämfört med i fjol och
ett fåtal regioner som sammantaget har haft en
stigande omsättning.

När coronapandemin spred sig till Sverige och
åtgärder infördes för att minska smittspridningen
sjönk restaurangomsättningen i samtliga
postnummerområden, men skillnaderna i omfattning
är betydande (se karta nedan till vänster). Medan
omsättningen föll med som mest 77 procent i april
jämfört med 2019 i postnummerområde 78 som
inkluderar bland annat Borlänge, Lycksele,
Örnsköldsvik och Gislaved föll den drygt 15 procent
i område 23 som inkluderar bland annat Trelleborg,
Skanör, Vellinge, Lomma och Bjärred.
Källor: Swedbank Analys & Swedbank Pay

Källor: Swedbank Analys & Swedbank Pay

Färdigställd: 20 oktober 2020. 17:00

Distribuerad: 21 oktober 2020. 07:00

Vänligen se viktig information i slutet av dokumentet

4

En förklaring till den stora skillnaden är att omsättningen i restaurangbranschen kan skilja sig mycket över
tid i olika regioner. Medan restaurangomsättningen i Borlänge/Malung ökar kraftigt i samband med
skidsäsongen är Lomma/Skanör/Trelleborg mer av ett sommarturistområde med en betydande ökning av
restaurangomsättningen under sommarmånaderna. Grafen till vänster illustrerar tydligt hur
restaurangomsättningen ökade betydligt i samband med sport- och påsklov förra året i Borlänge/Malun,
men att denna effekt uteblev i år på påsklovet efter att reserestriktioner infördes, vilket bidrog till den
kraftiga nedgången i omsättningen. Detta är ett mönster som syns även i andra orter med påskturister,
exempelvis Vemdalen.

Att restriktionerna inte fick lika stor effekt i april Lomma/Skanör/Trelleborg m.fl. beror delvis på att
omsättningsökningen vanligtvis är mer blygsam under månaden. Men det påverkades sannolikt också av
att kommunerna är pendlingskommuner, och när fler arbetade hemifrån föll inte restaurangomsättningen
lika mycket i de kommuner som är nattkommuner.4 Även i Norrtäljeområdet som likt
Lomma/Skanör/Trelleborg både är ett sommarturistområde och varifrån många pendlar till Stockholm för
att arbeta sågs en liknande utveckling. Hemarbetet verkar alltså ha fört med sig att de platser som vi
vanligtvis pendlar ifrån inte har tappat lika mycket i restaurangomsättning under april månad. Troligtvis är
det också fler som flyttat ut från storstäderna under sommarperioden för att arbeta från semesterboendet.

Under sommaren har omsättningen i restaurangbranschen ökat i samtliga delar av landet och under juli och
augusti var omsättningen högre än fjolåret i ett antal regioner (se karta i mitten på s. 4). Det är framför allt
i turistområden som restaurangomsättningen har återhämtat sig snabbt. I områden som Gotland, Österlen
och Strömstad med omnejd steg omsättningen avsevärt under sommaren och i augusti låg den över förra
årets nivå. På Gotland steg omsättningen kraftigt från mitten av juni, då restriktionen om att inte resa
längre än en till två timmar från hemmet hävdes. Det verkar alltså finnas en hemester-effekt i vissa
turistområden som framför allt ökade omsättningen i slutet på augusti, medan den därefter har klingat av.
Trots ökningen under sommaren har dock de flesta turistområden en betydligt lägre omsättningen inom
restaurangbranschen sett till hela året.

4

Med nattkommun avses en kommun där fler invånare pendlar till en annan kommun för att arbeta än tvärtom.
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I de tre storstäderna och samtliga större städer, utom Luleå, Karlstad och Halmstad, var omsättningen lägre
än fjolårets under hela sommaren. Hemester-effekten påverkade alltså inte storstäderna i lika stor
omfattning som övriga turistområden. Städerna påverkas sannolikt också i större utsträckning av att
många som vanligtvis arbetar i stadskärnorna jobbar hemifrån. Sett till omsättningen till och med
september i år är tappet i Malmö 35 procent, i Stockholm 30 procent och Göteborg 26 procent. Halmstad,
som alltså hade högre omsättning i juli och augusti betydligt över det normala, har sammantaget sett en
nedgång i omsättningen med 5 procent till och med september.

Ett sätt att mäta hur utvecklingen skiljer sig mellan regioner är att beräkna standardavvikelsen. Den visar
hur stor spridningen är i tillväxttakten i olika regioner. Faktum är att skillnaden mellan regionerna var som
störst i slutet på sommaren när omsättningen i flera regioner fortfarande var över 30 procent lägre än
fjolåret medan omsättningen steg med över 10 procent i andra regioner. Detta kan tolkas som att
hemester-effekten var koncentrerad till vissa platser som därmed hade högre restaurangomsättning än
fjolåret medan andra regioner hade fortsatt betydligt lägre omsättning.

