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För att bygga en utökad kunskapsbas för 
besöksnäringen finns ett behov av att se över 
datainhämtningen och att arbeta för att den data 
som används är än mer i ”realtid”. Detta för att 
marknadsföra Sverige till den inhemska målgruppen i 
rätt kanaler, i rätt tid och med rätt budskap.

För att utforska området med data om hur svenskar 
förflyttar sig i Sverige och hur korttransaktioner 
förändrar sig har Visit Sweden under året 2021 inlett 
ett kunskapssamarbete med korttransaktionsdata 
(konsumtionsdata) från företaget Nets och med 
mobilitetsdata (rörelsedata) från Telia.

Tillsammans med andra datakällor är förhoppningen 
att framtida analyser ska kunna vägleda bland annat 
om vilka händelser eller innehåll som triggar resor, 
skapa framförhållning och börja titta på att analysera 
hela kedjan, från drömstadiet till när resenären ser 
tillbaka och minns sin resa.

Bakgrund



Visit Sweden vill utforska området, lära oss mer om 
området och driva på utvecklingen för att enklare se 
bland annat hur svenskar (och andra nationaliteter) 
förflyttar sig i Sverige, var svenska och utländska 
korttransaktioner har gjorts, hur utvecklingen av 
utlägg ser ut och vad som köptes var. 

Målet är att dessa metoder och datakällor ska ge oss 
som arbetar i besöksnäringen en bättre inblick i 
turismens drivkrafter och effekter och även nya 
kunskaper som kan användas som underlag för att 
utveckla marknadsföring, målgruppskunskap och 
produkter.

Varför gör vi detta?



Nets Market Insights är en insiktsplattform 
där anonymiserad data från Nets* kan 
analyseras.
*Nets har miljarder transaktioner årligen i Norden.

• Nets Market Insights baseras på Nets kunders (dvs 
handlare/butiksinnehavare) transaktionsdata för 
Norden. 

• Då det finns fler betalningsaktörer än Nets, fungerar 
siffrorna endast som indikatorer för hela 
marknadstrenden. 

• All data är anonymiserad. Nationaliteten på en 
korthållare baseras på den utställande bankens 
”nationalitet”. 

• Det går att skilja inhemska från utländska kort samt 
privata kort från företagskort och även utifrån 
försäljningskanal (fysisk butik/online).

• Fokus är på utveckling (inte absoluta tal) av kortköp per 
vecka, månad eller år, gällande omsättning, antal 
transaktioner och antal kort, med historiska siffror som 
jämförelse.

Vad är Nets Market 
Insights?



Exempel på 
konsumtionsdata och 
jämförelse med annan
data

Staffan Widstrand/imagebank.sweden.se



Konsumtionsdatan verkar följa fördelningen och 
förändringen av svenska gästnätter på hotell per månad
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Utvecklingen av svenska gästnätter på hotell Utvecklingen av hotellkonsumtionen bland svenska korthållare



Konsumtionsdatan verkar följa fördelningen och 
utvecklingen av utländska gästnätter på hotell per månad
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Utvecklingen av utländska gästnätter på hotell Utvecklingen av hotellkonsumtionen bland internationella korthållare



Källa: Tillväxtverket/SCB
Not: Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära 
statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller 
underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet. 
Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per månad.

Logiintäkter på hotell per län, 
utvecklingen 2021 vs 2020 (juni, juli, augusti)

Konsumtion hotell per län, från utländska + 
svenska korthållare, utvecklingen 2021 vs 2020 
(juni, juli, augusti)