Utvecklingen framöver tyngs fortsatt av att den tillfälliga semestereffekten har avtagit. Omsättningen i
restaurangbranschen kommer dock gynnas av regeringens beslut att från och med 8 oktober undanta
serveringsställen från begränsningen om maximalt 50 deltagare för allmänna sammankomster och
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offentliga tillställningar. Samtidigt omfattar undantaget ej verksamheter som inte erbjuder förtäring på
plats, som exempelvis kiosker och take away-ställen.
Utsikterna beror ändå ytterst på hur smittspridningen utvecklas med efterföljande beteendeförändringar
och eventuella återinförda och/eller nya restriktioner. Höstens utveckling med stigande smittotal och
spridningsförhindrande åtgärder i andra europeiska länder visar att restaurangbranschen direkt drabbas av
nya restriktioner. När smittspridningen nu ökar i flera regioner i Sverige kan vi få se liknande utveckling här.
Lokala utbrott kan också innebära att vissa delar av landet träffas av hårdare restriktioner än andra, vilket
innebär att restaurangbranschen kan utvecklas i olika riktningar på regional nivå.

Transaktionerna via Swedbank Pay registreras vanligtvis där betalningen sker, det vill säga i den butik där
transaktionen görs fysiskt (eller online). Det finns dock undantag inom exempelvis dagligvaruhandeln där
transaktionerna för vissa stormarknader registreras centralt och inte i respektive butik. Detta är dock
sällsynt i restaurangbranschen, och det går därför att analysera transaktionerna gjorda per postkod. Vi
analyserar restaurangomsättningen i Sveriges 86 postnummerområden. 5
Den regionala analysen fokuserar på restauranger med sittande servering och inkluderar ej catering, barer
eller snabbmatsrestauranger. Det innebär att enbart transaktioner registrerade på MCC 5812: Restaurants
and eating places inkluderas.
När statistiken bryts ner på regional nivå råder det större osäkerhet kring utvecklingen. Även om
korttransaktionsdata på nationell nivå utvecklas väl i linje med den officiella statistiken i branschen (se
föregående avsnitt) kan utvecklingen i enskilda regioner påverkas både av att transaktionsdata fångar en
mindre del av totala omsättningen och att nya eller tappade kunder i Swedbank Pay påverkar
tillväxtsiffrorna.6 Det finns därför anledning att tolka utvecklingen med försiktighet.

11 Stockholm

26 Landskrona, Ängelholm, Höganäs, Båstad

12 Johanneshov, Globen, Enskede, Hägersten

27 Ystad, Simrishamn, Tomelilla, Skurup

13 Nacka, Värmdö, Haninge, Tyresö

28 Hässleholm, Tyringe, Osby, Markaryd

14 Huddinge, Skogås, Nynäshamn

29 Kristianstad, Olofström, Jämshög, Sölvesborg

15 Södertälje, Nykvarn

30 Halmstad

16 Bromma, Kista, Vällingby, Hässelby

31 Falkenberg, Laholm, Oskarström, Hyltebruk

17 Solna, Sundbyberg, Järfälla

33 Värnamo, Gislaved, Smålandsstenar, Gnosjö

18 Lidingö, Täby, Åkersberga, Vaxholm

34 Ljungby, Älmhult, Moheda, Alvesta, Vislanda

19 Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby

35 Växjö

21 Malmö

36 Lammhult, Tingsryd, Åseda, Urshult, Emmaboda

22 Lund

37 Karlskrona, Ronneby, Bräkne-Hoby, Karlshamn

23 Trelleborg, Arlöv, Svedala, Bjärred, Skanör

38 Torsås, Färjestaden, Mörbylånga, Borgholm

24 Eslöv, Höör, Hörby, Staffanstorp

39 Kalmar

25 Helsingborg

41 Göteborg

5
6

https://www.postnord.se/siteassets/pdf/faktablad/postnummersystemet-i-sverige-171213.pdf
Se Macro Focus: Real-time transaction data för mer detaljer om underliggande data.
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42 Västra Frölunda, Angered, Hisings Kärra

89 Örnsköldsvik, Sidensjö, Domsjö, Själevad

43 Varberg, Kungsbacka, Mölnlycke, Landvetter

90 Umeå

44 Alingsås, Kungälv, Lerum, Vårgårda, Bohus

91 Vilhelmina, Nordmaling, Bjurholm, Dorotea

45 Uddevalla, Lysekil, Kungshamn, Strömstad
46 Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Mellerud
47 Öckerö, Henån, Skärhamn, Svanesund, Ellös
50 Borås
51 Kinna, Svenljunga, Fristad, Dalsjöfors
52 Falköping, Tidaholm, Ulricehamn
53 Lidköping, Skara, Götene
54 Skövde, Mariestad, Karlsborg
55 Jönköping
56 Huskvarna, Bankeryd, Mullsjö
57 Nässjö, Oskarshamn, Vetlanda, Hultsfred
58 Linköping
59 Motala, Vadstena, Gamleby, Vimmerby
60 Norrköping
61 Nyköping, Söderköping, Kolmården, Trosa
62 Gotland
63 Eskilstuna
64 Katrineholm, Flen, Strängnäs
65 Karlstad
66 Säffle, Åmål, Grums, Kil, Forshaga
67 Arvika, Årjäng, Charlottenberg
68 Kristinehamn, Filipstad, Sunne, Hagfors
69 Karlskoga, Kumla, Degerfors, Hallsberg
70 Örebro
71 Lindesberg, Hällefors, Nora, Kopparberg
72 Västerås
73 Köping, Sala, Surahammar, Fagersta,
74 Knivsta, Storvreta, Enköping, Bålsta
75 Uppsala
76 Norrtälje, Rimbo, Hallstavik
77 Ludvika, Avesta, Hedemora
78 Borlänge, Säter, Malung, Gagnef
79 Falun, Mora, Leksand, Rättvik
80 Gävle
81 Sandviken, Hofors, Tierp, Ockelbo
82 Hudiksvall, Bollnäs, Söderhamn, Edsbyn

92 Lycksele, Tärnaby, Storuman, Sorsele

83 Östersund, Strömsund, Brunflo, Lit

93 Skellefteå, Lövånger, Arvidsjaur, Norsjö

84 Ånge, Svek, Vemdalen

94 Piteå, Älvsbyn, Öjebyn, Hortlax

85 Sundsvall

95 Kalix, Haparanda, Överkalix, Övertorneå

86 Timrå, Matfors, Kvissleby

96 Boden, Jokkmokk, Kvikkjokk

87 Härnösand, Kramfors, Bollstabruk

97 Luleå

88 Sollefteå, Långsele

98 Kiruna, Gällivare, Malmberget, Pajala
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This report has been compiled by analyst(s) at Swedbank Macro Research, a unit
within Swedbank Research that belongs to Swedbank Large Corporates &
Institutions (“LC&I”). Macro Research are responsible for preparing reports on
economic developments in the global and domestic markets. Macro Research
consists of research departments in Sweden, Norway, Finland, Estonia, Latvia,
and Lithuania.
Swedbank Macro Research bases the research on a variety of aspects and
analysis. For example: A fundamental assessment of the cyclical and structural
economic, current or expected market sentiment, expected or actual changes in
credit rating, and internal or external circumstances affecting the pricing of
selected FX and fixed income instruments. Based on the type of investment
recommendation, the time horizon can range from short-term up to 12 months.
Recommendations in FX and fixed income instruments are done both in the
cash market and in derivatives. Recommendations can be expressed in absolute
terms, for example attractive price, yield or volatility levels. They can also be
expressed in relative terms, for example long positions versus short positions.
Regarding the cash market, our recommendations include an entry level and our
recommendation updates include profit and often, but not necessarily, exit
levels. Regarding recommendations in derivative instruments, our
recommendation include suggested entry cost, strike level and maturity. In FX,
we will only use options as directional bets and volatility bets with the
restriction that we will not sell options on a net basis, i.e. we will only
recommend positions that have a fixed maximum loss.

Exchange Commission and a member of Financial Industry Regulatory Authority
and the Securities Investor Protection Corporation. Its address is One Penn
Plaza, 15th Fl., New York, NY 10119 and its telephone number is 212-9060820. For important U.S. disclaimer, please see reference:
http://www.swedbanksecuritiesus.com/disclaimer/index.htm
In the United Kingdom this communication is for distribution only to and
directed only at "relevant persons". This communication must not be acted on –
or relied on – by persons who are not "relevant persons". Any investment or
investment activity to which this document relates is available only to "relevant
persons" and will be engaged in only with "relevant persons". By "relevant
persons" we mean persons who:
Have professional experience in matters relating to investments falling
within Article 19(5) of the Financial Promotions Order.
Are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Financial Promotion
Order ("high net worth companies, unincorporated associations etc").
Are persons to whom an invitation or inducement to engage in investment
activity (within the meaning of section 21 of the Financial Services and
Markets Act 2000) – in connection with the issue or sale of any securities –
may otherwise lawfully be communicated or caused to be communicated.
All information, including statements of fact, contained in this research report
has been obtained and compiled in good faith from sources believed to be
reliable. However, no representation or warranty, express or implied, is made by
Swedbank with respect to the completeness or accuracy of its contents, and it
is not to be relied upon as authoritative and should not be taken in substitution
for the exercise of reasoned, independent judgment by you.