Juni 2021 vs 
2020

Juli 2021 vs 
2020

Augusti 2021 
vs 2020

TOTALT 67% 54% 62%
Stockholms län 76% 101% 93%
Uppsala län 41% 58% 49%
Södermanlands län 59% 33% 40%
Östergötlands län 55% 39% 45%
Jönköpings län 51% 36% 42%
Kronobergs län 42% 33% 37%
Kalmar län 81% 42% 53%
Gotlands län 145% 48% 74%
Blekinge län 55% 22% 38%
Skåne län 64% 41% 50%
Hallands län 50% 30% 37%
Västra Götalands län 78% 72% 87%
Värmlands län 42% 41% 64%
Örebro län 41% 25% 32%
Västmanlands län 47% 22% 19%
Dalarnas län 57% 36% 49%
Gävleborgs län 50% 37% 33%
Västernorrlands län 46% 38% 48%
Jämtlands län 66% 51% 58%
Västerbottens län 71% 73% 75%
Norrbottens län 71% 53% 39%

Juni 2021 
vs 2020

Juli 2021 vs 
2020

Augusti 2021 vs 
2020

TOTALT 66% 44% 45%
Stockholms län 117% 128% 92%
Uppsala län 53% 43% 18%
Södermanlands län 27% -6% 0%
Östergötlands län 206% 39% 58%
Jönköpings län 57% 40% 50%
Kronobergs län -40% -36% -35%
Kalmar län 129% 160% 140%
Gotlands län 172% 36% 32%
Blekinge län 8% -29% -18%
Skåne län 50% 20% 21%
Hallands län 64% 27% 23%
Västra Götalands län 23% 32% 43%
Värmlands län 38% 36% 47%
Örebro län 30% 14% 23%
Västmanlands län 77% 30% 36%
Dalarnas län 31% 2% 11%
Gävleborgs län 216% 66% 48%
Västernorrlands län 63% 40% 45%
Jämtlands län 11% 16% 11%
Västerbottens län 54% 75% 32%
Norrbottens län 36% 87% 95%

Tendenser i att logiintäkter och korttransaktioner följer 
samma utveckling 

Källa: Nets market insights



Källa: Tillväxtverket/SCB
Not: Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den preliminära 
statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller 
underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss försiktighet. 
Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per månad.

Logiintäkter på hotell per län, 
utvecklingen 2021 vs 2020 (okt, nov, dec)

Konsumtion hotell per län, från utländska + 
svenska korthållare, utvecklingen 2021 vs 2020 
(okt, nov, dec)

Tendenser i att logiintäkter och korttransaktioner följer 
samma utveckling i stort 

Källa: Nets market insights

Okt 2021 vs 
2020

Nov 2021 vs 
2020

Dec 2021 vs 
2020

00 Riket 52% 216% 172%
01 Stockholms län 91% 298% 222%
03 Uppsala län 55% 281% 214%
04 Södermanlands län 26% 142% 110%
05 Östergötlands län 11% 199% 158%
06 Jönköpings län 28% 228% 147%
07 Kronobergs län 20% 170% 152%
08 Kalmar län 17% 128% 98%
09 Gotlands län 7% 125% 108%
10 Blekinge län 18% 48% 119%
12 Skåne län 47% 196% 149%
13 Hallands län 25% 138% 143%
14 Västra Götalands län 64% 289% 254%
17 Värmlands län 32% 198% 175%
18 Örebro län 43% 173% 153%
19 Västmanlands län 27% 124% 95%
20 Dalarnas län 16% 93% 108%
21 Gävleborgs län 20% 114% 109%
22 Västernorrlands län 18% 116% 128%
23 Jämtlands län 52% 198% 90%
24 Västerbottens län 55% 150% 162%
25 Norrbottens län 31% 122% 84%

Okt 2021 vs 
2020

Nov 2021 vs 
2020

Dec 2021 vs 
2020

TOTALT 46% 197% 134%
01 Stockholms län 110% 307% 239%
03 Uppsala län 46% 221% 174%
04 Södermanlands län -18% 75% 88%
05 Östergötlands län 50% 230% 206%
06 Jönköpings län 43% 252% 106%
07 Kronobergs län -36% 25% 8%
08 Kalmar län 99% 301% 166%
09 Gotlands län -3% 98% 62%
10 Blekinge län -29% 11% 16%
12 Skåne län 27% 169% 137%
13 Hallands län 26% 147% 96%
14 Västra Götalands län 39% 221% 135%
17 Värmlands län 26% 177% 180%
18 Örebro län 29% 219% 179%
19 Västmanlands län 20% 70% 89%
20 Dalarnas län -26% 66% 30%
21 Gävleborgs län 46% 148% 162%
22 Västernorrlands län -1% 81% 80%
23 Jämtlands län -12% 61% -35%
24 Västerbottens län 44% 154% 163%
25 Norrbottens län 11% 58% 89%