The analyst(s) responsible for the content of this report hereby confirm that
notwithstanding the existence of any such potential conflicts of interest
referred to herein, the views expressed in this report accurately reflect their
personal views about the securities covered. The analyst(s) further confirm not
to have been, nor are or will be, receiving direct or indirect compensation in
exchange for expressing any of the views or the specific recommendation
contained in the report.

Be aware that investments in capital markets – such as those described in this
document – carry economic risks and that statements regarding future
assessments comprise an element of uncertainty. You are responsible for such
risks alone and we recommend that you supplement your Decision-making with
that material which is assessed to be necessary, including (but not limited to)
knowledge of the financial instruments in question and the prevailing
requirements as regards trading in financial instruments.

This report by Macro Research is issued by the business area LC&I within
Swedbank AB (publ) (“Swedbank”). Swedbank is under the supervision of the
Swedish Financial Supervisory Authority (Finansinspektionen). In no instance is
this report altered by the distributor before distribution.

Opinions contained in the report represent the analyst's present opinion only
and may be subject to change. In the event that the analyst's opinion should
change or a new analyst with a different opinion becomes responsible for our
coverage, we shall endeavour (but do not undertake) to disseminate any such
change, within the constraints of any regulations, applicable laws, internal
procedures within Swedbank, or other circumstances.

In Finland this report is distributed by Swedbank’s branch in Helsinki, which is
under the supervision of the Finnish Financial Supervisory Authority
(Finanssivalvonta).
In Norway this report is distributed by Swedbank’s branch in Oslo, which is
under the supervision of the Financial Supervisory Authority of Norway
(Finanstilsynet).
In Estonia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the
supervision of the Estonian Financial Supervisory Authority
(Finantsinspektsioon).
In Lithuania this report is distributed by “Swedbank” AB, which is under the
supervision of the Central Bank of the Republic of Lithuania (Lietuvos bankas).
In Latvia this report is distributed by Swedbank AS, which is under the
supervision of The Financial and Capital Market Commission (Finanšu un
kapitala tirgus komisija).
This document is being distributed in the United States by Swedbank and in
certain instances by Swedbank Securities U.S. LLC (“Swedbank LLC”), a U.S
registered broker dealer, only to major U.S. institutional investors, as defined
under Rule 15a-6 promulgated under the US Securities Exchange Act of 1934,
as amended, and as interpreted by the staff of the US Securities and Exchange
Commission. This investment research is not intended for use by any person or
entity that is not a major U.S institutional investor. If you have received a copy
of this research and are not a major U.S institutional investor, you are
instructed not to read, rely on or reproduce the contents hereof, and to destroy
this research or return it to Swedbank or to Swedbank LLC. Analyst(s) preparing
this report are employees of Swedbank who are resident outside the United
States and are not associated persons or employees of any US registered
broker-dealer. Therefore, the analyst(s) are not subject to Rule 2711 of the
Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) or to Regulation AC adopted by
the U.S Securities and Exchange Commission (SEC) which among other things,
restrict communications with a subject company, public appearances and
personal trading in securities by a research analyst.
Any major U.S Institutional investor receiving the report, who wishes to obtain
further information or wishing to effect transactions in any securities referred
to herein, should do so by contacting a representative of Swedbank LLC.
Swedbank LLC is a U.S. broker-dealer registered with the Securities and
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If you are in doubt as to the meaning of the recommendation structure used by
Swedbank in its research, please refer to “Recommendation structure”.
Swedbank is not advising nor soliciting any action based upon this report. If you
are not a client of ours, you are not entitled to this research report. This report
is not, and should not be construed as, an offer to sell or as a solicitation of an
offer to buy any securities.
To the extent permitted by applicable law, no liability whatsoever is accepted
by Swedbank for any direct or consequential loss arising from the use of this
report.
In Swedbank Macro Research, a unit within Swedbank Research, internal
guidelines are implemented in order to ensure the integrity and independence
of the research analysts. For example:
Research reports are independent and based solely on publicly available
information.
The analysts are not permitted, in general, to have any holdings or any
positions (long or short, direct or via derivatives) in such Financial
Instruments that they recommend in their investment analysis.
The remuneration of staff within the Swedbank Macro Research
department may include discretionary awards based on the firm’s total
earnings, including investment banking income. However, no such staff
shall receive remuneration based upon specific investment banking
transactions.
An investment recommendation is normally updated twice a month. This
material may not be reproduced without permission from Swedbank Research,
a unit within LC&I. This report is not intended for physical or legal persons who
are citizens of, or have domicile in, a country in which dissemination is not
permitted according to applicable legislation or other Decisions.
Produced by Swedbank Research, a unit within LC&I, Stockholm.
Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), SE-105 34 Stockholm. Visiting address:
Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.
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