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en liknande
trend
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Källor: Tillväxtverket/SCB; Logiintäkter på hotell (Not: Coronapandemin och dess effekter 
medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en liknande
trend

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Juni 2021
vs 2020

Juli 2021 vs
2020

Aug 2021
vs 2020

Okt 2021 vs
2020

Nov 2021
vs 2020

Dec 2021
vs 2020

Logiintäkter Konsumtion

Stockholms län

Källor: Tillväxtverket/SCB; Logiintäkter på hotell (Not: Coronapandemin och dess effekter 
medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
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korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en liknande
trend
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månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en liknande
trend
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inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
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månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en något
liknande trend
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månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en liknande
trend
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månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2020 visar en liknande
trend
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medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Källa: Tillväxtverket/SCB
Not: Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den 
preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade 
eller underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss 
försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per månad.

Logiintäkter på hotell per län, 
utvecklingen 2021 vs 2019 (juni, juli, augusti)

Konsumtion hotell per län, från utländska + 
svenska korthållare, utvecklingen 2021 vs 2019 
(juni, juli, augusti)

Juni 2021 vs 
2019

Juli 2021 vs 
2019

Augusti 2021 
vs 2019

TOTALT -50% -7% -21%
Stockholms län -72% -38% -53%
Uppsala län -54% 5% -19%
Södermanlands län 0% 28% 14%
Östergötlands län -32% 2% -3%
Jönköpings län -36% 7% 1%
Kronobergs län -36% 23% 3%
Kalmar län -2% 21% 17%
Gotlands län -1% 17% 35%
Blekinge län -30% 22% 16%
Skåne län -40% 11% 0%
Hallands län -1% 27% 34%
Västra Götalands län -51% -15% -15%
Värmlands län -47% -11% -14%
Örebro län -38% -3% -23%
Västmanlands län -31% 17% -6%
Dalarnas län -27% 11% 3%
Gävleborgs län -12% 20% 20%
Västernorrlands län -23% 42% 24%
Jämtlands län -21% 17% 15%
Västerbottens län -29% 19% 15%
Norrbottens län -26% -10% 6%

Juni 2021 vs 
2019

Juli 2021 vs 
2019

Augusti 2021 
vs 2019

TOTALT -55% -27% -34%
Stockholms län -73% -45% -58%
Uppsala län -66% -33% -40%
Södermanlands län -18% 21% 14%
Östergötlands län 10% 3% -8%
Jönköpings län -55% -10% -14%
Kronobergs län -72% -45% -58%
Kalmar län -17% 6% 26%
Gotlands län -6% 6% -4%
Blekinge län -37% -22% -25%
Skåne län -54% -26% -33%
Hallands län 21% 19% 40%
Västra Götalands län -62% -42% -36%
Värmlands län -62% -33% -35%
Örebro län -42% -4% -14%
Västmanlands län -8% 30% 4%
Dalarnas län -30% -10% -12%
Gävleborgs län 49% 55% 36%
Västernorrlands län -45% -7% -13%
Jämtlands län -71% -56% -45%
Västerbottens län -40% 6% -17%
Norrbottens län -47% -21% 11%

Tendenser i att logiintäkter och korttransaktioner följer 
samma utveckling 

Källa: Nets market insights



Källa: Tillväxtverket/SCB
Not: Coronapandemin och dess effekter medför en risk för större osäkerhet i den 
preliminära statistiken där olika målstorheter i inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade 
eller underskattade. Därför bör statistiken från och med mars 2020 tolkas med viss 
försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per månad.

Logiintäkter på hotell per län, 
utvecklingen 2021 vs 2019 (okt, nov, dec)

Konsumtion hotell per län, från utländska + 
svenska korthållare, utvecklingen 2021 vs 2019 
(okt, nov, dec)

Lite mer spridd bild ges av de olika datakällorna vid 
jämförelse 2021 vs 2019, men liknande trend sett över tid

Källa: Nets market insights

Okt 2021 vs 
2019

Nov 2021 vs 
2019

Dec 2021 vs 
2019

00 Riket -15% -7% -6%
01 Stockholms län -33% -21% -19%
03 Uppsala län -30% -1% -2%
04 Södermanlands län -3% 8% 10%
05 Östergötlands län -2% 10% 27%
06 Jönköpings län -10% -6% 3%
07 Kronobergs län -13% -11% 1%
08 Kalmar län 10% 21% 13%
09 Gotlands län 35% 46% 7%
10 Blekinge län -9% 15% -12%
12 Skåne län -3% -6% -6%
13 Hallands län 27% 22% 36%
14 Västra Götalands län -9% -2% -2%
17 Värmlands län -6% 4% 11%
18 Örebro län 2% 2% 6%
19 Västmanlands län -11% 4% -18%
20 Dalarnas län -1% -1% 3%
21 Gävleborgs län -6% 24% 10%
22 Västernorrlands län 5% 9% 11%
23 Jämtlands län 15% 5% 9%
24 Västerbottens län 10% 30% 33%
25 Norrbottens län 11% 4% -14%

Okt 2021 vs 
2019

Nov 2021 vs 
2019

Dec 2021 vs 
2019

TOTALT -2% 2% -7%
01 Stockholms län -2% 7% 1%
03 Uppsala län -4% 28% -3%
04 Södermanlands län 36% 26% 14%
05 Östergötlands län 18% 5% 2%
06 Jönköpings län -19% -23% -10%
07 Kronobergs län -42% -49% -42%
08 Kalmar län 35% 89% 53%
09 Gotlands län 39% 12% -17%
10 Blekinge län -28% -24% -29%
12 Skåne län 5% 4% -1%
13 Hallands län 54% 37% 22%
14 Västra Götalands län -12% -11% -20%
17 Värmlands län -16% -9% -9%
18 Örebro län 3% 3% -11%
19 Västmanlands län 23% 15% -16%
20 Dalarnas län -25% -25% -29%
21 Gävleborgs län 10% 52% 36%
22 Västernorrlands län -30% -23% 7%
23 Jämtlands län -44% -43% -51%
24 Västerbottens län 9% 37% 48%
25 Norrbottens län 35% 27% -6%



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2019 visar en liknande
trend
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inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2019 visar en liknande
trend
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korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2019 visar en liknande
trend
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medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
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Källor: Tillväxtverket/SCB; Logiintäkter på hotell (Not: Coronapandemin och dess effekter 
medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare
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Källor: Tillväxtverket/SCB; Logiintäkter på hotell (Not: Coronapandemin och dess effekter 
medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare



Logiintäkter vs konsumtion under utvalda
månader 2021 vs 2019 visar en liknande
trend 

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Juni 2021
vs 2019

Juli 2021 vs
2019

Aug 2021
vs 2019

Okt 2021 vs
2019

Nov 2021
vs 2019

Dec 2021 vs
2019

Logiintäkter Konsumtion

Jämtlands län

Källor: Tillväxtverket/SCB; Logiintäkter på hotell (Not: Coronapandemin och dess effekter 
medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare
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Källor: Tillväxtverket/SCB; Logiintäkter på hotell (Not: Coronapandemin och dess effekter 
medför en risk för större osäkerhet i den preliminära statistiken där olika målstorheter i 
inkvarteringsstatistiken kan bli överskattade eller underskattade. Därför bör statistiken från och med 
mars 2020 tolkas med viss försiktighet. Logiintäkter baseras på företagens uppgifter de anger per 
månad.) & Nets market insights; konsumtion på hotell från utländska + svenska 
korthållare
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